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1 MUSEU DAS COMUNICAÇÕES 

Criado para promover e divulgar o património histórico científico e cultural das comunicações, bem 

como a história do sector em Portugal, o Museu das Comunicações recebe diariamente um número 

significativo de visitantes, com realce para grupos de alunos de várias escolas do País, dos mais 

diversos escalões etários e graus de ensino, para quem diariamente se organizam visitas guiadas de 

carácter pedagógico e cultural, bem como atividades, oficinas e ateliers diversos. 

As áreas de exposição do Museu estão distribuídas por três pisos. O piso 0 inclui a exposição sobre 

os 200 anos da Mala Posta, uma galeria criada em 2008 especificamente para exposições temporá-

rias, e ainda a exposição Futuro infinito, um espaço desenvolvido com o apoio dos Instituidores e 

parceiros que pretende ser uma plataforma de inovação, experimentação e demonstração, anteci-

pando tendências e propondo uma reflexão sobre as novas tecnologias e o seu impacto na organiza-

ção e vivência quotidiana dos cidadãos e das sociedades. O piso 1 inclui o corpo principal da exposi-

ção permanente, totalmente renovada em 2005, sob o tema “Cinco Séculos de Comunicações em 

Portugal – Vencer a Distância”, a qual integra três módulos: Regulação do Sector das Comunica-

ções, Sector dos Correios e Sector das Telecomunicações. Este piso inclui galerias temáticas, sobre 

Navegação Aérea e sobre Rádio e a Televisão, em parcerias respetivamente com a ANA - Aeropor-

tos de Portugal S.A., e com a Rádio e Televisão de Portugal (RTP). Este espaço contém, fundamen-

talmente, acervo museológico dos Instituidores entregue à guarda da Fundação. O piso 2 inclui a 

Casa do Futuro a Escola do Futuro e espaços destinados a exposições temporárias. 

O Museu das Comunicações esteve aberto para além dos dias de semana também aos sábados. Ao 

longo de 2013 recebeu 27.776 visitantes, menos 16% que ano anterior. Este decréscimo reflete o 

contexto macroeconómico menos favorável, que se traduziu numa diminuição das visitas de estudo 

por parte das instituições de ensino, tendo o número de visitantes individuais mais que duplicado. 

Este número é no entanto uma pequena parte dos benificiários do espaço que incluem os clientes  

da loja, os participantes em eventos ou clientes da cafetaria. 

A adequação dos conteúdos do Museu aos programas escolares, designadamente ao nível das ofici-

nas pedagógicas, possibilitou um aumento do número de oficinas realizadas. Este facto contribui 

para o aumento das receitas em 2013 em cerca de 1%, atingindo um total de 27.860 €. 
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Ilustração 1 – Visitantes museu das comunicações e faturação 

No cumprimento da sua missão de divulgação do património histórico, científico e tecnológico das 

comunicações, a Fundação Portuguesa das Comunicações concretizou ao longo do ano um conjunto 

de ações tendentes a promover e valorizar esse objetivo. 

No seu relacionamento externo, também a Fundação estabeleceu parcerias com diferentes institui-

ções para realização de exposições temporárias de curta duração, visando a divulgação do Museu e 

da FPC junto de diferentes públicos. Destacam-se: parceria com o Museu de Ciência da Universida-

de de Lisboa e cofinanciado pelo Ministério da Cultura/Rede Portuguesa de Museus no âmbito da 

qual foram implementadas quatro ações de formação do projeto “Objectos em Silêncio – o património 

científico e técnico em Portugal”; parcerias que visam a implementação de programas educativos de 

continuidade e apoio a instituições de cariz socioeducativo nomeadamente com a RTP para a divul-

gação do Plano de Ação Educativa do MC, com o CLUB UNESCO para a Educação Artística, com a 

Escola Profissional Bento Jesus Caraça para a realização da 3ª Conferência de Artes Gráficas “Artes 

Gráficas – Que Desafios” e Participação no Festival dos Oceanos. 

1.1 DIA MUNDIAL DAS TELECOMUNICAÇÕES E DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 

O Museu das Comunicações assinalou, a 17 de Maio, o Dia Mundial das Telecomunicações e da 

Sociedade da Informação (DMT&SI) sob o tema “ICTs and improving road safety”, tendo inaugurado 

as exposições temporárias Futuro Infinito, a exposição Obras da Coleção de Arte Contemporânea da 

Portugal Telecom e ainda as comemorações dos 10 anos da Casa do Futuro (2003-2013), com o 

lançamento da versão da Casa do Futuro na Cloud – viver numa smart city. 

Futuro Infinito é um espaço desenvolvido com o apoio da SubVértice e os instituidores que visa mos-

trar um futuro de possibilidades infindáveis ao alcance da criatividade de todos. As soluções apresen-
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tadas são suportadas em tecnologias avançadas, potenciadas por redes de grande capacidade e 

velocidade.  

A exposição Obras da Coleção de Arte Contemporânea da Portugal Telecom resultou da parceria 

com a Fundação Portugal Telecom (PT), que cedeu as obras para a exposição, e representa uma 

convergência de interesses na divulgação de arte e dos talentos artísticos nacionais em benefício do 

público visitante. Trata-se de um conjunto de 19 peças de 14 artistas, dos quais destacamos Paula 

Rego, Eduardo Batarda, Joaquim Bravo, Álvaro Lapa e António Palolo.  

A exposição permanente Casa do Futuro é uma marca registada da FPC, onde o conceito de futuro é 

permanentemente atualizado, beneficiando do trabalho em parceria com diferentes instituições liga-

das ao setor da inovação tecnológica nomeadamente a Portugal Telecom. A versão Casa do Futuro 

na Cloud – viver numa smart city – pretende evidenciar como as tecnologias trazem maior qualidade 

de vida às comunidades e às pessoas, através da utilização do conceito de Cloud Computing (Com-

putação na Nuvem) na vivência familiar – Casa na Cloud. O conceito é demonstrado através de 

exercícios de interação, dentro e fora da casa, em que os utilizadores podem aceder às funcionalida-

des via internet, independentemente da sua localização. A conceção de smart city (cidade inteligen-

te) é cada vez mais uma realidade! 

No seguimento dos projetos expositivos enunciados foram elaborados programas educativos especí-

ficos para cada exposição 

1.2 DIA MUNDIAL DOS CORREIOS 

A FPC assinalou o dia 9 de Outubro, o Dia Mundial dos Correios, à semelhança dos outros anos, 

com um programa que incluiu a entrega dos prémios do concurso A Melhor Carta 2013 - este ano 

subordinado ao tema “Escreve uma carta a explicar porque é que a água é um recurso precioso” - o 

lançamento das emissões filatélicas Correio Escolar e A Arte de Joana Vasconcelos e a inauguração 

da exposição temporária CausArte – Arte com Causas. 

