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INCM LIVROS
Edições sobre o património português
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) dá um contributo decisivo para que obras fundamentais da cultura nacional e
universal se mantenham à disposição do público. Assim se conserva vivo, de geração em geração, o património bibliográfico
da língua portuguesa.
Além do legado da tradição, a INCM publica estudos sobre a cultura portuguesa, de história de Portugal, bem como trabalhos
universitários no domínio das ciências humanas. Tem desenvolvido parcerias com algumas intuições ligadas à cultura, para
além de alguns museus portugueses.
Titulo: O Esplendor da Austeridade

Imprensa Nacional-Casa da Moeda

Mil Anos de Empreendedorismo das Ordens e
Congregações em Portugal: Arte, Cultura e Património
Direcção: José Eduardo Franco
Prefácio de Sua Excelência O Presidente da República
PUBLICAÇÃO: INCM, Lisboa 2011
DESC. FÍSICA: 704 p.
ISBN: 978-972-27-2005-2

Titulo: O Arqueólogo Português
série V, vol.

I

Autor: VV. AA.
PUBLICAÇÃO: INCM, 2011
DESC. FÍSICA: 792 p.
ISSN: 0870-094X

Titulo: Leite de Vasconcelos e Orlando Ribeiro
Encontros Epistolares (1931-1941)
Autor: Maria Fernanda Alegria, Suzanne Daveau e
João Carlos Garcia
PUBLICAÇÃO: INCM, 2011
Suplemento 7, 2011

Resumo: As ordens religiosas e o seu valioso património
constituem uma dimensão importante da paisagem cultural e
simbólica de Portugal. A importância e o impacto modelador
da «omnipresença» do pessoal monástico no tecido social da
história multissecular estão bem ilustrados tanto na
monumentalidade do património edificado que tem resistido
à erosão do tempo e da acção do homem político nos seus
antagonismos e cumplicidades com esta herança, como na
paisagem literária e cultural.

Resumo: Fundada em 1895 por José Leite de Vasconcelos, a
revista «O Arqueólogo Português» é a mais antiga e porventura
a mais prestigiada e internacionalizada revista da arqueologia
portuguesa.
Apesar da inovação, continuará a ser bem reconhecível na sua
identidade própria, com reminiscências gráficas que retomam
às suas origens oitocentistas.

Resumo: A rara oportunidade de se conhecerem as missivas
trocadas pelos dois cientistas durante os anos de 1931 a 1941,
que correspondem ao início da vida académica de Orlando
Ribeiro e ao fim da vida de Leite de Vasconcelos, foi aproveitada
por três geógrafos para divulgarem a correspondência trocada
entre eles e um pouco do que se sabe sobre os dois amigos.

DESC. FÍSICA: 208 p.
ISBN: 978-972-27-2011-3

Titulo: Documentos sobre a Expansão Quatrocentista
Portuguesa, vols. 1 e 2

Museus em Rede n.º 39, Dezembro 2011

Autor: Vitorino Magalhães Godinho
PUBLICAÇÃO: INCM, 2011
Biblioteca de Autores Portugueses
DESC. FÍSICA: 352 p. e 380 p.
ISBN: 978-972-27-1929-2
e 978-972-27-1930-8

Resumo: A História é que nos pode dar a ferramenta para
compreender os problemas do nosso tempo, por si e pela
historicização indispensável das ciências humanas. Mais ainda:
é um dos factores decisivos de uma cultura geral que deve
formar a base do viver e da acção de toda a população, se
queremos que seja composta por cidadãos conscientes e por
trabalhadores de qualidade. O que implica não nos confinarmos
ao tempo de agora, mas sim alargarmos os nosso horizontes
à multiplicidade dos tempos e dos espaços.

Cartão Cliente INCM
Com o Cartão Cliente INCM queremos aumentar o valor das compras dos nossos clientes. Assim, por cada acumulação de 375 euros de compras em qualquer uma
das nossas livrarias ou na nossa loja on-line, o titular do Cartão Cliente INCM receberá automaticamente um cheque-oferta no valor de 18,75 euros, que pode descontar
em compras posteriores. Além disso, os titulares do Cartão Cliente INCM poderão receber regularmente informação sobre a nossa oferta de produtos, campanhas
promocionais, etc. Faça o seu pedido de adesão em www.incm.pt e consulte o Regulamento. Veja as vantagens e regras de utilização do Cartão Cliente INCM.
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INCM MOEDAS
Série de Moedas Património Mundial em Portugal
A INCM tem vindo a cunhar desde 2004 um conjunto de moedas que integram uma série dedicada ao património mundial
classificado pela UNESCO em Portugal e que, pela sua qualidade técnica, beleza artística e interesse histórico-cultural, celebram
a riqueza e a diversidade do património português.
Fruto da inspiração de diversos escultores nesse legado, tanto natural como edificado, estes exemplares da numismática
portuguesa, produzidos pela INCM em dois tipos de acabamento, normal em cuproníquel e proof (prova numismática) em
prata 925‰, enaltecem a grandiosidade paisagística, cultural e monumental que os portugueses partilham com o mundo.
Já foram cunhadas 13 moedas, sendo o programa completado, com a emissão no próximo ano da moeda comemorativa do
Centro Histórico de Guimarães, e no ano seguinte, com uma moeda dedicada ao Fado, classificado pela Unesco como Património
Imaterial da Humanidade, 27 de Novembro de 2011.
Centro Histórico de Évora

Alto Douro Vinhateiro

Valor facial | € 5

Valor facial | € 2,5

Autora | Eloísa Byrne

Autor | Armando Alves

2004

2008

(Esgotado)

Convento de Cristo em Tomar

Centro Histórico do Porto

Valor facial | € 5

Valor facial | € 2,5

Autor | José Cândido

Autor | Carlos Marques

2004

2008

(Esgotado)

Mosteiro da Batalha

Mosteiro dos Jerónimos

Valor facial | € 5

Valor facial | € 2,5

Autor | António Marinho

Autores | Isabel Carriço/

2005

Fernando Branco
2009

Torre de Belém

Valor facial | € 5

Valor facial | € 2,5

Autor | Álvaro França

Autor | José João de Brito

2005

2009

Paisagem Cultural de Sintra

Sítio Arqueológico Vale do Côa

Valor facial | € 5

Valor facial | € 2,5

Autora | Eloísa Byrne

Autor | António Marinho

2006

2010

Mosteiro de Alcobaça

Paisagem da Cultura da Vinha do Pico, Açores

Valor facial | Face value € 5

Valor facial | € 2,5

Autor | Fernando Conduto

Autora | Paula Lourenço

2006

2011

Floresta Laurissilva da Madeira
Valor facial | € 5
Autor | Ricardo Velosa
2007

Imprensa Nacional-Casa da Moeda
Avenida de António José de Almeida
1000-042 Lisboa
Tel. 217 810 700 Fax 217 810 796
incm@incm.pt
www.incm.pt

Centro Histórico de Angra do Heroísmo, Açores

