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Introdução 

Os Estatutos da Fundação e os seus objectivos 

Nos termos dos seus Estatutos, são objectivos da Fundação Portuguesa das 

Comunicações: 

 Promover o estudo, a conservação e a divulgação do património histórico, 

científico e tecnológico das Comunicações; 

 Realizar actividades de investigação e cooperação e imagem; 

 Divulgar a evolução histórica e as novas tecnologias do sector das Comunicações, 

bem como o seu contributo para o desenvolvimento económico-social do País e 

da comunidade. 

Para realizar estes objectivos, a Fundação deve desenvolver um conjunto de acções de 

natureza diversa:  

 Conservação, registo, estudo e divulgação dos patrimónios histórico, cultural e 

científico das Comunicações – integrando um importante acervo documental e 

museológico com origem no século XVII, disperso pelas reservas museológicas de 

peças e selos, bem como pelos arquivos histórico e iconográfico e a biblioteca – o 

qual tem indiscutível interesse nacional e constitui a memória da história das 

Comunicações em Portugal; 

 Investigação histórica, científica e antropológica das Comunicações, potenciando 

nomeadamente protocolos com universidades e outras instituições relevantes, 

criando prémios e bolsas de estudo e promovendo a publicação de estudos e a 

organização de reuniões, cursos, seminários e conferências no domínio das 

Comunicações; 

 Definição, em função de critérios museológicos e de interesse histórico e 

científico, dos objectos a serem, a cada momento, incorporados no património 

museológico posto à guarda da Fundação pelos Instituidores, tendo em conta o 

compromisso por estes assumido no sentido de a ela entregarem exemplares de 

todos os equipamentos, máquinas, edições filatélicas e demais bens relevantes 

para a história das Comunicações;  

 Manutenção, divulgação e animação do acervo patrimonial que detém, 

nomeadamente através do Museu das Comunicações como infra-estrutura 

vocacionada para apoio às instituições de ensino e à população em geral; 



 6/104 

 Promoção e divulgação das novas tecnologias associadas ao sector das 

Comunicações, como suporte à promoção e conhecimento do património histórico 

dos Instituidores, bem como contributo para o desenvolvimento da sociedade de 

informação e do conhecimento;  

 Cooperação internacional, dirigida em particular aos países e territórios de língua 

portuguesa;  

 Acções de mecenato e patrocínio envolvendo a promoção da imagem das 

Comunicações.  

Protocolos com outras Instituições 

Desde o início da sua actividade, e em complemento do lançamento de iniciativas 

conjuntas com os seus Instituidores, a Fundação estabeleceu protocolos com diversas 

instituições tendo em vista a cooperação nos domínios histórico, científico e cultural. 

Museu das Comunicações 

Criado para divulgar o património 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, a quem a Fundação faculta entrada gratuita e organiza visitas guiadas de carácter 

pedagógico e cultural. Em 2009, o Museu foi visitado por 31.341 visitantes, 

correspondendo a um acréscimo de 37,8% em relação aos 22.746 visitantes de 2008. 

Dada a sua vocação de promoção e divulgação do Património Histórico e das Novas 

Tecnologias, o Museu esteve aberto ao público todos os dias excepto aos domingos. 

As áreas de exposição do Museu estão distribuídas por três pisos: 

 O piso 0, incluindo a exposição sobre os 200 anos da Mala Posta e espaços para 

exposições temporárias, com destaque para uma nova galeria criada em 2008 

especificamente para o efeito. 

 O piso 1, que inclui o corpo principal da exposição permanente, totalmente 

renovada em 2005, sob o tema “Cinco Séculos de Comunicações em Portugal – 

Vencer a Distância”, a qual integra três módulos: 

o Regulação do Sector das Comunicações,  

o Sector dos Correios e  
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o Sector das Telecomunicações, 

e ainda galerias temáticas, para a Navegação Aérea, com a parceria da ANA 

(Aeroportos de Portugal), e para a Rádio e a Televisão, com a parceria da RTP 

(Rádio e Televisão de Portugal).  

Este espaço contém, fundamentalmente, acervo museológico dos Instituidores 

entregue à guarda da Fundação. 

 O piso 2, que inclui a Casa do Futuro Inclusiva, a Escola do Futuro e espaços 

destinados a exposições temporárias.  

A manutenção e evolução destes espaços têm contado, sobretudo, com o apoio 

dos Instituidores e dos parceiros da Fundação. 

No ponto II.1 são referidas, de forma detalhada, as exposições e acções desenvolvidas 

em 2009. 

Património 

Para além de edifício próprio, com diversas salas e auditórios, ocupando cerca de 12.000 

metros quadrados, situado na Rua D. Luís I, 22, em Lisboa, onde se encontra aberto ao 

público o Museu das Comunicações, tem a Fundação à sua guarda um acervo histórico e 

científico constituído por colecções de objectos da actividade postal e de 

telecomunicações, uma colecção nacional de selos de Portugal e ex-Ultramar, originais de 

selos e bilhetes-postais e, ainda, colecções de viaturas, telefones, centrais, telégrafos, 

fardas, marcos do correio e outros equipamentos dos séculos XVIII, XIX e XX. 

O arquivo histórico e a biblioteca dispõem de documentos únicos, os mais antigos datando 

do século XVII, que permitem reconstituir a história das comunicações em Portugal, 

incluindo os marcos mais significativos da sua evolução. 

O referido património, propriedade dos Instituidores, encontra-se armazenado em três 

locais diferentes, estando a maioria do acervo documental, bem como os equipamentos e 

objectos mais sensíveis nas próprias instalações da Fundação e os restantes num 

depósito em Mem Martins (arrendado) e num depósito na Boa-Hora, cedido gratuitamente 

pelo Instituidor CTT – Correios de Portugal.  

Em 2009, foi manifestada pelo Instituidor Portugal Telecom (PT) a intenção de reforçar o 

acervo à guarda da FPC com o património pertencente à extinta empresa “Companhia 

Portuguesa Rádio Marconi, CPRM, SA”, incorporada naquele Instituidor. 



 8/104 

Subsequentemente, a PT cedeu, gratuitamente, espaço para concentrar este espólio na 

sua Central da Bobadela, em Sacavém, onde decorrem os correspondentes trabalhos de 

conferência. 

Órgãos Sociais 

Os Órgãos Sociais da Fundação, nos termos estatutários, são o Conselho Geral, o 

Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, todos eles integrando representantes dos 

Instituidores. 

Utilidade Pública 

A Fundação Portuguesa das Comunicações foi instituída como pessoa colectiva de 

utilidade pública ao abrigo do Decreto-Lei nº. 460/77, de 7 de Novembro, conforme 

despacho publicado no D.R. Série II nº. 250, de 26 de Outubro de 1999. 

Isenção de IRC 

Na sua qualidade de pessoa colectiva de utilidade pública, foi atribuída à Fundação, por 

despacho do Ministro das Finanças de 8 de Agosto de 2001, isenção de IRC ao abrigo do 

Artigo 9 do CIRC, que corresponde ao actual Artigo 10 do Código do IRC, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 198/2001, de 3 de Julho. 
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I – Acções de Médio e Longo Prazo 

As acções de médio e longo prazo procuram acolher os projectos plurianuais cujo 

horizonte de concretização se estende para além do ano do seu lançamento. 

Neste contexto, são de destacar os seguintes projectos com repercussão em 2009: 

 Promoção da actividade do Museu das Comunicações, através da dinamização 

dos seus eventos, nomeadamente junto das escolas, universidades e público em 

geral. 

Esta acção consubstanciou-se, também, na participação da Fundação em eventos 

organizados no contexto do sector das Comunicações ou de natureza transversal, 

em associação com outras entidades e fundações, e através da actualização 

permanente do sítio da FPC na Internet, com a introdução de novas 

funcionalidades. 

 Investigação da história das comunicações em Portugal, nomeadamente no 

âmbito de protocolos com diversas Universidades. 

Foi concluída a quarta parte da História das Comunicações - “As Comunicações 

na Idade Contemporânea” - desenvolvida ao abrigo de um protocolo com a 

Universidade Católica de Lisboa. 

Esta última parte da referida obra foi desdobrada em dois volumes, face à 

extensão do trabalho, tendo sido publicado, ainda em 2008, um dos seus volumes 

- “As Comunicações na Idade Contemporânea – Tempos Digitais”, lançado no Dia 

Mundial dos Correios, a 9 de Outubro de 2008. A publicação e o lançamento do 

outro volume - “As Comunicações na Idade Contemporânea – Cartas, Telégrafo e 

Telefones” - teve lugar no Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de 

Informação, em Maio de 2009. 

Esta nova obra complementa o conjunto de trabalhos editados em anos anteriores 

no âmbito de protocolos com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

(“As Comunicações na Antiguidade”) e com a Universidade de Coimbra (“As 

Comunicações na Idade Média” e “As Comunicações na Idade Moderna”). 

Adicionalmente, procedeu-se em 2009 ao lançamento do terceiro volume da 

colecção de investigação “Fontes Documentais”, sob o tema “Documentos dos 

Séculos XIII a XIX relativos a Correios”, coligido por Godofredo Ferreira, incluindo 
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o CD com a obra integral (em 2008 haviam sido lançados o primeiro e o segundo 

volumes desta obra).   

 Recolha, inventariação e estudo dos equipamentos associados às tecnologias das 

Comunicações, quer junto dos Instituidores quer de outras organizações do sector, 

de modo a preservar as tecnologias e as memórias da actividade das 

comunicações para o futuro. 

Inclui a conservação preventiva, curativa e restauro de peças englobadas em 

“Colecções”, de forma a evitar situações de deterioração e futuras intervenções de 

restauro mais onerosas. 

 Levantamento e tratamento do acervo documental que integra os Arquivos 

Histórico e Iconográfico, bem como a Biblioteca da Fundação, em ligação com 

outras organizações relevantes, tanto nacionais como internacionais, com vista à 

sua divulgação, em rede, nos suportes adequados, nomeadamente com o 

objectivo de desenvolver projectos de investigação. 

 Manutenção da qualidade e atractividade dos espaços da Fundação, potenciando 

a sua utilização quer em eventos próprios quer organizados por terceiros, 

nomeadamente a nível de seminários, conferências e outras actividades 

compatíveis com a imagem e os estatutos da Instituição. 

 Ligação da Fundação a organizações e entidades que, pela qualidade das suas 

realizações ou pela importância da sua actividade, constituam uma mais-valia para 

os objectivos e projectos a desenvolver. 

 

Nota: As acções referidas neste documento, bem como outras acções relevantes na 

actividade da FPC podem ser visitadas no site da Fundação 

http://www.fpc.pt/FPCWeb/homepage.do2 

 Em anexo junta-se um extracto do conteúdo do site. 