CausArte – Arte com Causas – foi uma iniciativa solidária da Associação Médicos do Mundo (MdM), 

associação que acode diariamente aos pedidos de prestação gratuita dos cuidados de saúde. em 

conjunto com os CTT e a FPC, na qual se apresentaram obras de arte de artistas solidários e volun-

tários da MdM. Foi intenção desta proposta transmitir as preocupações no âmbito da responsabilida-

de social da FPC e dos CTT, nomeadamente no combate ao isolamento, à iliteracia e info-exclusão e 

numa aposta crescente na promoção da cultura, do conhecimento e da inclusão social. 

EM CONTACTO – foi preparado o guião de visitas guiadas com objetivo de mostrar um conjunto 

diversificado de obras de arte da coleção da Fundação Portuguesa das Comunicações que remetem 

para diferentes leituras formas e fórmulas do universo comunicar: “Comunicação, comum, casas, 

olhos, observação, natureza, nuvem, tato, telefone, afeto, arte, adesão, ambiguidade, confusão, car-

ta, corpo, tocar, olhar…sentir em contacto!”. 

Cortina – uma instalação de Rui Orfão na Galeria das Arcadas construída em várias camadas com 

base em Fita de papel de máquina registadora sobre as quais se efetuavam projeções do Universo 
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das comunicações. Estas projeções com contornos não muito definidos e pouco nítidos pretendem, 

como metáfora, simbolizar o sinal dos tempos : alguma incerteza e indefinição relativamente aos 

caminhos a desbravar, aos novos caminhos que se irão construir e ao que se vai passar a seguir. 

O Futuro Infinito manteve o conceito expositivo da anterior exposição FPC Living Lab 4.0 tendo sido 

atualizada em matéria de conteúdos sobre a temática dos Correios, dos quais destacamos o tapete 

interativo com as imagens alusivas ao Dia Mundial dos Correios; o écran de retroprojeção interativo 

com um filme sobre as emissões comemorativas de selos de 2013: a “Apicultura dos Açores” e “Mis-

sões Católicas em África” e um segundo filme para o público infanto-juvenil “Onde te levam os Cor-

reios”, bem como projeções a três dimensões dos selos da emissão Europa 2014 controladas através 

de uma mesa interativa e ou smartphone. 

No seguimento de todas as exposições inauguradas por ocasião das celebrações acima referidas - 

DMT&SI e do DMC 2013 - foram elaborados programas educativos específicos, nomeadamente, a 

programação cultural e educativa especial para a semana de 7 a 11 de Outubro, onde se explicou a 

importância dos serviços postais no vanguardismo dos portugueses, que comunicam à escala global 

desde o século XV. 

1.3 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA 

O Serviço Educativo tem como missão contribuir para o enriquecimento cultural da sociedade, procu-

rando ir ao encontro das necessidades do público escolar, público famílias, público sénior e público 

em geral. Para este fim, o Museu das Comunicações promoveu visitas guiadas aos vários segmentos 

de públicos identificados, com base num guião cientificamente desenvolvido, e cobrindo todas as 

exposições patentes no Museu e desenvolveu um Programa Educativo caracterizado por um conjun-

to de atividades diversificadas, organizadas tematicamente em torno das exposições permanentes e 

temporárias, tais como: 

Os projetos no horizonte temporal de um ano letivo, criados em anos anteriores continuaram a ser 

disponibilizados ao público, tais como: “O Mundo das Comunicações”, “Construir o Futuro, “Artpost-

com” e “Escola do Futuro”. Em 2013 foi criado o projeto “Do Museu à Escola e da Escola ao Museu”. 

Outros projetos foram desenvolvidos por solicitação escolar, a saber: 

a) O Direito à não-violência, resultante de uma parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens e a Escola Secundária Marquês de Pombal, os alunos tiveram oportunidade de expor traba-

lhos realizados através de diferentes meios de expressão, nomeadamente, vídeo e escultura. 

b) Projeto sobre tema do Dia das Jovens Mulheres nas TIC | Girls in ICT Day 2013, apoiado por 

diversos parceiros. Os trabalhos a concurso estiveram expostos na FPC|MC. E um debate encerrou 

as comemorações da iniciativa criada pela União Internacional das Telecomunicações (UIT).  



 

  RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013  7/26 

Prosseguiu a implementação do programa “4 Sábados, 4 temas”, oficinas para o publico adul-

tos/famílias, de fim-de-semana, iniciado em 2011, e concebido em torno de 4 temáticas para animar 

“miúdos e graúdos”. Este ano foram criadas novas atividades mantendo as áreas temáticas dos pri-

meiros quatro sábados de cada mês a saber Contador de Estórias; Cidades Criativas; Como Comu-

nicamos? e Flipbook. 

Para além da continuidade das atividades acima mencionadas foram promovidas novas propostas de 

oficinas integradas na programação dos 4 Sábados, 4 temas, tais como: Oficinas de som, em parce-

ria com a Associação Binaural/Nodar, baseada na exploração do som, com função didática; Oficina 

Decoração e Pintura de Ovos de Páscoa no Museu, em parceria com Ana Vicente e Margarida Cor-

reia da Produz.me, para criar programação integrada na temática da Páscoa; Oficina Estendal de 

Ideias, em parceria com Francesca Casolino e Margarida Mata; Workshop sobre Bijuteria em crochet 

de arame com a orientação de Manuela Ferreira de Abreu; Oficina Cartas ao Pai Natal; Oficina O 

Roberto descobre a TV , numa parceria com o Museu das Marionetas. 

Continuidade do projeto Do Museu ao Bairro, histórias de viajantes, que integrou a Fundação no 

território do bairro histórico da Madragoa, visando a diversificação de públicos, a promoção do turis-

mo cultural, o trabalho de aproximação à comunidade local e o contributo para o desenvolvimento da 

noção patrimonial e sentido de identidade e cidadania de todos os participantes. Este projeto, pre-

miado pela Associação Portuguesa de Museologia em 2011 com uma menção honrosa Prémio Cria-

tividade e Inovação, mantém a sua atualidade comprovada pelo interesse despertado nos media e 

nas instituições de promoção do património, bem como pelo incremento do público participante e do 

entusiamo dos parceiros.  

