
 

 
 
 
 
 

4 de Julho dia de Aniversário da Imprensa Nacional-Casa da Moeda 
 

 
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) comemorou no dia 4 de Julho o 37.º 
aniversário da sua fundação. Em 1972 através do Decreto-Lei nº 225/72 a Imprensa 
Nacional, já por essa altura empresa pública, e a Casa da Moeda, que conservava 
ainda o estatuto de estabelecimento fabril do Estado, fundem-se numa só unidade 
empresarial.  
 
Para assinalar a data realizou-se durante a manhã de sexta-feira, no salão nobre da 
Casa da Moeda uma cerimónia que contou com a participação da Administração e 
dos colaboradores. Na cerimónia foram homenageados todos os que no ano de 
2009 completarem trinta anos de serviço.  
 
Foi mostrado pela primeira vez à empresa o quadro do pintor Mário Augusto 
comprado pela INCM há dez anos que retrata Jorge Segurado, o arquitecto que 
concebeu o edifício da Casa da Moeda. O acto de compra e restauro insere-se na 
nossa missão empresarial, que inclui uma responsabilidade cultural, com 
conservação e transmissão do património artístico do País. 
 
Na final da cerimónia foi apresentado o boletim interno «Matriz» cujo primeiro 
número é dedicado aos 37 anos da INCM e que segundo o Presidente do Conselho 
de Administração, Professor Estêvão de Moura, «Deverá ser o porta-voz da 
comunidade INCM ou seja, de todos quantos, qualquer que seja o tipo de 
relacionamento que connosco mantenham, participam no dia-a-dia da nossa 
empresa, contribuindo com o seu trabalho ou os seus serviços, para a oferta de valor 
que fazemos aos nossos clientes.» 
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