 

http://www.fpc.pt/FPCWeb/homepage.do2
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II - Actividades desenvolvidas em 2009 

As Actividades de 2009 incluíram um conjunto de projectos que cobriram as diversas 

vertentes de actuação da Fundação: 

II.1  –  Programa do Museu das Comunicações  

II.2  –  Investigação Histórica  

II.3  –  Cooperação Institucional 

II.4  –  Património Museológico 

II.5  –  Património Documental e Biblioteca  

II.6  –  Comunicação & Relações Públicas 

II.7  –  Gestão de Recursos, Administração e Finanças 

II.8 –  Recursos Humanos 

 

II. 1 – Programa do Museu das Comunicações 

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

tecnológico das comunicações, o Museu concretizou um conjunto de acções tendentes a 

promover e valorizar esse objectivo.  

II.1.1 – Dia Mundial das Telecomunicações 

O Museu das Comunicações assinalou, a 18 de Maio, o Dia Mundial das 

Telecomunicações e da Sociedade da Informação, com as seguintes actividades: 

 Inauguração da exposição temporária “FPC Future Labs – Experiências Visuais do 

Futuro” em parceria com várias empresas: Edigma, HP, ICT-VR, Nearinteraction, 

Philips e Alcatel. 

 Concepção e implementação do Projecto Educativo “Construir o Futuro” - 

associado aos núcleos expositivos: Casa do Futuro e Cronologia, InovaDomus, 

FPC Future Labs e Escola do Futuro –, cujo objectivo é contribuir para a utilização 

segura das novas tecnologias, para a formação de cidadãos criativos, para reflectir 

o futuro do homem com a tecnologia emergente e atingir a meta educativa de 

educação para a cidadania. 
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 Programação semanal de Actividades Comemorativas e Educativas destinadas ao 

público geral e escolar, sobre as novas tecnologias de telecomunicações, a partir 

das exposições Casa do Futuro, Escola do Futuro e FPC- Future Labs. 

 
 II.1.2 – Dia Mundial dos Correios 

O Museu das Comunicações assinalou o dia 9 de Outubro, Dia Mundial dos Correios, com 

as seguintes actividades: 

 Inauguração da Exposição “Em Trânsito”, comissariada por Carlos Barroco. 

 Inauguração da Exposição “Inbound/Outbound”, fotografias de Anabela Loureiro. 

 Inauguração da Exposição Cartas ao Pai Natal, mostra dos CTT. 

 Implementação do Projecto Educativo “Artpostcom”, que, associado à exposição 

temporária de arte postal “Em trânsito”, divulga e dinamiza a colecção de filatelia 

da FPC e promove a expressão escrita e artística com o propósito de se criar e 

fazer circular objectos comunicantes. 

 Programa semanal de actividades comemorativas e educativas, destinadas ao 

público escolar e ao público geral, onde se privilegia o diálogo entre o passado e o 

presente da comunicação escrita, a partir da história da centenária “árvore do 

correio”, da criação de um selo, a partir da técnica de impressão monotipia, e da 

construção de um objecto comunicante, usando o serviço dos correios como forma 

de participar numa rede de comunicação.  

II.1.3 – Actividades temáticas específicas 

A pretexto de diversas efemérides, o Museu das Comunicações explorou o acervo 

histórico, científico, tecnológico e artístico das Comunicações, como forma de perpetuar a 

memória da História das Comunicações em Portugal e de contribuir para a divulgação das 

novas tecnologias de comunicação e informação.  

Salientam-se as acções associadas aos seguintes eventos e temas: 

i. Dia Internacional dos Museus, subordinado ao tema “Museus e Turismo” proposto 

pelo Conselho Internacional de Museus – inauguração de uma exposição/filme 

“Do Museu ao Bairro: histórias de viajantes”, seguido de uma visita guiada ao 

bairro da Madragoa, com o objectivo de desenvolver uma politica de aproximação 

do museu com a comunidade onde está inserido, de criar condições para uma 



 13/104 

política de parcerias envolvendo a participação das entidades vizinhas, de 

contribuir para que os visitantes do bairro se revejam no espaço museu, de 

integrar o museu e o bairro da Madragoa nas rotas do turismo de Lisboa, de criar 

uma rota turística no bairro da Madragoa, a partir do Museu, e de contribuir para 

uma política de valorização do bairro como pólo de atracção cultural e turístico. 

ii. Semana do Dia Mundial do Livro – sensibilização do público para a riqueza da 

literatura, através da encenação “Contos Contados com Som”, subordinado ao 

tema “Há histórias no ar na Fundação e no Museu das Comunicações”, em varias 

sessões de teatro electroacústico dedicadas a público escolar e a público famílias. 

iii. Celebração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, dedicado ao tema 

proposto pelo IGESPAR «Património e Ciência», com a programação “Património 

e Ciência em Comunicação”, dedicada ao público famílias, as quais, com a sua 

máquina fotográfica, exploraram o Museu e construíram o seu roteiro digital. 

Depois, na Escola do Futuro do Museu foi possível partilhar num “blog” as 

imagens recolhidas. 

iv. Jornadas Europeias do Património, iniciativa do Conselho da Europa e da União 

Europeia, tendo como tema «VI®VER O PATRIMÓNIO» - foi desenvolvida uma 

programação que combinando a sua colecção com o bairro em que se insere: “Do 

Passado ao Futuro: o MC em 360º” e Visita guiada ao Bairro da Madragoa no 

âmbito da exposição «Do Museu ao Bairro: histórias de viajantes». 

v. Semana da Ciência e Tecnologia promovida pela Ciência Viva - Agência Nacional 

para a Cultura Científica e Tecnológica – o Museu contribuiu com uma 

programação adequada aos objectivos da iniciativa: “Comunicar a Ciência!”;  

realização de experiências relacionadas com o tema electricidade, abordando 

questões como electricidade estática, polaridade e circuito eléctrico; “Roteiros 

Digitais”: construção e edição de um roteiro digital; “Exploradores do Futuro”, 

visita-jogo a partir dos laboratórios de futuro. 

vi. Comemoração do Dia Mundial da Televisão com a inauguração de uma exposição 

“A Televisão em Portugal – um olhar sobre a caixa que mudou o mundo” realizada 

em parceria com a ETIC – Escola Técnica de Comunicação e Imagem e a RTP - 

Rádio Televisão Portuguesa, com o objectivo de desenvolver uma política de 

aproximação do Museu com a comunidade escolar do ensino técnico profissional, 

envolvendo os alunos no estudo e concepção de um roteiro de visita guiada sobre 

a história da televisão, de modo a que se revejam no espaço do Museu e a 
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contribuir para a criação de projectos educativos com uma instituição pedagógica 

da localidade. 

vii. Passeios de Sábado no Museu – programação de actividades destinadas às 

famílias e a visitantes individuais, que inclui visitas, jogos de pista, oficinas 

criativas e outras actividades, das quais se destacam o ciclo “Comunicar com a 

Música” e “Comunicar Pintando”, para o público infantil; as oficinas dedicadas ao 

publico infantil e juvenil “Passa a Mensagem” - onde se propõe a construção de 

um telefone do futuro, a partir da reciclagem de antigos materiais de 

telecomunicações; “Vamos Traduzir por Miúdos” onde se dinamiza os estúdios de 

rádio e televisão para as actividades de construção e gravação de notícias; 

“Poesia Visual” – em que a partir de um excerto de um texto se desenvolve a 

interpretação e a reflexão de signos, sinais, ritmos e movimentos da narrativa, 

criando-se ambientes de poesia visual utilizando as novas tecnologias; "O selo: 

como se reproduz?" - criação de um selo a partir da técnica de impressão 

monotipia, tendo em consideração os diferentes processos de reprodução 

inicialmente utilizados na sua produção. 

viii. Oficinas de Férias no Museu – nas interrupções lectivas são oferecidas ao público 

dos 6 aos 12 anos actividades no espaço do Museu onde, através das 

Comunicações, se descobrem os diferentes núcleos museológicos - na Páscoa, as 

oficinas exploram as profissões ligadas à rádio e à televisão e criaram trabalhos 

plásticos ligadas à arte postal; no Verão, as oficinas exploram o conceito de 

colecção, original e replica, desenvolveram actividades nos estúdios de televisão e 

de rádio do Museu e realizaram experiências no âmbito da electricidade e telefonia 

vocal; no Natal, a temática versou sobre “Os 5 sentidos”, coincidente com uma 

emissão de selos, e promoveu a realização de várias actividades ligadas à visão, 

tacto, olfacto, paladar e audição. 

ix. Continuação do Ciclo de Conferências em torno da exposição “Telecomunicações 

Militares - Inovação e Soberania Nacional” - proferidas por diferentes 

especialistas, com o objectivo de oferecer ao público diferentes perspectivas da 

temática das comunicações no tempo da guerra, através da diversificação dos 

temas ligados à guerra e às telecomunicações: “Um protagonista das 

comunicações em tempo de guerra: o pombo no passado e no presente”, “O cão 

ao serviço da Guarda Nacional Republicana” e “Amor em tempo de guerra: as 

madrinhas de guerra no contexto da guerra colonial portuguesa”. 
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x. Criação de programas especiais para o público participante em eventos 

organizados nos espaços da FPC, como visitas guiadas e jogos de pista. 

II.1.4 – Promoção e Divulgação Externa 

De acordo com os seus objectivos de divulgação do património museológico, o Museu das 

Comunicações não se limitou a desenvolver actividades no espaço das exposições, tendo 

adicionalmente empreendido várias acções de promoção do Museu e da Fundação no 

exterior, através de participação no Business Lounge do Congresso da APDC (uma 

parceria FPC/APDC), visitas a Escolas, presença em Congressos, Seminários, 

Universidades, Museus, bem como junto de Instituições de carácter social e dos meios de 

comunicação social: 

 

a) Implementação de um projecto de divulgação da Fundação e do Museu, que 

potenciou os visitantes, tendo feito subir o número de visitantes gerais de 22.746 

em 2008 para 31.341 em 2009, o que representou um aumento anual de 37,8%, 

tendência que se pretende manter e incrementar em 2010. 

b) Apresentação da comunicação “As novas tecnologias como objecto de exposição”, 

que reflectiu a experiencia do Museu das Comunicações sobre as suas 

exposições permanente e temporárias sobre novas tecnologias – Casa do Futuro, 

Escola do Futuro e FPC Future Labs - no Seminário "Novas Tecnologias em 

Museus", organizado pela Câmara Municipal de Santarém em parceria com o 

Museu da Presidência da República, no âmbito das Comemorações das Jornadas 

Europeias do Património. 

c) Comunicação “The Museu das Comunicações and New Technology” - sobre as 

formas de comunicação das exposições dedicadas às novas tecnologias aos 

diferentes tipos de publico - na Conferencia Internacional “The Seventh Open 

Classroom Conference - Incubating Creativity and the Capacity for Innovation: 

Open Content, Social Networking Tools and Creative Learning for All”, organizada 

pela Universidade Aberta e pela Universidade do Porto. 

d) Publicação do artigo “A Casa do Futuro” no dossiê “Museus e Inovação 

Tecnológica” do terceiro número da revista “museologia.pt”, edição da Rede 

Portuguesa de Museus. Este artigo apresenta a Casa do Futuro como uma 

exposição permanente do Museu das Comunicações, que utiliza as novas 

tecnologias, não como um meio para apresentar uma colecção, mas antes como o 

próprio objecto da exposição. Demonstra, ainda, como a promoção das novas 
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tecnologias, através de relação de parcerias, contribuiu para manter a sua 

actualidade, assim como a acção educativa, os conteúdos pedagógicos e os 

instrumentos de divulgação privilegiam a interacção entre os monitores e o 

público, diminuindo o hiato entre a tecnologia e a humanização. 

e) Campanha de divulgação postal, digital e sessão de apresentação às Escolas do 

Programa Educativo do Museu das Comunicações, no início do ano lectivo, 

designadamente os três projectos educativos para o ano lectivo 2009/2010: Curso 

de Monitor de Filatelia, Projecto Educativo “Artpostcom” e Projecto Educativo 

"Construir o Futuro". 