As Oficinas de Férias no Museu são um programa concebido para oferecer às famílias propostas de 

entretenimento dos seus educandos, com qualidade pedagógica de um espaço patrimonial vocacio-

nado para para a herança cultural do passado histórico das comunicações assim como, para o pre-

sente da Sociedade da Informação, com vista a dotá-los de ferramentas para atingirem a Sociedade 

do Conhecimento e a utilizarem as TIC como instrumentos de trabalho e de lazer, de forma ética e 

segura. Com esse propósito, foi criada a seguinte programação de Oficinas de Férias em 2013:  

a) Carnaval: Rituais e Pinturas Faciais esta oficina, em parceria com o SAPO, foi organizada a partir 
da exposição temporária de fotografias de José Medeiros; 

b) Páscoa: Rituais de Comunicação contou com uma programação com 16 atividades, onde se pro-
pôs a exploração dos meios, mensagens e sentidos na comunicação analógica e digital. Foram 
abordados os seguintes meios de comunicação: Fotografia, Desenho, Som, Leitura, Escrita, Rádio e 
TV 

c) Verão: Viagens, contou com uma programação de 36 atividades, em parceria com o Museu da 
Marioneta, onde se propôs a exploração do país, língua e cultura, assim como, imaginar uma viagem 
nos museus das Comunicações e da Marioneta; 
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d) Natal: Este ano o tema foi Poupar para dar - o Museu das Comunicações em parceria com o Pro-
jeto “É tempo…” propôs a partilha de estórias sobre dar e receber; 

O Museu das Comunicações explorou o acervo histórico, científico, tecnológico e artístico das 

Comunicações, para perpetuar a memória da história das comunicações em Portugal e contribuir 

para a divulgação das novas tecnologias de comunicação e informação. Salientam-se as ações 

associadas aos seguintes eventos e temas: 

a) Celebração do Dia Internacional dos Museus cujo tema comemorativo desta efeméride é Memória 
+ Criatividade = mudança social. O património que os museus exibem e protegem, está associado à 
inventividade e vitalidade que os tem caracterizado nos últimos anos e representam pontos fortes no 
mundo dos museus. Para esta comemoração o Museu fez coincidir com este dia a inauguração “Do 
Museu ao Bairro: histórias de viajantes 2013” e promoveu a entrada livre no Museu com destaque 
para a visita guiada à Casa do Futuro na Cloud – viver numa Smartcity. 

b) Celebração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, dedicado ao tema proposto pelo 
IGESPAR, cuja temática foi Património + Educação = Identidade, convidando à descoberta dos seus 
territórios, através de um jogo que começa dentro do espaço museológico e parte à descoberta da 
história, da memória e do património local. Nesta atividade, os visitantes captaram imagens fotográfi-
cas, dentro e fora do Museu, as quais publicaram num blogue criado pelos próprios, na “Escola do 
Futuro” do Museu das Comunicações, divulgando, assim, as suas experiências pessoais num territó-
rio histórico, pleno de memórias e identidade.  

c) Jornada Europeias do Património, iniciativa do Conselho da Europa e da União Europeia, 20, 21 e 
22 de setembro, tendo como tema “Património | Lugares”, para as quais foi desenvolvida uma pro-
gramação que integrou duas atividades: Roteiros digitais: à procura de lugares dentro e fora do 
Museu; e visita guiada o Museu em 360º:  

entre o passado e o presente (re)conhecemos os lugares do Museu da história dos correios, às tele-
comunicações, passando pelas experiências das mais recentes tecnologias de comunicação, esta 
visita convida-nos a refletir e a projetar cenários de futuro. 

d) Semana da Ciência e da Tecnologia, em associação à Ciência Viva convidámos as famílias e ami-
gos a conhecerem a exposição Futuro Infinito e a participar na Oficina Com cabeça, tronco e mem-
bros, na qual exploramos o corpo humano e o computador, suas semelhanças e diferenças! O que é 
o sistema nervoso? O que são bits e bytes? Observar, questionar, pensar e experimentar são pala-
vras-chave desta atividade. 

f) Oficina Dia do Pai - Olá Pai, estou na TV! Para comemorar o Dia do Pai, convidámos os mais 
pequenos a criarem um programa de televisão dedicado ao Pai! Depois o programa é gravado num 
DVD e as crianças oferecem no Dia do Pai. 

g) Dia Mundial da Criança - Oficina de TV - Como é ser Criança? Para comemorar o preparámos 
uma oficina de TV equivalente à realizada para o Dia do pai. Primeiro surgem ideias soltas e aos 
poucos começamos a construir uma história, um guião...! Depois o programa será gravado e enviado 
para casa! 

O Museu das Comunicações desenvolveu a sua oferta pedagógica para os professores e educado-

res, através de um programa de ações de formação acreditada que privilegiam  o estimular da intera-
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ção com o objeto museológico e a interpretação dos diversos núcleos expositivos, bem como estabe-

lecer uma relação efetiva entre público escolar e património. Neste contexto, e em parceria com 

vários centros de formação profissional desenvolveu, designadamente: 

a) Da Escola ao Museu das Comunicações: Ciência, Tecnologia, História e Aprendizagens em Con-
texto, com o objetivo de se desenvolverem, competências de análise, conceitos de comunicação, 
inclusão, território, herança patrimonial e museologia participativa e também de se debaterem os 
conceitos de cidadania e conhecimento, numa era de globalização na sociedade da informação;  

b) Pontes educativas: cultura local-cultura global, com o objetivo de motivar os Educadores e Profes-
sores a realizarem parcerias com organizações culturais para desenvolverem projetos educativos 
interdisciplinares com os alunos apoiados nos binómios Ligação Escola-Comunidade e Relações 
entre Escola e Cultura Local; 

c) Coaching e Comunicação na Escola, com o objetivo de promover o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos docentes, incentivando a utilização de recursos/ferramentas de coaching na escola.  

d) Curso de Scratch, com o objetivo de desenvolver as potencialidades educativas da linguagem de 
programação Scratch. 

e) Cartografias urb(hum)anas na Madragoa, teve como objetivos, nomeadamente: o acesso a novas 
metodologias de trabalho baseadas num conceito alargado e socialmente atento de participação, 
diversidade e o reconhecimento de origens. 

Programação educativa concebida para as exposições temporárias: 

a) fotografias de José Medeiros: Brasil, Texturas Mil - Atividade de Expressão Plástica com a utiliza-
ção de materiais não convencionais típicos da cultura brasileira, como o cacau, café e açúcar; Para 
além do Mar, um Outro Olhar - Nesta atividade os pequenos grandes fotógrafos irão criar cenários e 
fotografar o modo como vivem, pensam e olham. Numa folha branca de papel irão recortar a sua 
silhueta, que será preenchida com os seus “rostos” e as suas paisagens. No final, fotografam a sua 
composição. 

b) Videoarte 2013: 17 Vídeos de artistas brasileiros com pintura, 3D, escultura, arte digital, música, 
poesia. O Vídeo, visto como motor das reflexões dos artistas, um lugar onde colocam as questões 
concetuais dos seus trabalhos e onde as suas ideias e poéticas são discutidas. 

c) Cerâmica Contemporânea – foi criada uma visita guiada onde mostramos aos visitantes o fantásti-
co mundo vegetal criado por António Vasconcelos Lapa, com peças em cerâmica, cuja base de exe-
cução é o grés (vidrado) e o barro (polido), aos quais são adicionados outros materiais, tomam dife-
rentes formas orgânicas com uma grande simplicidade. 

d) Fotografia é Comunicação – foi criado um guião de visita para a exposição de fotografias reunidas 
no âmbito do concurso lançado pelo  portal Olhares - comunidade de fotografia online em língua por-
tuguesa - e o portal SAPO, com objetivo promover o gosto pela fotografia;  

e) Looking In the Mirror – foi criado guião de visita à exposição inserida na terceira edição da Trienal 
de Arquitectura de Lisboa, este ano com o tema Close Closer - Quão perto podemos estar da nossa 
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imagem? – e tentou reproduzir um dos aspetos da Macedonian Contemporary Architecture através 
do reflexo das suas imagens em espelhos.. 