No seu relacionamento externo, também o Museu estabeleceu parcerias com 

diferentes instituições para realização de exposições temporárias de curta duração, 

visando a divulgação do Museu e da FPC junto de diferentes públicos: 

i. “Em qualquer lugar do mundo: dos primórdios à universidade virtual” – 

evolução do ensino à distância desde o tempo da telescola até ao e-Learning, 

projecto em parceria com a Universidade Aberta. 

ii. “Traje Minhoto” – exposição de pinturas de João Abrantes, sobre os trajes 

tradicionais da região minhota. 

iii.  Exposição/documentário “Do museu ao bairro: histórias de viajantes” e 

respectivas visitas guiadas do Museu das Comunicações ao Bairro da 

Madragoa, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa – Unidade de 

Projecto da Madragoa, o Museu da Água, o Museu da Marioneta, a ETIC - 

Escola Técnica de Comunicação e Imagem, a Junta de Freguesia de Santos-

o-Velho, o Centro de InterCulturaCidade, o Teatro “A Barraca” e a Etnia. 

iv. “Um percurso, quatro olhares” – exposição de fotografia sobre a 

Exposição/documentário “Do museu ao bairro: histórias de viajantes” e 

respectivas visitas, em parceria com os fotógrafos, Cláudia Jorge Freire, José 

Manuel Costa Lopes, Margarida Filipe e Pedro Inácio. 

v.  “A Televisão em Portugal – um olhar sobre a caixa que mudou o mundo” 

exposição realizada em parceria com a ETIC, o ICTVR e a RTP.  

vi. “ A Bíblia para Todos” – exposição promovida pela Sociedade Bíblica, em 

parceria com a FPC/ Museu das Comunicações e o RobotLab, por ocasião 

dos 200 anos da primeira distribuição de Bíblias em Portugal pela Sociedade 

Bíblica. 
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vii. Exposição de fotografia «De Dentro» de José Mendes de Almeida, em 

parceria com o evento Pop Up Lisboa 2009. 

viii.  Exposição de pintura e da instalação artística subordinadas ao tema «A 

Comunicação e o Xadrez na Arte», bem como o lançamento do livro «Sublime 

Fantasia» de Virgínia Goês. 

II.1.5 – Animação e Divulgação das actividades do Museu 

O Serviço Educativo de uma instituição museológica tem como missão contribuir para o 

desenvolvimento cultural da sociedade, procurando ir ao encontro das necessidades dos 

diferentes públicos, designadamente público escolar, público famílias, público sénior e 

público em geral. Para este fim, o Museu das Comunicações ofereceu ao seu público e, 

particularmente, aos grupos escolares, um conjunto de actividades organizadas 

tematicamente em torno das exposições permanentes e temporárias: 

 Visitas guiadas pelos monitores do serviço educativo a grupos escolares, com 

base num guião cientificamente desenvolvido, e cobrindo todas as exposições 

patentes no Museu.  

 Oficinas do Conhecimento, na Escola do Futuro, caracterizadas pela interacção 

dos visitantes com o núcleo visitado, procurando completar a acção demonstrativa 

do monitor pedagógico com uma acção participativa do visitante, sedimentando a 

aquisição de conhecimentos. 

 Acção de formação para professores “Tic Toque na Escola do Futuro”, que 

ensinou os participantes a utilizar um programa multimédia para trabalhar 

diferentes temáticas dos programas escolares, recorrendo a oito actividades de 

natureza interactiva que, de um modo transversal, desenvolvem as capacidades 

de fruição - contemplação dos objectos artístico-culturais; interpretação - reflexão 

das circunstâncias culturais e estéticas na abordagem do mundo e dos objectos; 

experimentação - criação de novos modos de olhar e ver o universo visual. 

 Curso de Filatelia dedicado aos professores e educadores com vista à valorização 

do património filatélico da FPC. Através da vertente pedagógica da filatelia, o 

curso desenvolve os conhecimentos necessários à implementação e apoio de 

Clubes Juvenis de Filatelia. 

 Projectos Educativos constituídos por um conjunto de actividades desenvolvidas 

ao longo do tempo e abordagens adaptadas aos diferentes públicos, para que os 

conteúdos das exposições se transformem num instrumento cultural de referência 
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e contribuam para fortalecer a aquisição de competências sociais na relação do 

Museu com a Comunidade. Destacam-se: 

1. O projecto educativo “Telecomunicações Militares - Um Lugar na História”, 

acção pedagógica desenvolvida ao longo do ano lectivo 2008/2009, que 

pretendeu promover, através de um variado conjunto de actividades e 

abordagens adaptadas aos diferentes públicos, a compreensão do avanço 

das tecnologias de comunicação militares na História, bem como salientar 

a importância da acção das Forças Armadas nos nossos dias, de modo a 

sensibilizar a comunidade para os problemas que o mundo actual 

enfrenta. Este projecto desenvolveu-se a partir da Exposição temporária 

“Telecomunicações Militares – Inovação e Soberania”. 

2.  (Des)Construir Mensagens entre Letras e Imagens, projecto educativo 

que tem por base a Exposição temporária “Caligrafias uma Realidade 

Inquieta”, convidando o público famílias e o público juvenil, dos Passeios 

de Sábado no Museu, para um conjunto de sessões onde os participantes 

são convidados a trocar impressões e a construir novos sentidos sobre a 

escrita, o desenho e a pintura. 

3. “Construir o Futuro”, associado aos núcleos expositivos Casa do Futuro e 

cronologia, InovaDomus, FPC Future Labs e Escola do Futuro – acção 

desenvolvida no ano lectivo 2009/2010, com o objectivo de contribuir para 

a utilização segura das novas tecnologias, para a formação de cidadãos 

criativos, para reflectir o futuro do homem com a tecnologia emergente e 

atingir a meta educativa de educação para a cidadania. 

 “Artpostcom”, é um projecto que, iniciado no ano lectivo 2008/2009, mantém a sua 

actualidade pela ligação que tem ao património museológico, filatélico e 

iconográfico da FPC e à actividade de circulação de comunicação, já que divulga e 

dinamiza a colecção de filatelia da FPC e promove a expressão escrita e artística 

com o propósito de se criar e fazer circular objectos comunicantes. 

 Coordenação da concepção de produtos pedagógicos sobre o acervo do Museu: 

1. Concepção de um CD-ROM de divulgação – dirigido aos docentes e 

educadores - sobre o Projecto Educativo “Por Entre as Linhas... Vamos 

Descobrir a Arte”, dedicado ao público escolar, com o objectivo de 

descoberta e interpretação das obras dos dez artistas contemporâneos, a 
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partir da exploração das obras de patentes na exposição temporária “Por 

Entre as Linhas”, comemorativa dos 10 anos da FPC. 

2. Aquisição de um equipamento de hardware para a apresentação ao 

público de um produto interactivo de carácter científico e pedagógico, que 

combina a temática da história dos correios e das telecomunicações com 

conteúdos multimédia para enriquecimento da exposição permanente.  

II.1.6 – Balanço Final 

Após uma reflexão comparativa entre as novas dinâmicas introduzidas na programação do 

Museu das Comunicações e o aumento crescente do número de visitantes, conclui-se que 

a aposta numa gestão estruturada para a programação educativa se traduziu num salto 

qualitativo na oferta cultural/ educativa.  

 

De salientar que, ao longo de 2009, as actividades do serviço educativo do Museu das 

Comunicações geraram um montante de cerca de 13.922,50 euros, dos quais 5.375 euros 

provenientes das várias oficinas de férias, 1.097,50 euros da actividade “Música para 

Bebés”, 630 euros da actividade “Pintura para Bebés”, 3.205 euros de oficinas 

pedagógicas em geral e 3.615 euros de entradas de público individual. 

 

Evolução do Número de Visitantes e Facturação 

Período Visitantes Facturação 

2007 19.156 681,25€ 

2008 22.746 7.186,25€ 

2009 31.341 13.922,50€ 
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II.2 – Investigação Histórica 

A investigação associada a uma compilação efectuada por Godofredo Ferreira, no âmbito 

do projecto de tratamento e divulgação das fontes documentais existentes no arquivo da 

Fundação, que cobrem um período que vai do século XIII ao século XX, incluindo os 

correios do ex-Ultramar, cuja selecção, organização, revisão e índices, esteve a cargo da 

Dr.ª Isabel Sanches e deu origem à edição de três volumes, tendo a respectiva divulgação 

ficado concluída em 2009, com o lançamento do terceiro volume, que incluiu um CD com a 

obra completa.  

A publicação do trabalho sobre “As Comunicações na Idade Contemporânea”, coordenado 

pelo Professor Dr. João Confraria, foi desdobrada em dois volumes: 

 “As Comunicações na Idade Contemporânea – Tempos Digitais”, publicada em 

2008, e 

 “As Comunicações na Idade Contemporânea – Cartas, Telégrafo e Telefones”, 

publicada em 2009, tal como previsto. 

Deu-se, entretanto, início em 2009 à investigação coordenada pelo Professor Dr. João 

Confraria de uma obra alusiva à efeméride dos 100 anos da Republica, a lançar em 2010. 

 

II.3 – Cooperação Institucional 

As acções de Cooperação Institucional em 2009, tal como em anos anteriores, focaram-se 

fundamentalmente nos objectivos estatuários da cooperação com os Países de Língua 

Oficial Portuguesa, do estudo científico, da cultura e do património museológico. 

Para tal, procedeu-se à celebração e desenvolvimento de protocolos com entidades 

nacionais, nomeadamente com o ICTVR, a Cor-on-line, a Fundação do Oriente, a 

Fundação PT e com a Sociedade Bíblica de Portugal. 

Foi também realizada mais uma edição do concurso para a atribuição do Prémio F.P.C., 

que premiou os melhores trabalhos sobre o sector das comunicações elaborados por 

colaboradores das organizações membros da AICEP, a qual integra os operadores e 

alguns reguladores sectoriais do universo da CPLP. 

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 diversas áreas funcionais da Fundação. 
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Património Museológico 

 

Nos termos do previsto nos seus estatutos, uma das principais competências da FPC é a 

conservação, registo, estudo e divulgação dos patrimónios histórico, cultural e científico 

das Comunicações – integrando um importante acervo documental e museológico com 

origem no século XVII, disperso pelas reservas museológicas de peças e selos, bem como 

pelos arquivos histórico e iconográfico e a biblioteca – o qual tem indiscutível interesse 

nacional e constitui a memória da história das Comunicações em Portugal. 

 

Para dar cumprimento a esta sua importante função, a FPC tem actualmente duas áreas 

de responsabilidade: o Património Museológico de Comunicações – PMC, responsável 

pelo Património Museológico Postal, Património Museológico de Telecomunicações, 

Património Museológico de Selos e Património Museológico de Filatelia Artístico e 

Filatélico (constituído por selos, desenhos originais de selos, peças e obras de arte), e o 

Centro de Documentação e Informação – CDI, responsável pelo Património Documental, 

incluindo o Arquivo Histórico, o Arquivo Iconográfico e a Biblioteca. 

 

De acordo com as informações transmitidas pelo representante do Instituidor Portugal 

Telecom em reunião do Conselho Geral realizada em 2008, foi manifestada a intenção 

daquele Instituidor em reforçar o acervo à guarda da FPC através do património 

museológico proveniente da extinta Marconi, disponibilizando e cedendo gratuitamente, 

para o efeito, a utilização de espaço para centralizar o referido espólio, na Central da 

Bobadela, em Sacavém. 

O património, reunido nos últimos anos pela Fundação PT e armazenado em instalações 

do Instituidor Portugal Telecom sitas nas centrais de Odivelas, Carcavelos, Sintra e 

Sesimbra, ocupava globalmente uma área de 377 m2, reunindo cerca de 1.800 metros 

lineares de documentação e bibliografia e 4.254 peças. 

Foi apresentado em 2009 um projecto designado “Entrega de acervo museológico da 

Fundação PT à FPC”, que definia como objectivos, para além do acompanhamento da 

concentração do acervo na Central da Bobadela, a ulterior conferência de todo o espólio e 

a produção final das respectivas listagens para a outorga de um protocolo de entrega de 

material, que será oportunamente aprovado pelo Conselho de Administração da FPC, 

consubstanciando a aceitação, pela FPC, da entrega do material que venha a considerar 
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como revestindo interesse museológico em consonância com a respectiva política de 

incorporação.   

Entretanto, o Conselho de Administração nomeou um responsável, assessor do CA, pelo 

acompanhamento e operacionalização do transporte e deslocação do espólio a reunir na 

Central da Bobadela. As obras necessárias à recepção do espólio museológico neste 

local, asseguradas pelo Instituidor PT, ficaram concluídas no início de Julho de 2009. A 9 

de Dezembro de 2009 deu-se início ao transporte e deslocação para a Central da 

Bobadela do acervo armazenado em Sintra, sendo que a concentração naquele local do 

restante património museológico ficará concluída em 2010. 

Por sua vez, os trabalhos de conferência e identificação do acervo decorrerão em 2010, 

por um período definido de 6 meses (24 semanas em concreto), também sob coordenação 

do mesmo assessor do CA. 

 

II.4 –  Património Museológico de Comunicações – PMC  

O acervo confiado à Fundação Portuguesa das Comunicações, da propriedade dos 

Instituidores (ICP-ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, CTT – Correios de 

Portugal, SA, e Portugal Telecom, SGPS, SA) é constituído por peças que asseguram o 

testemunho material da evolução dos equipamentos, das técnicas e sistemas utilizados no 

sector das Comunicações. 

O Património Museológico das Comunicações (PMC) é o departamento da Fundação 

Portuguesa das Comunicações que tem por missão garantir a constituição, preservação e 

estudo do acervo museológico, de forma a possibilitar a sua utilização em acções de 

divulgação.  

Nesta medida, em 2009, o PMC dispôs de três técnicos para o tratamento do acervo, de 

uma técnica em funções de secretariado e apoio ao PMC e do responsável pelo 

Departamento. Ao abrigo de um Protocolo celebrado com o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP), foram proporcionados estágios de formação profissional 

para jovens licenciados (1 para o Património Postal, 1 para o Património de 

Telecomunicações e 1 para o Património Filatélico). Estes estágios foram iniciados em 

2008 e concluídos no primeiro semestre de 2009. 

Todos estes técnicos têm dedicado as suas actividades ao tratamento das seguintes 

colecções: 



 25/104 

- Colecções Postais onde se integra um largo conjunto de peças e equipamentos 

relativos à evolução dos sistemas e técnicas utilizadas pelos Correios em Portugal; 

- Colecções de Telecomunicações onde se reúnem os equipamentos e peças que 

asseguram o testemunho do desenvolvimento e da evolução das Telecomunicações 

em Portugal; 

- Colecções Filatélicas onde se agrupa o património filatélico, constituído por selos e 

demais peças de antes e após produção do selo. Aqui se encontram, também, obras 

de arte (pinturas e esculturas) adquiridas pelos CTT ao longo dos tempos. 

 

II.4.1 – Incorporação  

Manteve-se a habitual política de incorporação de património, pelos seguintes meios: 

 Compra de peças relevantes para a constituição das colecções em leilões, 

coleccionadores ou antiquários, em especial de filatelia;  

 Doação de Peças, nomeadamente obras de arte que integraram o Património 

Artístico e Filatélico, e alguns equipamentos de radiocomunicações; e 

  Recepção de espólio de interesse museológico proveniente dos Instituidores 

II.4.2 – Conservação e Restauro 

A correcta conservação das peças e documentos suportou-se em diversas tarefas 

fundamentais, que visaram um tratamento de conservação preventiva, de forma a evitar a 

degradação do espólio confiado à Fundação. 

Também a mudança de suportes de arquivo, constituídos por materiais mais evoluídos e, 

principalmente, mais adequados a uma boa conservação (acid free), constituiu uma das 

preocupações permanentes da área do Património Museológico.    

Adicionalmente, foi considerada a conservação curativa das peças, que devido a alguma 

degradação das suas condições implicou uma intervenção, a qual foi efectuada em 

ateliers do exterior, por técnicos altamente especializados. 

II.4.3 – Reservas museológicas 

Foi iniciada nos finais de 2008 e concluída em 2009 a mudança dos Patrimónios de 

Correios e Telecomunicações existentes na Reserva Museológica de Mem Martins, por 

força da troca de espaços negociada com o senhorio (ANAUMOSE), por forma a 

possibilitar a recolha de todas as viaturas à guarda da FPC em Mem Martins. 
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Esta mudança tem vindo a ser aproveitada para se proceder à conferência do Património 

Postal, com vista a uma actualização da localização nas fichas informáticas. 

II.4.4 – Informatização: Matriz/ Registo informático e tratamento do Património 

O Património Museológico encontra-se informatizado, na sua maioria, numa base de 

dados Access, visando o projecto de informatização em curso com a introdução de todas 

as peças no Matriz – Inventário e Gestão de Colecções Museológicas, adoptado pelo IPM 

– Instituto Português de Museus (actualmente integrado no Instituto dos Museus e da 

Conservação).  

A adopção do Matriz, em 2000, decorreu das grandes potencialidades e ferramentas 

apontadas pela sua especificação, orientada para os Museus que faziam parte do IPM, 

das quais se salientava a enorme capacidade de armazenamento de informação quer 

histórica quer técnico administrativa, com a associação ao registo da imagem das peças, 

pesquisa por qualquer dos campos da ficha museológica. 

Neste momento encontra-se em desenvolvimento um up-grade da aplicação Matriz 

destinado ao inventário de Patrimónios Museológicos de Ciência e de Técnica, categoria 

em que se insere o Património da FPC, e consequentemente de mais fácil utilização que 

as aplicações utilizadas, que são adaptações de bases de dados feitas para obras de arte.  

Este up-grade assenta sobre a plataforma Web 2.0 e encerra inúmeras potencialidades ao 

integrar a utilização de uma série de aplicações da Microsoft. Igualmente importante será 

a possibilidade de disponibilizar a informação na Internet, segundo parâmetros a definir 

pela Fundação, tendo-se iniciado a disponibilização interna na FPC, sob a forma de teste, 

dos conteúdos na aplicação Matriz Web. Estava inicialmente previsto que estivesse 

disponível em finais de Setembro de 2009, no entanto de acordo com as últimas 

informações do Instituto dos Museus e da Conservação (IMC) este up-grade deverá estar 

concluído e ser disponibilizado no primeiro semestre de 2010. 

A fim de conseguir concretizar o projecto de informatização nos próximos 4 anos, tem-se 

vindo a recorrer temporariamente a formas complementares de trabalho (contratação a 

termo, estagiários, subcontratação no exterior) para tratamento do Património Museológico 

(digitalização, classificação, descrição e registo). 

Em 2009, deu-se continuidade à introdução de registos informáticos na base de dados 

Matriz, tendo-se apurado um volume de mais 3383 novos registos, que consequentemente 

encerrou o ano com um total de 12080 registos.  
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O PMC procedeu à captação e tratamento de 396 imagens relativas a peças para 

incorporação na ficha museológica, bem como à digitalização de cerca de 439 peças 

filatélicas para anexar ao Matriz. 

O Património Museológico da Marconi supra referido (transferido pelo Instituidor PT para a 

reserva da Bobadela no inicio de 2010), encontra-se parcialmente inventariado pela 

Fundação PT, com suporte na aplicação INARTE. 

O Património Museológico Postal inclui um universo de cerca de 2.000 peças, tendo a 

conclusão do seu tratamento transitado para 2010. 

O Património Museológico de Telecomunicações constitui uma Reserva Museológica com 

cerca de 9.000 peças, seleccionadas de um universo inicial de cerca de 50.000 objectos e 

que constam de um relatório conjunto elaborado por técnicos do ICP-ANACOM, dos CTT, 

da PT e da Fundação, apresentado em Dezembro de 2006. Estas peças são pertença das 

seguintes entidades: 

 CTT – Correios de Portugal (com cerca de 3.450 peças a registar no Matriz, depois 

de já introduzidas cerca de 859 peças nesta aplicação informática); 

 Portugal Telecom (com cerca de 4.000 peças a registar no Matriz); 

 Fundação (concluído, com cerca de 850 registos no Matriz). 