1.4 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO EXTERNA 

De acordo com os seus objetivos de divulgação do património museológico, o Museu das Comunica-

ções desenvolveu várias ações externas de promoção através de: produção de conteúdos para publica-

ções diversas; participação em programas de rádio e televisão, para divulgação da Fundação e da pro-

gramação cultural do Museu das Comunicações; visitas a escolas, associações de seniores e outras 

instituições de carácter social e sessões de apresentação do programa educativo para as Escolas. 

O Museu também esteve presente em congressos, conferências e seminários de que se destaca a par-

ticipação através da apresentação de uma comunicação sobre “Património de Telecomunicações na 

Comissão de Instrumentos do 24º Congresso Internacional da História da Ciência, Tecnologia e Medici-

na realizado em Manchester em Julho de 2013; a participação na conferência Museologia Oeiras 2013 – 

Mesa Redonda: Que Gestão para os Museus Atuais? – Coorganizado pelo Museu da Pólvora Negra e a 

APOM e no Meeting do Citizens em Vicenza, onde o Museu das Comunicações foi convidado na quali-

dade de parceiro do projeto Do Museu ao Bairro (visitas guiadas ao Bairro da Madragoa). 

De destacar ainda a participação da Fundação Portuguesa das Comunicações através do Museu das 

Comunicações no projeto “ Os Museus no Palácio” no dia 7 de Dezembro de 2013 no Palácio Foz. 

1.5 COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

Em parceria com a AICEP, foi realizada a segunda ação do “Projeto Jovens de Elevado Potencial”. 

Este projeto destina-se a jovens quadros dos operadores e dos reguladores do setor das comunica-

ções dos Países de Língua Oficial Portuguesa, tendo por objetivo a formação de futuros dirigentes. A 

ação concretizada em 2013 teve por tema o direito nas comunicações. 

Foi ainda dada continuidade à cooperação com o IEFP na concessão de estágios profissionais e de 

qualificação emprego, e na participação nas medidas de emprego inserção, concretizados nas diver-

sas áreas funcionais da Fundação. 

2 PATRIMÓNIO MUSEOLÓGICO DE COMUNICAÇÕES 

Os objetivos definidos para a área do Património Museológico de Comunicações, no ano de 2013, 

poderão ser resumidos nas duas seguintes grandes ações: informatização do Inventário do Patrimó-

nio Museológico em bases de dados capazes de possibilitar o registo de Informação, a associação de 

imagens relativas às peças e permitir a disponibilização dos seus conteúdos através da Internet; 

reorganização das Reservas Museológicas com o objetivo da racionalização dos espaços através da 

seleção do Património, de acordo com os critérios de incorporação por forma a propor aos Instituido-

res a devolução/alienação de objetos sem valor histórico/documental. 

Durante este período podemos assegurar que a área de património museológico executou uma parte 

muito significativa das atividades previstas. Concluiu a segunda daquelas ações, tendo em conta a 

necessidade de reduzir custos significativos com o aluguer de espaços, como adiante se explicitará. 
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Deste modo, passaremos a enunciar uma síntese das principais atividades, descrição e resultados 

operacionais, em conformidade com a programação predefinida. 

2.1 RESERVAS MUSEOLÓGICAS 

As reservas museológicas ocupam uma área de 4 mil metros quadrados, dos quais cerca 82% em 

espaços cedidos pelos instituidores. A reorganização das áreas de Reserva Museológica e de outros 

espaços ocupados com património museológico, objetivando a sua racionalização e eventual redução 

de custos, assumiu-se como uma orientação estratégica e um dos principais objetivos deste ano. 

A fase mais importante da ação passou pelo abandono da extensa área da Reserva Museológica de 

Mem Martins, realizada na sua totalidade durante o mês de Janeiro, com a deslocação e transporte 

das viaturas da Reserva Museológica de Mem Martins para a Reserva Museológica do Cartaxo com 

uma área de aproximadamente 800m2. 

Foi ainda protocolizada a cedência temporária ao Museu Nacional dos Coches de duas diligências da 

mala-posta, decorrendo assim a sua transferência para as novas instalações deste Museu. 

Durante o primeiro trimestre, procedeu-se à transferência do Património Artístico, para a nova reser-

va, sita no r/c da FPC. 

De referir que em 2013 o instituidor CTT promoveu um exaustivo trabalho de conferência de todo o 

seu acervo filatélico, entregue à guarda da FPC. A verificação presencial do referido espólio iniciou-

se a partir do dia 2 de Setembro e terminou a 18 de Outubro. Para tal foi constituído um grupo de 

trabalho com colaboradores da Auditoria, da Filatelia e do Departamento Financeiro daquele institui-

dor. A FPC também participou neste grupo de trabalho dando acesso ao acervo, às listagens e bases 

de dados, bem como prestando os esclarecimentos solicitados e colaborando nas contagens efetua-

das. Ao longo destes dias participaram nesta operação cerca de 20 colaboradores, provenientes do 

Instituidor CTT e da FPC. 

a) Foram verificadas 30 coleções da categoria «Selo» e 34 categorias do acervo «Não Selo» 

b) Procedeu-se à relocalização das várias coleções, tendo-se separado e apartado em zonas distin-

tas os acervos pertencentes aos CTT e à FPC. 

O acervo artístico também foi auditado pelo Conselho Fiscal da FPC, no âmbito das suas competên-

cias estatutárias, tendo sido verificados presencialmente a localização e o estado de conservação de 

algumas obras da Coleção de Arte, escolhidos aleatoriamente por aquele órgão fiscalizador. Tam-

bém foram solicitados alguns documentos administrativos relativos a este património artístico. 

2.2 INCORPORAÇÃO  

Durante 2013 procurou-se uma redução no ímpeto de acumulação de acervo, em alinhamento com 

outras formas de interpretação de critérios mais exigentes e sustentáveis. Definiram-se alguns princí-

pios elementares desta política e apontaram-se três dos critérios básicos a que deve obedecer qual-

quer incorporação de peças museológicas: a relevância (ou seja, se pode servir para apoiar a missão 

da instituição e se cabe dentro dos seus objetivos); a utilidade (se tem capacidade e potencialidade 
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para ser utilizada em atividades museológicas; por fim, deve atender-se à sua condição de preserva-

ção e aos custos sustentáveis de conservação. 