Tal como aprovado pelo Conselho Geral da Fundação em Dezembro de 2006, em 

simultâneo com o seu recenseamento estão a ser separadas as peças destinadas à 

Reserva Museológica, à Divulgação e a Aproveitamento (acessórios e sobressalentes), 

bem como as que não revestem valor museológico, a serem devolvidas ao Instituidores de 

origem. Estes trabalhos exigiram, em 2009, a mudança de localização e de suportes de 

arquivo de cerca de 2.000 peças do Património de Telecomunicações e outras 2.000 

peças da Colecção de Inteiros Postais do Património Filatélico. 

No que diz respeito ao Património Museológico de Filatelia devem ser considerados: 

 Originais de Selos e Bilhetes Postais, Carimbos, etc. - com cerca de 35.000 peças, 

das quais 12.052 introduzidas no Matriz, correspondendo a 34% do total, 

mantendo-se um déficit de cerca de 23.000 peças para tratamento. 

Na área de Património Museológico de Selos estão incluídas três categorias: 
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 Selos de Portugal e Colónias; com 652.670 peças já registadas em Access - com 

os recursos actuais da Fundação
1
.  

 Selos da UPU - com cerca de 763.000 peças, das quais cerca de 200.000 

registadas em Access; com os recursos actuais da Fundação, é possível tratar um 

número ligeiramente superior ao das novas entradas anuais, mantendo-se, no 

entanto, um elevado déficit de cerca de 500.000 peças para tratamento; a 

diminuição deste déficit só poderá ser conseguida à custa de um significativo 

aumento de recursos humanos afectos ao tratamento das colecções; 

 Selos procedentes do antigo Ministério do Ultramar (ICP-ANACOM) - fechado, com 

1.756.991 peças registadas em Access. 

O trabalho aqui referido diz respeito, somente, à inserção de registos informáticos, não se 

encontrando explicitadas as morosas tarefas prévias à informatização, que se realizam no 

âmbito do Património Museológico. Estas tarefas são fundamentais para uma correcta 

conservação das peças (e documentos), visando um tratamento de conservação 

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

Também a mudança de suportes de arquivo, constituídos por materiais mais evoluídos e, 

principalmente, mais adequados a uma boa conservação, foi uma das preocupações 

permanentes destas áreas.      

Assim, sucintamente, devem destacar-se as seguintes etapas em que os técnicos se 

encontraram envolvidos: 

  limpeza técnica das peças; 

  acondicionamento e mudança de suportes de arquivo; 

  marcação das peças; 

  trabalhos de conservação preventiva das peças; 

  acções de restauro pontuais; 

  mudança de localização (prateleiras /mobiliário de arquivo).  

II.4.5 – Conferência do Património 

Neste contexto, é de realçar a já referida metodologia aprovada pelo Conselho Geral em 

Dezembro de 2006, ano em que decorreu a conferência do Património Museológico das 

                                                 
1
 Face ao envolvimento nos trabalhos de conferência, os selos entrados no final de 2009 serão tratados, apenas, 

em 2010. 
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Telecomunicações confiado à Fundação, na sequência da apresentação de um Relatório 

circunstanciado, contendo, em anexo, as listagens desse Património, com atribuição a 

cada um dos Instituidores.  

No decurso de 2009, a Fundação deu continuidade ao processo de elaboração do 

inventário informático na Aplicação “Matriz” das peças de Telecomunicações, com vista à 

sua conclusão, em 2010, com a organização sistemática deste Património dos 

Instituidores CTT e PT, na perspectiva da criação de uma colecção única da Fundação de 

acordo com as seguintes categorias: 

i) Reserva Museológica; ii) Peças de Divulgação; iii) Peças de Aproveitamento. 

Esse processo permitirá igualmente a identificação, no mesmo prazo, das peças que não 

cabem nesta classificação e que, manifestamente, não se revistam de valor museológico, 

para se proceder à sua restituição aos Instituidores. 

 

II.4.6 – Furto de Património Filatélico 

Em Maio de 2009 foi detectado um furto de selos das Colecções Filatélicas pertencentes 

aos Instituidores CTT e ICP-ANACOM, tendo o facto sido comunicado à Polícia Judiciária, 

que de seguida iniciou as investigações correspondentes, ao mesmo tempo que os 

Instituidores lesados foram informados com vista ao accionamento das respectivas 

apólices de seguro. No final de 2009, as investigações da Polícia Judiciária ainda se 

encontravam em curso. 

Uma vez detectada a ocorrência, foram imediatamente substituídos todos os canhões e 

chaves das fechaduras de todas as portas de acesso às Reservas Museológicas e 

implementadas melhorias ao nível dos procedimentos de segurança e controlo de 

acessos, com especial incidência nas áreas reservadas e reservas museológicas, bem 

como uma maior observância e controlo das práticas de segurança já existentes. 

Em simultâneo, foram realizadas Conferências Gerais do Património Filatélico, de acordo 

com metodologias indicadas pelos Instituidores proprietários, desenvolvidas na FPC com 

os apoios a seguir discriminados: 

 Colecções Filatélicas dos CTT – verificou-se o reforço de recursos da FPC através 

da disponibilização de uma equipa dos CTT, por um período de duas semanas 

interpoladas, tendo o processo de conferência decorrido durante um total de 12 

semanas (de Junho a Setembro) com actualizações continuadas até ao final do 
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ano, através da alocação, em permanência, de uma equipa constituída por 

colaboradores da FPC; 

 Colecções ICP-ANACOM - este Instituidor decidiu recorrer a uma empresa do 

exterior, cuja actividade, financeiramente suportada pelo ICP-ANACOM, decorreu 

durante cerca de quatro semanas, contando com a colaboração de uma unidade 

da FPC; 

 Colecções da FPC - com o recurso exclusivo aos técnicos da FPC. 

 

Os resultados desta conferência geral encontram-se na posse dos Instituidores, tendo 

também sido fornecida essa informação à Polícia Judiciária, a seu pedido, para ajuda ao 

desenvolvimento do processo de investigação criminal. 

Adicionalmente, foram desenvolvidos pela FPC contactos com a PT PRO no contexto da 

oferta de apoio do Instituidor PT, no sentido de ser realizada uma auditoria global em 

termos de segurança, tendo em vista efectuar a análise de risco e elaborar proposta de 

soluções de segurança física e de emergência que permitam resolver eventuais 

fragilidades detectadas. Neste contexto, foi proposto ao Conselho Geral, com o plano de 

actividades para 2010, que a segurança/ vigilância venha a ser elegível como projecto 

estruturante a desenvolver em 2010, projecto esse que deverá ser definido, para 

aprovação, a partir dos resultados desta auditoria. 

II.4.6 – Estágios 

Em 2009 manteve-se a prática de realização de estágios na vertente museológica, 

visando a introdução, no Matriz, de registos das colecções de correios, de sinalização, 

balanças, utensílios e carimbos e a mudança de suportes de arquivo, nomeadamente 

arquivadores e mobiliário recentemente adquirido. Estes estágios, iniciados em 2008, 

foram concluídos durante o primeiro semestre de 2009. 

 

II.4.7 – Acções de divulgação  

O Património Museológico esteve envolvido em diversas acções de divulgação, cuja 

responsabilidade pertenceu ou à Fundação Portuguesa das Comunicações ou a outras 

entidades do exterior. Assim, são de registar as seguintes acções: 

 “Selos Portugueses do Oriente” - Exposição inaugurada em 4 de Dezembro no 

Museu do Oriente, numa parceria estabelecida entre a Fundação Portuguesa das 

Comunicações e a Fundação Oriente, com a apresentação do Espólio Filatelia 
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Colonial relativo aos territórios da Índia, Macau e Timor. Nesta exposição estiveram 

patentes 262 Desenhos Originais de Selos, 100 Folhas de Álbuns Iluminadas com 

as emissões de selos destes territórios, num total de 200 selos. Para esta 

exposição foi conseguida a contribuição dos Correios de Macau, que cederam os 

Desenhos Originais de Selos das décadas de 1980/90, pertencente ao seu Museu.; 

  “Os Correios nos 100 Anos da República”. – Concepção do guião da exposição 

documental que constituirá a presença institucional dos CTT na Exposição 

Filatélica Mundial, a realizar em Outubro de 2010, e que fará referência ao largo 

percurso dos Correios durante a República. 

Foi dada continuidade ao projecto “Museu Virtual das Telecomunicações”, desenvolvido 

em parceria com a Telefónica de Espanha e o Museu für Kommunication Frankfurt e co-

financiado pela União Europeia (integrado no Projecto Comunitário “Culture 2000”) iniciado 

em 2002, com a introdução de alguma informação complementar sobre as peças 

disponíveis e actualizações de conteúdos, melhorando consideravelmente a informação 

sobre as peças. 

Neste site, em que se pretende traçar uma panorâmica da História das Telecomunicações 

na Europa, estão digitalizadas e incorporadas cerca 120 imagens relativas ao espólio 

histórico da Fundação, constituindo um dos mais potentes meios de divulgação do 

património museológico português utilizado até hoje.  

Este projecto merece particular relevância, porquanto representa a primeira experiência de 

um trabalho internacional, no âmbito da museologia, encontrando-se disponível na Internet 

desde Fevereiro de 2003. 

Após várias apresentações deste site em congressos nacionais e internacionais, prevê-se 

para 2010 o estudo de novas propostas de desenvolvimento, que passarão pela 

introdução de mais peças e melhoria do design da página, bem como pela possibilidade 

da entrada de novos parceiros. 

 

II.5 – Património Documental e Biblioteca - CDI 

O CDI (Centro de Documentação e Informação) é responsável, no âmbito da Fundação 

Portuguesa das Comunicações (FPC), pelo Património Documental, incluindo o Arquivo 

Histórico, o Arquivo Iconográfico e a Biblioteca. 

Assumindo como missão a preservação e divulgação do acervo de que dispõe, a 

Fundação tem fomentado a criação de condições para a investigação histórica, cujas 



 32/104 

fontes incidam sobre a temática Correios e Telecomunicações, temática nuclear da sua 

Biblioteca quer dos Arquivos Histórico e Iconográfico. É assim que essas fontes têm 

servido de inspiração à publicação de várias edições de trabalhos de investigação. 

II.5.1 - Enquadramento do Projecto CDI 

Objectivo do Projecto: Disponibilizar recursos na Web 

Tendo ficado definidas, em 2008, as linhas gerais do projecto de reorganização e 

modernização desta área, arrancou no início de 2009 a implementação do sistema de 

tratamento do fundo documental do arquivo e da biblioteca, com o objectivo definido de 

disponibilizar conteúdos na Web. Estiveram na sua génese os seguintes princípios e 

pressupostos: 

 Requisitos do projecto: Interoperabilidade 

Disponibilizar conteúdos na Web obriga a um trabalho desenvolvido com rigor, de 

acordo com regras que garantam que os sistemas construídos possam funcionar num 

ambiente Web, sejam atractivos e funcionais o suficiente para garantir a sua utilização 

e que possam ser interoperáveis com outros.  

A construção de um sistema de informação exige que as decisões associadas não 

comprometam os requisitos da interoperabilidade em qualquer fase do processo, 

sendo igualmente importante um sistema na Web que dê estatísticas de utilização.  

 Dinamização do projecto: Integração em projectos cooperativos 

O ambiente subjacente a este projecto é novo, o mesmo sucedendo com as 

tecnologias que lhe estão associadas. Alguns processos de trabalho estão, pela 

primeira vez, a ser ensaiados. É o caso da Europeana, e também da PORBASE, da 

DGARQ (Direcção Geral de Arquivos) ou de qualquer outro projecto cooperativo.  

A Europeana, em que a FPC se pretende integrar, tendo para o efeito iniciado os 

necessários contactos em 2009, é uma biblioteca que obriga a requisitos técnicos 

mais avançados e à utilização de um formato de exportação novo (esquema de 

metadados Dublin Core (XML). 

Estas exigências por parte da Europeana obrigaram a repensar a actuação do CDI 

quando os primeiros procedimentos de trabalho ainda não estavam suficientemente 

consolidados. Houve que proceder a mapeamentos dos velhos metadados para os 

novos e houve ainda que pedir ao fornecedor (a Novabase) a preparação do programa 

para exportar em formato compatível com a Europeana. A equipa da FPC entrou, no 
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final de 2009, em plena fase de testes, com vista à exportação dos primeiros registos 

para a EuropeanaLocal. 

 Pressupostos de qualidade 

Visando-se um alto padrão de qualidade, mostra-se necessário, por um lado, formar 

os recursos e, por outro, testar eficazmente os processos de trabalho. O processo 

desenvolve-se, pois, menos rapidamente mas de forma sustentável e consolidada. 

Arranque do Projecto (2009) 

O projecto do CDI arrancou em Maio de 2009, depois de um trabalho intenso associado à 

aquisição do sistema de gestão integrada de arquivo e de biblioteca (Winlib) e à sua 

instalação em infra-estruturas próprias e adquiridas para o efeito, no âmbito do projecto. 

Depois da instalação dos programas, foi dado início à sua implementação, o que significou 

a adequação do sistema às necessidades da organização, parametrizando os diferentes 

módulos que integram os dois programas para se começar a trabalhar de imediato. Houve 

também necessidade de configurar as folhas de recolha de dados do arquivo e da 

biblioteca, para garantir o nível de tratamento técnico definido desde o início do projecto.  

Os dados antigos existentes nos sistemas de Arquivo Histórico, Arquivo Iconográfico e de 

Biblioteca não puderam ser aproveitados, por aqueles sistemas não obedecerem a 

qualquer normalização e a forma como estavam a ser introduzidos (em letra maiúscula) 

desaconselhar qualquer esforço de migração desses dados. 

Os dados do Arquivo Histórico, que haviam começado há algum tempo a ser introduzidos 

em word, foram os únicos migrados para o novo sistema. Esta migração foi executada em 

duas etapas. Feita a primeira migração, seguiu-se uma avaliação e correcção. Repetiu-se 

o processo. Depois da última migração, ainda foi necessário proceder a correcções de 

grande número de documentos. 

O problema da migração dos documentos do Arquivo Histórico ficou a dever-se ao facto 

de os campos da folha do documento em word não corresponderem à folha existente no 

sistema, muito mais estruturada e que importava cumprir, porque a DGARQ assim o 

exigia. 

Acrescente-se que a maior parte do trabalho de introdução dos dados está a ser feita de 

raiz na Biblioteca e vai ter que ser feita de raiz no Arquivo Iconográfico. 
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II.5.2 - Formação 

Para se proceder à implementação do sistema de tratamento do fundo documental do 

Arquivo e da Biblioteca, mostrou-se necessário estabelecer um programa de formação 

intenso na exploração dos diferentes módulos e nos novos procedimentos de trabalho, 

nomeadamente a utilização de um vasto conjunto de normas, quer para o Arquivo quer 

para a Biblioteca.  

O nível de tratamento técnico definido no início deste trabalho foi aquele que garante a 

sua integração em projectos cooperativos de âmbito nacional com os quais a FPC tem de 

estar “alinhada”: 

 No caso do Arquivo, o Portal de Informação da DGARQ; 

 No caso da Biblioteca, a PORBASE (Biblioteca Nacional). 

Estar alinhados com os melhores obriga à utilização de ferramentas e a um know-how 

técnico que até então não existia. 

Assim, o nível definido para o trabalho técnico que está a ser desenvolvido garante que 

nada se perde e que o mesmo pode ser “migrado” para outros sistemas de uma forma 

mais ou menos transparente. Isto acontece porque estão a ser utilizados sistemas 

normalizados e normas nacionais e internacionais na descrição dos documentos que 

garantem a compatibilidade entre os sistemas (interoperabilidade a vários níveis). 

A informatização de um arquivo e de uma biblioteca ao mesmo tempo não é uma tarefa 

idêntica, trata-se de universos que são profundamente distintos. Os programas e as 

normas são diferentes, obrigando a programas de formação específicos.  

Além disso, a curva de aprendizagem destes sistemas normalizados é muito grande, 

sendo que as equipas de trabalho não tinham formação específica prévia em Arquivo nem 

em Biblioteca. 

 II.5.3 - Continuidade do projecto - actividades para 2010 

As equipas do Arquivo e da Biblioteca têm pela frente grandes desafios, em particular ao 

nível da construção das bases de dados: a introdução retrospectiva da informação. Este 

trabalho, de elevada exigência técnica, tem em vista, nomeadamente, o cumprimento dos 

seguintes objectivos:  
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 Disponibilizar na Web os conteúdos e promover o acesso às bases de dados; 

 Implementar os restantes módulos do sistema: aquisições, kardex, empréstimos e 

difusão selectiva da informação; 

 Formação; 

 Concretizar os projectos cooperativos - DGARQ e PORBASE; 

 Procurar apoios comunitários que apoiem o desenvolvimento do projecto. 

Embora este projecto, em termos de trabalho efectivamente desenvolvido, apenas venha a 

completar um ano em Abril/Maio de 2010, já foram dados passos muito sólidos, podendo 

inequivocamente concluir-se que as decisões tomadas foram as acertadas.  

Prevê-se que, no final de 2010, com trabalho feito com qualidade, poderá ser promovida 

uma acção de demonstração. Também os projectos cooperativos em que a FPC vai sendo 

progressivamente aceite demonstram a qualidade do trabalho realizado. 

 

II.5.4 – Áreas de intervenção do CDI 

Considerando, em particular e com maior detalhe, cada uma das áreas do CDI, o ponto de 

situação, no final de 2009, era o seguinte: 

1. Arquivo Histórico 

No âmbito da reestruturação deste Arquivo, após reconhecimento das colecções, da sua 

separação e organização, a documentação pode ser dividida em dois grandes grupos: 

Arquivos de Instituições e Arquivos de Pessoas Singulares. Neles, podemos encontrar a 

seguinte documentação: 

 Arquivos de Instituições: 

Correio-Mor; Correio Geral (1798-1880); Direcção Geral dos Telégrafos e Faróis do 

Reino (1857-1880); Direcção Geral dos Correios, Telégrafos e Faróis (1880-1911); 

Administração Geral dos Correios Telégrafos e Telefones (1911-1969); Conselho da 

Administração Geral; Conselho Disciplinar; Direcção dos Serviços Administrativos; 

Direcção de Serviços de Exploração; Direcção de Serviços Técnicos; Direcção dos 

Serviços Radioeléctricos; Direcção dos Serviços Financeiros; Direcção dos Serviços 

Industriais; Serviço de Inspecções; Serviço de Edifícios e Mobiliário; Museu; Biblioteca 

Correios e Telecomunicações de Portugal, EP (1970-1992); Conselho de 

Administração; Direcção Geral dos Correios; Direcção Geral de Telecomunicações; 
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Gabinete de Comunicação Interna; The Anglo-Portuguese Telephone Company, Ltd 

(1887-1967); Telefones de Lisboa e Porto (TLP), EP (1968-1989); Caixa de Auxílio dos 

Empregados Telégrafos-postais.  

 Arquivos de Pessoas Singulares: 

Arquivo de Godofredo Ferreira; Arquivo de Humberto Serrão; Arquivo de Couto dos 

Santos; Arquivo de Leiria Viegas; Espólio Luz Correia. 

Trabalho realizado no Arquivo Histórico em 2009: 

Documentos de Correio Geral e Copiadores:  

A partir de Junho de 2009, deu-se início à migração das fichas word para o sistema Winlib. 

Este processo implicou várias fases até à revisão final: 

 Rectificação de alguns campos; 

 Parametrização da informação de alguns campos e tabelas, como Autoridades, 

Funções, Descritores, Título, Cota e Theasaurus; 

 Conferência e revisão de alguns dos registos migrados; 

 Criação e sugestão de novos campos na folha de descrição arquivística; 

 Criação de níveis de descrição e de unidades de Instalação - elaboração dos 

ficheiros das imagens definitivas em formato PDF, mais concretamente 

elaborando testes de compatibilidade das imagens digitalizadas pela empresa 

Beltrão Coelho, com os requisitos disponíveis no Winlib; 

 Compressão de 1.378 imagens para um formato JPEG mais reduzido, de modo a 

tornar os ficheiros mais leves para a consulta na WEB, bem como a conversão e 

agregação de imagens em formato PDF, para facilitar o acesso e a leitura dos 

documentos on-line; 

 Revisão final de cada ficha migrada e respectiva inserção das imagens de 3 

volumes dos Copiadores, que corresponderam a um total de 2.555 registos, 

associados a cerca de 3.500 imagens; 

  Idêntico procedimento para os Documentos do Correio Geral - início da 

elaboração de ficheiros PDF, cerca de 1.073 ficheiros; 

 Foram enviados para a EuropeanaLocal cerca de 3.000 registos, para serem 

submetidos a apreciação; 
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 Prévia elaboração da “Relação de Autoridades e Governos do Vintismo”. 

Restante Documentação do Arquivo Histórico:  

Relativamente a esta documentação do Arquivo Histórico, procedeu-se, sob a orientação da 

arquivista Dra. Leonor Calvão Borges, aos seguintes desenvolvimentos: 

 Formação em arquivos, sua organização e descrição; 

 Formação prática com as regras de descrição internacionais de arquivo, aplicadas 

às descrições já elaboradas; 

 Mapeamento das descrições feitas em word para a nova aplicação informática; 

 Pesquisa, estudo e elaboração de história orgânico-funcional das várias entidades e 

pessoas; 

 Elaboração de um inventário preliminar dos livros pertencentes ao arquivo; 

 Proposta de reacondicionamento de livros e caixas, com aquisição de prateleiras e 

acondicionamento em caixas que permitam que a documentação “respire”; 

 Uniformização da identificação das UI (unidades de instalação); 

 Elaboração do guia geral de fundos; 

 Elaboração dos inventários da DGTFR, DGCT, CG, Couto dos Santos e Leiria 

Viegas. 