Procedeu-se à incorporação de uma peça de cerâmica, por doação do seu autor, o artista plástico 

António Vasco Lapa. A incorporação regular e anual de acervo filatélico proveniente do instituidor 

CTT, sobretudo de emissões de selos postais e produtos filatélicos associados, registou em 2013 

uma entrada de cerca de 24.000 itens. 

2.3 CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

A conservação do património suportou-se em diversas tarefas fundamentais, que visaram um trata-

mento de conservação preventiva, de forma a evitar a degradação do espólio confiado à Fundação. 

Foram realizadas cerca de 120 ações de conservação (90 na coleção de telecomunicações e 30 na 

coleção postal) e de pequenas ações de restauro realizadas nas instalações da FPC, na oficina da 

reserva da Boa-Hora.  

Especial referência merecem as intervenções de revisão/manutenção de viaturas num total de qua-

renta, que integram a Coleção de Transportes Postais, na Reserva Museológica do Cartaxo a fim de 

manter em perfeito estado de funcionamento, com a eventual possibilidade de utilização, em qual-

quer momento, em ações de divulgação. 

2.4 REGISTO INFORMÁTICO E TRATAMENTO DO PATRIMÓNIO 

No decorrer da informatização do património na base de dados Matriz, da conferência e adição de 

informação complementar aos registos já existentes, neste ano de 2013 aprimoraram-se os procedi-

mentos técnicos, científicos e administrativos a estabelecer na pesquisa, investigação, inventariação 

e descrição do acervo, com uma observação mais alargada sobre todo o conjunto das diferentes 

coleções, na certeza de que o caminho por uma via mais integradora e dinâmica permitirá aos pro-

cessos de construção de conhecimento e produção de informação tornarem-se mais produtivos e 

eficazes. 

Em termos de balanço da coleção Postal no período em análise, as atividades previstas incidiram no 

levantamento total desta coleção, em virtude do processo de transferência de local de reserva.  

2.5 CEDÊNCIA DE PEÇAS E DIVULGAÇÃO 

O ano de 2013 caracterizou-se por um número significativo de peças cedidas a diversas instituições do 

exterior, consubstanciada na colaboração participativa e realização das seguintes exposições temporá-

rias e de outros eventos culturais: 

- Protocolo com o “Museu Cosme Damião” do Sport Lisboa e Benfica; 

- Protocolo com a “Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações” do Porto; 

- Endemol; SP Televisão; SIC; Museu de Portimão; Garage Films; EGEAC – Câmara Municipal de Lis-

boa; Teatro Experimental do Porto; Casa Municipal da Cultura – SEIA; Teatro da Trindade; - Filmes do 
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Tejo II Multimédia, Ldª; STOP Line Films; Alibi Films Production Services; MGN Filmes; Colégio do Bom 

Sucesso; CTT/EC de Belém; CTT/Comunicação Institucional. 

Salienta-se ainda a colaboração em termos de cedência de peças para exposições organizadas por 

entidades externas, nomeadamente a exposição “ A Última Fronteira, Lisboa em Tempo de Guerra” 

organizada pela Câmara Municipal de Lisboa e a exposição “ De Propósito, Maria Keil , Obra Artistica”  

organizada pela Presidência da República. 

Durante este período continuaram a ser cedidas peças para diversas instituições privadas e públicas 

nomeadamente para a realização de filmes e encenação de peças, com vista à montagem de “decors” 

dessas produções, para além de outras iniciativas internas, distribuídas da seguinte forma: Coleções 

Postais 55; Coleções Telecomunicações 88 e Coleção Artística 27. 

 

3 PATRIMÓNIO DOCUMENTAL E BIBLIOTECA 

A política de gestão de coleções dos acervos documentais, bibliográficos e iconográficos do Centro 

de Documentação e Informação dirigido ao projeto de criação e consolidação de um sistema integra-

do de informação do Arquivo Histórico, acervos Iconográficos, Mapoteca, Videoteca e Biblioteca, 

assente na construção de bases de dados com ligações a recursos digitais, locais e/ou remotos, na 

integração em portais de informação e sua disponibilização na Web, de modo a responder às neces-

sidades dos utilizadores internos e externos, através de uma interface integradora e amigável. 

Neste ano, foram prosseguidos os objetivos estabelecidos para este período que se podem resumir, 

na continuidade do referido projeto, dentro das atividades que adiante se descriminam: 

3.1 INCORPORAÇÃO  

A inserção da Biblioteca no núcleo das bibliotecas especializadas, ligada a um Arquivo Histórico sec-

torial e empresarial, orientados pela temática que as envolve no cumprimento dos objetivos mais 

específicos da instituição, suscitaram o encontro da definição de pormenorizados critérios de incorpo-

ração, os quais têm sido postos em prática em todas as etapas de avaliação. Motivo porque, também 

neste ano, a entrada de acervo documental foi substancialmente mais exíguo - porque mais exigente 

– embora mais direcionado aos fins em vista. Entre outras, salientam-se as seguintes incorporações: 

 - “Plano Técnico de Desenvolvimento da Rede”, vol. II – Região Centro da DGT dos CTT/TLP de 

Julho 1980. 

- Publicação “O Correio nas Memórias Paroquiais de 1758: - As actuais freguesias do distrito de Via-

na do Castelo. Vila Nova de Gaia: edição do autor, 2012. Doado pelo Sr. Francisco Inácio Gonçalves 

dos Santos. 

- Publicação “O Correio nas Memórias Paroquiais de 1758: - As actuais freguesias do distrito de Bra-

ga. Vila Nova de Gaia: edição do autor, 2012. Doado pelo Sr. Francisco Inácio Gonçalves dos San-

tos. 
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- Espólio pessoal documental e bibliográfico do Engº Cristiano Pardal dos Santos, técnico e formador 

da área das telecomunicações, no Instituto de Formação dos CTT. Doação feita pelo parente Nuno 

Madureira Justiniano. 

- Documentação técnica relativa à formação profissional dos TLP (cerca de 50 unidades) doadas 

pelo Sr. Manuel Gonçalves, ex- funcionário daquela empresa. 

- Mouzinho de Albuquerque, ascensão e queda de um herói: evocação da sua vida nos 111 anos da 

sua morte / Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso (2013). 

- O fio que canta : Lucky Luke / il. Morris ; argum. Goscinny, trad. Catarina Labey (2008). 

- História do serviço postal militar : aerogramas militares. catálogo. guerra colonial. 1961-1974 = His-

tory of portuguese military postal service / Eduardo Barreiros, Luis Barreiros (2004). 

- Descrição bibliográfica internacional normalizada (ISBD) / IFLA – IFLA (2012). 

- Bem público valor público: a educação para os valores ambientais no Museu da Água da Epal / 

Margarida Filipe Ramos (2013). 