Acções desenvolvidas  

Formação on job - Arquivo Histórico; 

 Iniciação às Regras Arquivísticas. 

 

2. Arquivo Iconográfico e Arquivo Cartográfico 

O Arquivo Iconográfico da FPC é composto por uma diversidade de documentação 

iconográfica que incide na sua maior parte na antiga empresa pública CTT - Correios e 

Telecomunicações de Portugal e, mais recentemente, passou a incluir também os 10 anos 

da FPC em imagem. 

As suas cerca de 50.000 unidades estão distribuídas por fotografias, diapositivos, 

gravuras, cartazes, desenho e suporte audiovisual. 
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Uma das suas grandes colecções, embora não costume ser muito enfatizada, é a 

colecção cartográfica, composta por documentação produzida e recebida pelas várias 

instituições dos correios e telefones. 

Em 2009, e para além do apoio prestado internamente a diversos projectos colectivos da 

própria FPC, foram feitas sobre estes arquivos 796 pesquisas, que conduziram ao 

fornecimento de 690 digitalizações e 387 cópias e vários CD. 

Foram digitalizadas 50.000 imagens relativas a Documentos do Correio Geral e 

Copiadores e 9.328 respeitantes a volumes diversos em mau estado de conservação, 

impedindo o seu manuseamento, e listas telefónicas de 1911 a 1926. 

Adicionalmente, foram recebidos 2 espólios, pertencentes ao Eng. Thomé de Carvalho e a 

José Luciano Vieira Matos, entregues ao Arquivo para posterior tratamento. 

 

3.  Biblioteca 

A partir de 2009, a Biblioteca começou a sofrer um crescimento muito significativo, com a 

separação de cerca de 2/3 dos conteúdos, até então considerados espólio do Arquivo 

Histórico e que passarão a integrar o acervo da Biblioteca, contemplando várias temáticas. 

Uma das que sairá mais enriquecida será a temática subordinada à cultura das empresas, 

correios e telecomunicações. 

Este espólio encontra-se há anos num habitat que será aconselhável manter em nome da 

sua preservação, e tendo presente algumas dificuldades de espaço existentes. 

Acções Desenvolvidas em 2009: 

 Formação on job;  

 Biblioteca Web 2.0;  

 Criação de Blog, Flickr, Twitter;  

 Regras Portuguesas de Catalogação (RPC);  

 Formação on job - Novabase;  

 Apresentação/formação com programa WINLIB;  

 Inserção, catalogação, tratamento de dados;  

 Importação de dados da Biblioteca Nacional (BN) e da Rede Municipal de 

Bibliotecas de Lisboa;  
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 Correcção e análise de dados importados (em função do novo sistema foram 

solicitadas alterações convenientes à catalogação e indexação e por conseguinte 

para melhor tratamento dos dados);  

 Recepção e acompanhamento ao utilizador;  

 Criação de Livro de Registo (inventário de obras existentes);  

 Re-etiquetagem de obras;  

 Tratamento de publicações periódicas;  

 Controlo, divulgação e encomendas relativo às publicações. 

 

Foram catalogadas 1189 monografias, indexadas 888 e importadas 50. 

Conforme supra referido, o património do Instituidor PT transferido para a reserva da 

Bobadela, incluiu cerca de 1800 metros lineares de documentação e bibliografia. Uma parte 

deste acervo documental (cerca de 14 500 U.I.- unidades de instalação) foi inventariada e 

tratada pela Fundação PT com suporte na aplicação XARQ. Os dados correspondentes 

estão disponíveis num site para o efeito criado no contexto de candidatura ao POC – Plano 

Operacional da Cultura, do QCA III. Os equipamentos e aplicações instalados ao abrigo dos 

financiamentos do POC, bem como o acesso à informação inventariada, deverão manter-se 

activos até ao encerramento do QCA III, previsto para 2015.  

 

II.6 – Comunicação e Relações Públicas (C&RP) 

Dada a crescente importância para a divulgação da FPC e dos seus eventos, bem como 

para a sua presença e representação junto dos vários stakeholders, em Abril de 2009 foi 

criada uma área de Comunicação e Relações Públicas (C&RP) dentro da estrutura da 

Fundação, com a consequente extinção da assessoria de Imagem e Comunicação. 

O plano proposto para 2009 pela área de Comunicação e Relações Públicas foi concluído 

conforme o previsto, sendo que surgiram ainda acções e projectos extra-plano à volta dos 

quais a área conseguiu reunir esforços e recursos. 

 

II.6.1 Execução do Plano de Actividades previsto 

Competências editoriais: 

Das responsabilidades na área editorial, de divulgação dos temas do sector das 

comunicações, destacam-se as seguintes intervenções: 
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 Atribuição, em Novembro de 2009, pela APOM – Associação Portuguesa de 

Museologia, de uma menção honrosa à revista Códice de 2008, que contou com a 

colaboração do GAMC – Grupo de Amigos do Museu das Comunicações. 

 Edição do nº 6 (IIª série) da revista Códice, publicação de prestígio da Fundação 

já premiada por diversas vezes, compilando vários trabalhos de investigação. Em 

2009, a preparação da edição e do conteúdo da Códice foi especialmente dirigido 

às Comunicações nos 100 Anos da República e às Novas Tecnologias. A 

distribuição desta edição será feita por ocasião das Comemorações do próximo 

Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, a 17 de Maio 

de 2010. 

 Edição da Agenda FPC 2010, igualmente dedicada às Comunicações nos 100 

Anos da República. 

 Edição da Newsletter Digital Comunicando.FPC, através de uma base de dados 

digital que, actualmente, conta com cerca de 2300 registos, mais 800 registos do 

que no ano anterior. Para este aumento de registos foi importante a criação de um 

folheto distribuído pelos espaços da FPC, convidando os visitantes à subscrição 

das newsletters. Foram enviadas cerca de 55 newsletters, todas elas incidindo 

sobre eventos específicos. 

 No âmbito da produção do conhecimento, foram ainda editadas as seguintes 

obras: I Volume do livro «As Comunicações na Idade Contemporânea. Cartas, 

Telégrafo e Telefones», III Volume da colecção «Fontes Documentais» e CD da 

respectiva colecção, o catálogo da exposição «Em Trânsito – Arte Postal» e o 

catálogo da exposição «Inbound/Outbound – Através dos Correios».  

 No âmbito dos stocks das edições da FPC, foi assegurada a respectiva gestão ao 

longo do ano, de forma a permitir a sua distribuição/oferta, com o objectivo de 

divulgar o trabalho de investigação realizado e/ou promovido pela Fundação. 

 

Promoção e divulgação: 

 No âmbito da promoção e divulgação a C&RP deu apoio a eventos específicos, 

nomeadamente o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de 

Informação, da UIT, e o Dia Mundial dos Correios, da UPU, assim como promoveu 
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a sua divulgação junto dos meios de comunicação social (OCS) e no 

acompanhamento de reportagens/entrevistas. 

 

Parcerias:  

No âmbito das parcerias mantidas pela C&RP destacam-se as acções Conferências Falar 

Global (parceria iniciada em Maio de 2007) e os Concertos Abertos Antena 2 (parceria 

iniciada em Fevereiro de 2008), acompanhadas quer em termos de divulgação quer de 

organização da acção propriamente dita.  

Em 2009, os Concertos trouxeram à FPC cerca de 506 participantes, num total de 20 

concertos, e as Conferências Falar Global tiveram 221 participantes, num total de 5 

conferências.  

Além das parcerias acima referidas, em 2009 a Comunicação e Relações Públicas 

dinamizou e acompanhou, em coordenação com a área do Museu, as seguintes parcerias: 

 Com a iniciativa de arte urbana PopUp Lx, que promoveu nos nossos espaços 

uma série de conversas e workshops e à qual foi associada uma exposição de 

fotografia intitulada “De Dentro”, de José Mendes de Almeida, também realizada 

na FPC; 

 Com o Gabinete Portugal Protocolo e a artista Virgínia Goes, da qual resultou a 

exposição a “A Comunicação e o Xadrez na Arte”. 

 Com a Sociedade Bíblica de Portugal, da qual resultou a exposição “Bios [Bíblia] - 

A palavra, as pessoas e as tecnologias”, bem como o lançamento na FPC da 

edição «A Bíblia para Todos». 

Tanto na iniciativa PopUp Lx como na exposição “Bios [Bíblia] - A palavra, as pessoas e 

as tecnologias”, foram promovidos programas de animação cultural e artística como 

complemento às iniciativas. Em todas as outras parcerias, proporcionou-se a criação de 

outros canais de divulgação das nossas actividades e atracção de novos públicos. 

No que respeita à exposição de Arte Postal «Em Trânsito», comissariada por Carlos 

Barroco, com coordenação da C&RP, é de assinalar a forte adesão dos OCS ao tema da 

exposição, dando grande cobertura à inauguração e pós-inauguração da mesma. 

 

II.6.2 Divulgação e informação externa 
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Desenvolvimento do site – www.fpc.pt 

O site www.fpc.pt foi diariamente actualizado, quer ao nível da publicação de novidades, 

quer do carregamento do calendário de actividades. Paralelamente, tem-se procurado 

rever conteúdos desenvolvidos aquando da criação do site, adequando-os assim à 

realidade actual da actividade da Fundação. 

Nos 2º e 3º trimestres de 2009, a página do Museu sofreu grandes alterações ao nível das 

entradas de menu e de criação de novos conteúdos. Foram criados de raiz os seguintes 

conteúdos: Escola do Futuro, Oficinas, Projectos, Visitas Guiadas. E foram actualizados os 

seguintes conteúdos existentes: O Museu, Informações úteis, Visita Virtual, Animações. 

Foi ainda implementada uma nova configuração de portlets na homepage, procurando dar 

mais visibilidade às áreas principais de actividade da Fundação e tornar mais positiva a 

experiência de navegação dos utilizadores. 

Todos os eventos internos foram divulgados no site, bem como os eventos externos 

sempre que se revelou pertinente essa divulgação. A versão pda do site da Fundação foi 

sendo actualizada ao longo do ano. 
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Totais anuais: 
 
2008 – 53 681 
2009 – 52 687 
 
 
Verificou-se uma ligeira diminuição do número de visitantes do site relativamente a anos 

anteriores (1,85% em relação a 2008), cujas causas não foi possível identificar. Prevê-se, 

porém, desenvolver em 2010 uma análise de satisfação que possa servir de base a uma 

eventual intervenção mais profunda, também ao nível das ferramentas de back-office, que 

já se encontram ultrapassadas. 