3.2 PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 

Na sequência do Protocolo de Colaboração celebrado em 15 de Março deste ano entre a FPC e o 

Sport Lisboa e Benfica, relativo à cedência temporária de bens museológicos, foi estabelecida uma 

Adenda pela qual aquela entidade se compromete, de acordo com as suas possibilidades, a asses-

sorar a FPC no domínio da conservação e restauro e, permitindo, a utilização sem custos dos seus 

recursos técnicos de digitalização/captura de imagens. Foi, igualmente, estabelecido um Protocolo 

com o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, através do Centro de Estudos Geográficos 

da Universidade de Lisboa, posto em execução com a prestação de assessoria técnica e científica, 

bem como de formação sobre cartografia prestada por aquela instituição, a título gratuito. 

4 COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS (C&RP) 

A atividade da área de Comunicação e Relações Públicas promove a circulação de informação, bem 

como coordena e apoia ações de comunicação, nomeadamente as que são promovidas pelo Serviço 

Educativo do Museu das Comunicações. 

O sítio da Fundação na Internet – www.fpc.pt – constitui a plataforma por excelência de comunicação 

com o exterior e de suporte à divulgação do seu património e da sua atividade, trate-se do acervo – 

museológico, filatélico, documental e iconográfico – ou dos percursos expositivos, temporários ou 

permanentes, bem como a atividade desenvolvida pelo Serviço Educativo do MC. 

Nesse sentido, o sítio da Fundação está preparado para dar resposta a tais exigências, tendo tam-

bém em consideração as boas práticas em vigor no âmbito da web semântica e também no tocante a 

acessibilidade e usabilidade deste suporte comunicacional, com o objetivo de ir ao encontro de todos 

os utilizadores, incluindo os que têm necessidades especiais. 
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Ao longo de 2013, foram implementados vários melhoramentos ao nível da conceção gráfica da 

agenda, dos conteúdos, dos ícones das redes sociais na Homepage e otimização da partilha de con-

teúdos para as redes sociais. Paralelamente procedeu-se a uma sistemática atualização dos conteú-

dos do sítio de acordo com a programação prevista e agendada pela FPC | Museu das Comunica-

ções.  

Foi ainda atualizada a página transparência, de acordo com as imposições da Lei-Quadro das Fun-

dações; inserida a revista Códice, II Série, em versão Flipbook; atualizados conteúdos sobre a expo-

sição permanente «Casa do Futuro» 

A versão inglesa do sítio, acompanhou no seu essencial as atividades divulgadas e desenvolvidas ao 

longo do ano na Fundação. 

Em termos estatísticos, verificou-se que o número de visitantes foi de 44.288; o número total de 

visualizações de página foi de 171.280, sendo a percentagem de novas visitas de 66% e o número 

de eventos publicados na Agenda foi de 150. 

Ao longo de 2013 procurou-se dinamizar a presença da FPC nas redes sociais, através da atualiza-

ção sistemática de informação como mais uma forma de promoção/divulgação da nossa atividade. 

Desenvolveu-se a rede social Pinterest e aderimos a uma nova rede social, o SAPO CAMPUS e 

Criaram-se novos álbuns de fotografias na redes sociais. 

4.1 ALUGUER DE ESPAÇOS PARA EVENTOS 

O aluguer de espaços para eventos é uma atividade que pretende divulgar a Fundação, atrair novos 

públicos gerar rendimentos. Assim em todos os eventos são organizadas visitas livres e visitas guia-

das às exposições sendo de realçar a enorme adesão dos participantes nestas visitas. Em 2013 

houve 77 eventos com mais de 6 mil participantes e foi gerada uma receita de cerca e 35 mil euros, 

um acréscimo de 27% relativamente a 2013.  

 I 

lustração 2 – Cedência de espaços 
  

0 

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

70 

75 

80 

85 

90 

2011 2012 2013 

re
ce

ita
s (

eu
ro

s)
 

n 
 e

ve
nt

os
 

Nº de eventos Receitas dos eventos 



 

  RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013  16/26 

  2011 2012 2013 
Nº de eventos 83 87 77 

Nº de participantes em eventos 8.037 4.810 6.106 
Receitas dos eventos 22.329 21.992 34.884 

  

5 GESTÃO DE RECURSOS, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

A cedência de instalações da Fundação para organização de reuniões, seminários e conferências, 

quer dos instituidores quer de outras entidades, constituiu uma atividade importante ao longo de 

2013. 

É de referir, neste contexto, a atratividade decorrente do funcionamento da cafetaria concessionada 

à “Casa da Comida” e da loja da Fundação. De realçar que a Cafetaria e a Loja são frequentados 

diariamente por cerca de 120 pessoas e que essas pessoas são impactadas pelas exposições tem-

porárias, de entrada livre, realizadas nos espaços expositivos do piso 0, nomeadamente Galeria Cen-

tral e Galeria das Arcadas e de alguma forma destinadas a este tipo de público. Ponderando a rela-

ção repetição/renovação de pessoas que diariamente frequentam estes espaços poderemos afirmar 

que serão cerca de 16.000 as pessoas que ao longo do ano beneficiam e são impactadas pelas ati-

vidades realizadas no âmbito do perímetro de atuação da FPC. 

A rede e o sistema de informação contaram com o apoio técnico do instituidor ICP-ANACOM, que 

manteve a operacionalidade do sistema informático instalado, em ordem a garantir o bom funciona-

mento dos serviços. 

5.1 PESSOAL 

No que se refere aos colaboradores cedidos pelos instituidores, era a seguinte a situação a 31 de 

dezembro de 2013: 

a) ICP-ANACOM; 10 colaboradores, um dos quais em situação de baixa por doença desde maio de 

2011. 

b) Portugal Telecom; 12 colaboradores. 

c) CTT; 10 colaboradores. Em 1 de janeiro de 2013 aposentaram-se duas colaboradoras dos CTT, 

tendo sido substituídas no 2º trimestre desse ano. 

Para o apoio ao desenvolvimento dos projetos estruturantes foram contratados a termo certo, 5 téc-

nicos, por um período de 3 meses. 

Enquadrados nos programas proporcionados pelo IEFP, foram apoiados e concluídos em 2013, 10 

estágios profissionais e 3 contratos de emprego-inserção. 

O Conselho de Administração 
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Anexo 1 
ATIVIDADES, “ACONTECEU EM 2013”EXTRATO DO SÍTIO  
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Eventos realizados em 2013 na FPC 

 

FORMAÇÃO EM TIC PARA SENIORES SURDOS 

07-JANEIRO-2013 

 

4 SÁBADOS, 4 TEMAS! JANEIRO|FEVEREIRO|MARÇO 

 

CRÓNICAS BRASILEIRAS-FOTOGRAFIAS DE JOSÉ MEDEIROS 

18-JANEIRO-2013 A 05-ABRIL-2013 

 

ATIVIDADES SOBRE EXPOSIÇÃO DE JOSÉ MEDEIROS 

17-JANEIRO-2013 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCATIVO 2013 

21-JANEIRO-2013 

 

MÁRIO LINHARES - VIAGEM A TIMOR-LESTE 

26-JANEIRO-2013 

 

OFICINAS DE ESCRITA CRIATIVA PARA PAIS & FILHOS 

26-JANEIRO-2013 

 

JOANA MACHADO - BLAME IT ON MY YOUTH 

06-FEVEREIRO-2013 

 

OFICINA DE CARNAVAL - RITUAIS E PINTURAS FACIAIS 

09-FEVEREIRO-2013 

 

OFICINA DIA DOS NAMORADOS - ÁRVORE DO AMOR 

14-FEVEREIRO-2013 

 

APDC - PROGRAMA 2013-15 E NOVOS ORGÃOS SOCIAIS 

18-FEVEREIRO-2013 

http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/21494/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32514/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/25846/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26665/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26341/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/21432/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26876/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26660/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26662/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26664/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26731/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/21494/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32514/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/25846/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26665/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26341/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/21432/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26876/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26660/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26662/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26664/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26731/mctl/EventDetails/Default.aspx
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DEBATE ESCRITA E COMUNICAÇÃO COM LÍDIA JORGE 

21-FEVEREIRO-2013 

 

OFICINAS DE ESCRITA CRIATIVA PARA PAIS & FILHOS 

23-FEVEREIRO-2013 

 

JAZZ & POESIA E SABORES DA CASA DA COMIDA 

28-FEVEREIRO-2013 

 

SOFTWARE EDUCATIVO AVENTURAS 2 E INVENTO 

02-MARÇO-2013 

 

OFICINA LABORATÓRIO DE SOM CRIATIVO 

09-MARÇO-2013 

 

PAULO ROBALO-VIAGEM ENTRE PÁGINAS E MUROS DE ASILA 

09-MARÇO-2013 

 

SONS PELA CIDADE - ENSEMBLE DE SAXOFONES 

09-MARÇO-2013 

 

OFICINA DIA DO PAI 

16-MARÇO-2013 

 

OBSERV@RTE 2013 - CRIATIVIDADE| MUSEUS |EDUCAÇÃO 

22-MARÇO-2013 

 

OFICINA DECORAÇÃO E PINTURA DE OVOS DE PÁSCOA 

23 DE MARÇO | 14H30 

 

OFICINAS DE ESCRITA CRIATIVA PARA PAIS & FILHOS 

23-MARÇO-2013 

 

PEDRO CABRAL - VIAGENS LENTAS 

06-ABRIL-2013 

http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26657/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26661/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26740/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26338/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26739/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26742/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26747/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26867/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26737/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26744/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26657/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26661/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26740/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26338/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26739/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26742/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26738/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26728/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26747/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26867/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26737/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26744/mctl/EventDetails/Default.aspx
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4 SÁBADOS, 4 TEMAS! ABRIL|MAIO|JUNHO|JULHO 

 

 

OFICINA DE FORMAÇÃO SOBRE A UNIÃO EUROPEIA 

09-ABRIL-2013 

 

CONCERTO ANTENA 2 - JOANA ESPADINHA 

10-ABRIL-2013 
 

 

 

CURSO LEGITIMAR MEMÓRIAS LOCAIS 

12-ABRIL-2013 

 

LANÇAMENTO DO LIVRO INTERNET-COMUNICAÇÃO EM REDE 

13-ABRIL-2013 

 

OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA PARA PAIS & FILHOS 

13-ABRIL-2013 

 

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA O DIREITO À NÃO-VIOLÊNCIA 

15-ABRIL-2013 A 05-JULHO-2013 

 

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 

18-ABRIL-2013 

 

ROBERTO DESCOBRE A TV – 2 MUSEUS, 2 GERAÇÕES 

20-ABRIL-2013 

 

COMUNICAÇÃO ACESSÍVEL EM MUSEUS 

22-ABRIL-2013 

 

COMEMORAÇÃO DO DIA GIRLS IN ICT 2013 NA UIT 

25-ABRIL-2013 

http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32514/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26914/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26870/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26869/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26915/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28563/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26873/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26746/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26868/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26730/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32514/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26914/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26870/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26869/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26915/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28563/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26920/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26873/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26746/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26868/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26730/mctl/EventDetails/Default.aspx


 

  RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013  21/26 

 

JOÃO MORENO - A ANTECIPAÇÃO DA VIAGEM A LONDRES 

27-ABRIL-2013 

 

FORMAÇÃO DA ESCOLA AO MUSEU DAS COMUNICAÇÕES 

04-MAIO-2013 

 

JOSÉ MOUGA - VIAGEM NOS DIAS 

04-MAIO-2013 

 

DIA DAS JOVENS MULHERES NAS TIC 2013, EM PORTUGAL 

09-MAIO-2013 

 

E. CÔRTE-REAL - VIAGEM PELO FAR-WEST SEM COWBOYS 

11-MAIO-2013 

 

DIA MUNDIAL DAS TELECOMUNICAÇÕES E DA SI 

17-MAIO-2013 

 

ARTE CONTEMPORÂNEA DA PORTUGAL TELECOM  

17-MAIO-2013 A 09-AGOSTO-2013 

 

COMEMORAÇÕES 10 ANOS DA CASA DO FUTURO 2013 

17-MAIO-2013 A 16-MAIO-2014 

 

FUTURO INFINITO 

17-MAIO-2013 A 26-ABRIL-2014 

 

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 

18 DE MAIO 

 

TEATRO NA FUNDAÇÃO - NÃO FAÇAS AOS OUTROS…! 

24-MAIO-2013 

http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26917/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26871/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26918/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26913/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26954/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26916/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28158/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/27532/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/27845/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26955/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26917/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26871/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26918/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26913/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26954/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26916/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28158/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/27532/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/27845/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26955/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26951/mctl/EventDetails/Default.aspx
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DO MUSEU AO BAIRRO DA MADRAGOA - VISITAS GUIADAS 

25-MAIO-2013 

 

FILIPE LEAL DE FARIA - DESENHAR = VIAJAR? 

25-MAIO-2013 

 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DO CONCURSO NÓS RECICLAMOS 

31-MAIO-2013 A 06-JUNHO-2013 

 

CONCURSO NÓS RECICLAMOS - BONECOS POLÍCIA 

31-MAIO-2013 A 29-JUNHO-2013 

 

CURSO DE INICIAÇÃO À EDIÇÃO DE VÍDEO 

01-JUNHO-2013 

 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

01-JUNHO-2013 

 

CONCERTO ANTENA 2 - DEAMBULAÇÕES 

05-JUNHO-2013 

 

DOIS URBANSKETCHERS NA FLORESTA LAURISSILVA 

08-JUNHO-2013 

 

OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA PARA PAIS & FILHOS 

08-JUNHO-2013 
 

 

 

CURSO LEGITIMAR MEMÓRIAS LOCAIS 

14|15|21|22 DE JUNHO 2013  

 

UMA SEMANA EM BERLIM 

15-JUNHO-2013 

http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28642/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/27008/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28539/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28645/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26953/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28535/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28534/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28538/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26866/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28533/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28675/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28642/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/27008/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28539/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28645/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26953/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28535/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28534/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28538/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/26866/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28533/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28675/mctl/EventDetails/Default.aspx
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OFICINA ESTENDAL DE IDEIAS 

22-JUNHO-2013 

 

LANÇAMENTO DA OBRA PRÉ-FILATELIA PORTUGUESA 

26-JUNHO-2013 

 

PROJETO TÔ DE VIAGEM 

28-JUNHO-2013 A 31-JULHO-2013 

 

MANUELA ROLÃO: PEQUENAS GRANDES VIAGENS 

29-JUNHO-2013 

 

OFICINAS DE FÉRIAS DE VERÃO – VIAGENS 

01-JULHO-2013 A 26-JULHO-2013 

 

LUÍS ANÇÃ: VIAGEM PELO ALENTEJO 

06-JULHO-2013 

 

MOSTRA VIDEOARTE 2013 

08-JULHO-2013 A 13-AGOSTO-2013 

 

PONTES EDUCATIVAS: CULTURA LOCAL-CULTURA GLOBAL 

10-JULHO-2013 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCATIVO 2013-14 

17-JULHO-2013 

 

DO MUSEU AO BAIRRO DA MADRAGOA 

27-JULHO-2013 

 

OFICINA ESTENDAL DE IDEIAS 

27-JULHO-2013 

 

MÓNICA CID: VIAGEM DE ESTUDO A PARIS 

27-JULHO-2013 

http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32463/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28564/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28703/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/29114/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32449/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/29052/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28643/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/37988/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28532/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28536/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32463/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28564/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28703/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/29114/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28547/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32449/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/29052/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28643/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/37988/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33168/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28532/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28536/mctl/EventDetails/Default.aspx
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CERÂMICA CONTEMPORÂNEA, ANTÓNIO LAPA 

05-SETEMBRO-2013 A 28-SETEMBRO-2013 

 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCATIVO 2013-14 

17-SETEMBRO-2013 

 

ENCONTR@RTE | 2013 

20-SETEMBRO-2013 A 21-SETEMBRO-2013 

 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2013 

20-SETEMBRO-2013 A 21-SETEMBRO-2013 

 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DOS CORREIOS 

09-OUTUBRO-2013 

 

LANÇAM EMISSÃO FILATÉLICA ARTE 

09-OUTUBRO-2013 

 

ATIVIDADES DIA MUNDIAL DOS CORREIOS 2013 

10-OUTUBRO-2013 

 

CAUSARTE - ARTE COM CAUSAS 

10-OUTUBRO-2013 A 28-NOVEMBRO-2013 

 

EM CONTACTO 

10-OUTUBRO-2013 A 08-MAIO-2014 

 

CORTINA 

10-OUTUBRO-2013 A 06-JANEIRO-2014 

 

DO MUSEU AO BAIRRO DA MADRAGOA 

26-OUTUBRO-2013 

 

WORKSHOP SOBRE BIJUTERIA EM CROCHET DE ARAME 

02-NOVEMBRO-2013 

http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32464/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/37988/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32495/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32493/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32694/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32696/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32746/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32957/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33807/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32464/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/37988/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32495/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32493/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32691/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32695/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32694/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32696/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32746/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/32957/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33813/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33807/mctl/EventDetails/Default.aspx
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4 SÁBADOS, 4 TEMAS! NOVEMBRO E DEZEMBRO 

 

 

SEMANA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 

18-NOVEMBRO-2013 A 22-NOVEMBRO-2013 

 

CONCURSO FOTOGRAFIA É COMUNICAÇÃO 

19-NOVEMBRO-2013 

 

PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A FPC E A FCT 

18-NOVEMBRO-2013 

 

DOCUMENTÁRIO GIRL RISING 

25-NOVEMBRO-2013 

 

WORKSHOP SOBRE BIJUTERIA EM CROCHET DE ARAME 

30-NOVEMBRO-2013 

 

DO MUSEU AO BAIRRO DA MADRAGOA 

30-NOVEMBRO-2013 

 

COACHING E COMUNICAÇÃO NA ESCOLA 

6, 7 E 14 DE DEZEMBRO 2013 

 

 

EXPOSIÇÃO LOOKING IN THE MIRROR 

07-DEZEMBRO-2013 A 15-DEZEMBRO-2013 

 

OS MUSEUS NO PALÁCIO 

07-DEZEMBRO-2013 

 

LANCHE SOLIDÁRIO DE NATAL 

7, 14 E 21 DE DEZEMBRO 2013 

http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/37989/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33808/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33906/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33823/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33883/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33895/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/34083/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/37989/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33808/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33906/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33861/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33823/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/28530/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33814/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33883/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33895/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/34083/mctl/EventDetails/Default.aspx
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OFICINA CARTAS AO PAI NATAL 

7, 14 E 21 DE DEZEMBRO 2013 

 

NESTE MÊS OFEREÇA BRINQUEDOS! 

12-DEZEMBRO-2013 A 18-DEZEMBRO-2013 

 

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS APOM 

13-DEZEMBRO-2013 

 

OFICINAS DE FÉRIAS DE NATAL 

18-DEZEMBRO-2013 A 20-DEZEMBRO-2013 

 

EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIA É COMUNICAÇÃO 

19-DEZEMBRO-2013 A 06-JANEIRO-2014 

 

 

http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/34084/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33899/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33897/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/34086/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/34061/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/34084/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33899/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/33897/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/34086/mctl/EventDetails/Default.aspx
http://www.fpc.pt/pt-pt/Home/Agenda/tabid/278/ModuleID/1184/ItemID/34061/mctl/EventDetails/Default.aspx


TRANSP
ARÊNCIA


	1 Museu das Comunicações
	1.1 Dia mundial das telecomunicações e da sociedade de informação
	1.2 Dia mundial dos correios
	1.3 Programação Educativa
	1.4 Promoção e Divulgação Externa
	1.5 Cooperação Institucional
	2 Património Museológico de Comunicações
	2.1 Reservas museológicas
	2.2 Incorporação
	2.3 Conservação e Restauro
	2.4 Registo informático e tratamento do Património
	2.5 Cedência de peças e divulgação
	3 Património Documental e Biblioteca
	3.1 Incorporação
	3.2 Protocolos de colaboração
	4 Comunicação e Relações Públicas (C&RP)
	4.1 Aluguer de espaços para eventos
	5 Gestão de Recursos, Administração e Finanças
	5.1 Pessoal
	Anexo 1
	ATIVIDADES, “ACONTECEU EM 2013”EXTRATO DO SÍTIO


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