 

Outros suportes de divulgação e informação 

Manteve-se, ao longo de 2009, a actualização de informação sobre a Fundação em vários 

sites e suportes externos, não só em termos de normas como de conteúdos. 

Em 2009, a FPC aderiu ao projecto do portal Cultura Online, lançado pelo Ministério da 

Cultura, com a colaboração da Portugal Telecom, divulgando os seus conteúdos e a sua 

actividade. 

Em termos de suportes de comunicação/divulgação, a C&RP deu apoio e acompanhou a 

elaboração/produção de todos os suportes do Museu das Comunicações dirigidos ao 

grande público, em termos de edição de informação, normas e coerência gráfica. 

 

Divulgação e informação para órgãos de comunicação social (OCS) 

Ao nível da divulgação das actividades da Fundação e do Museu nos órgãos de 

comunicação social (OCS), a C&RP dinamizou e acompanhou a presença nos OCS, 

procurando divulgar de forma coerente e contínuada toda a programação da Fundação e 

do Museu, com especial destaque para as exposições e oficinas pedagógicas, em termos 

de informação (flyers, newsletters, press releases, etc.).  

Foram mantidas e reforçadas as relações com os canais de comunicação que se têm 

revelado mais interessantes e geradores de retorno para a FPC, nomeadamente roteiros, 

agendas e portais culturais. 
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A Base de Dados Postal, actualmente com 2.434 registos, sofreu várias actualizações ao 

longo de 2009, sobretudo nas seguintes categorias: Entidades Oficiais, Media e 

Instituidores. 

A nível do projecto Corporate TV, atribuído à C&RP em Maio de 2009, e após formação 

dada pela Edigma em Setembro, procedeu-se à actualização da grelha e à inserção de 

novos conteúdos, incidindo sobre a presença da FPC no Flickr e as actividades do Museu.  

Foi ainda desenvolvida uma ligação, aquando da implementação dos RSS no site da FPC, 

que permite a actualização automática da Agenda de actividades mensal da FPC. 

Para além da presença do CDI da FPC no Flickr, a qual foi também acompanhada e 

dinamizada pela área de Comunicação e Relações Públicas, em 2009 a FPC passou a 

estar presente nas redes sociais Twitter e Facebook, abrindo assim caminho à divulgação 

das suas actividades nestas novas plataformas digitais. 

 

II.6.3 Divulgação e informação interna 

Através do envio mais regular de newsletters e de comunicados internos aquando de 

acções que envolvam as várias áreas, bem como pedindo a colaboração de todos para 

sugestões, contactos para a base de dados digital, contribuiu-se para promover uma 

circulação maior e mais clara da informação.  

O recurso Comunicação Interna partilhado em rede continua a ser actualizado 

regularmente, visando o acesso geral a informação sobre o clipping da FPC, bem como 

logótipos, fotografias e outra informação considerada pertinente.  

 
II.6.4 Aluguer de espaços 

No que respeita ao aluguer de espaços para eventos, serviço que a FPC dinamiza com o 

objectivo de promover e divulgar as suas actividades, bem como alavancar novos 

públicos, registou-se um ligeiro aumento em 2009 face a 2008 em termos do número de 

eventos (de 66 para 70 eventos).  
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Relativamente à facturação, e tendo em conta o objectivo fixado (30.000€), verificou-se um 

significativo crescimento de 20,9% em comparação com o ano anterior (vide gráficos 

abaixo). O objectivo foi alcançado e superado, através da obtenção de uma receita de 

35.323 € líquidos, tendo aumentado a procura e as visitas aos espaços da FPC.  

 

Totais: 

2008 – 66 

2009 – 70 

 

 

Facturação  

Aluguer 

de 

Espaços 

 

 

 

 

 

Totais líquidos: 

2008 – 29.209 € 

2009 – 35.323 € 
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Receitas: 
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II.7 – Gestão de Recursos, Administração e Finanças 

Foi assegurada a execução das actividades financeira, contabilística e de gestão de 

recursos humanos, incluindo os contratos em outsourcing e o controlo de assiduidade dos 

colaboradores da FPC. 

Ao longo de 2009, desenvolveu a Fundação um conjunto de actividades que, para além de 

contribuírem para o aumento da visibilidade da instituição, permitiram uma maior 

animação e difusão das suas realizações. 

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

conferências, quer dos instituidores quer de outras entidades, constituiu uma actividade 

importante ao longo de 2009. 

A gestão do protocolo existente com a Cor-on-Line permitiu uma maior dinamização dos 

espaços da Fundação, a entrada de receitas e, cumulativamente, a constituição gradual 

de uma colecção de arte contemporânea. 

No âmbito da logística, foi assegurada a gestão dos contratos para a prestação de 

serviços de manutenção, limpeza e segurança, como condição para uma boa imagem e 

funcionamento da instituição. 

É de referir, neste contexto, a atractividade decorrente do funcionamento do Bar/serviço 

de refeições e da loja da Fundação. 

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 funcionamento dos serviços. 

 

II.8 – Pessoal 

A situação efectiva, em 31 de Dezembro de 2009, dos trabalhadores cedidos por cada um 

dos Instituidores era a seguinte: 

  . ICP-ANACOM                  7 colaboradores 

  . Portugal Telecom                11 colaboradores
2
 

  . CTT                  12 colaboradores
3
  

                                                 
2
  Dois colaboradores entraram para a FPC em extra-dotação. 

3
  Dois colaboradores entraram para a FPC em extra-dotação. 
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Foram ainda contratados a termo, ao longo de 2009, 9 colaboradores para suprir a falta de 

recursos humanos especializados para projectos específicos. 

De forma a dotar o Conselho de Administração (CA) de uma gestão mais eficaz e 

eficiente, agilizando o tratamento dos assuntos que exigem a sua intervenção, o Conselho 

Geral, na sua reunião de Junho de 2009, por proposta do Instituidor Portugal Telecom que 

mereceu aprovação unânime, decidiu criar o cargo de Secretário Geral da Fundação. 

No âmbito das suas funções incluem-se o apoio ao Conselho de Administração, 

nomeadamente na área jurídica, na definição dos procedimentos que o CA deve adoptar 

(regimento, incluindo a marcação e operacionalização das reuniões, a elaboração das 

actas e da documentação relevante) e no acompanhamento e coordenação dos 

respectivos trabalhos, para além de outros projectos cuja condução lhe seja atribuída e do 

suporte aos demais órgãos sociais (Conselho Geral e Conselho Fiscal), quando 

justificado. 

 

III – Análise Económica e Financeira 

O exercício de 2009 corresponde ao décimo terceiro ano de existência da Fundação 

Portuguesa das Comunicações. 

Nos termos estatutários, e tendo em conta os objectivos da Fundação, o financiamento da 

sua actividade é essencialmente efectuado pelos Instituidores de acordo com o plano e o 

orçamento previamente aprovados pelo Conselho Geral e, complementarmente, por 

donativos e resultados do exercício de actividades próprias da Fundação, designadamente 

as vendas da loja, entradas no Museu, aluguer de espaços, espaço multimédia e 

reembolsos feitos pelo IEFP. 

Em 2009, a Fundação apresenta um resultado negativo de 323.356 euros, resultante em 

parte da realização de projectos na área do património museológico e documental, 

recorrendo a receitas extraordinárias dos Instituidores entregues em 2008, no montante de 

173.938 euros. 

As referidas receitas extraordinárias obtidas no exercício anterior atingiram o montante de 

318.055 euros, as quais foram, nesse ano, de acordo com o normativo contabilístico em 

vigor, registadas como proveitos extraordinários. 

Os proveitos e ganhos da Fundação, em 2009, totalizam 1.576.666 euros, 

correspondendo fundamentalmente às seguintes verbas: 
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               Contribuição anual dos Instituidores         1.280.000 euros 

               Contribuições extraordinárias                        43.850 euros 

               Outros proveitos                                           216.433 euros 

               Proveitos financeiros                                     36.383 euros 

 

Os custos e perdas do exercício totalizam 1.896.343 euros, sendo os mais significativos: 

   Electricidade       56 064 euros 

   Comunicação       74 992 euros 

   Rendas     149 404 euros 

   Honorários     203 965 euros 

   Trabalhos especializados   234 285 euros 

   Conservação e reparação   358 892 euros 

   Segurança     107 286 euros 

   Limpeza       53 040 euros 

   Amortizações e Ajustamento do exercício       113 750 euros 

   Publicidade        22 972 euros 

   Pessoal                                                             279 005 euros 

 

IV – Situação Financeira 

Relativamente à estrutura do balanço da Fundação Portuguesa das Comunicações, o seu 

activo líquido, no final de 2009, era de 3.538.179 euros, sendo as principais rubricas 

constituídas por: 

o Disponibilidades, que representam 1.439.318 euros do activo líquido, 

distribuídas pela seguinte forma: 

Depósitos a prazo        1.400.000 euros 

Depósitos à ordem           38.320 euros 

Caixa                                    998 euros 
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o Imobilizado corpóreo, que representa 1.601.430 euros do activo líquido. 

O passivo era de 323 585 euros, em que as rubricas mais importantes são: 

 Fornecedores                                     154.993 euros 

 Fornecedores de imobilizado              104.357 euros 

 Estado e outros entes públicos            16.356 euros 

 Acréscimos de custos                          38.866 euros 

O capital próprio à data do balanço é de 3.214.593 euros, que corresponde à dotação 

inicial de 2.696.542 euros, a reservas (doação de acervo museológico) de 380.082 euros, 

aos resultados transitados de 461.325 euros e ao resultado líquido negativo do exercício 

de 323.356 euros. 

 

V – Proposta de Resultados 

Propõe-se que o resultado líquido do exercício seja transferido para a conta de resultados 

transitados. 

 

VI – Considerações Finais 

O Conselho de Administração agradece a todos os colaboradores da Fundação 

Portuguesa das Comunicações o empenhamento na concretização dos objectivos fixados, 

e agradece aos Instituidores, ao Conselho Fiscal e ao Conselho Geral o apoio e 

aconselhamento prestados. 

 
 
Lisboa,   de Abril de 2010 

 

 

O Conselho de Administração, 
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1. Balanço Analítico em 31-12-2009 
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2. Demonstração dos Resultados em 31-12-2009 
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3. Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados em 31-12-2009 
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4. Relatórios sobre o Património Museológico e Documental 
Ano de 2009 
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RELATÓRIO SOBRE O PATRIMÓNIO MUSEOLÓGICO DAS 
COMUNICAÇÕES 

 
 
 
 
 
 

 
Incorporado ao longo de várias décadas, o Património Museológico constitui um valioso 

acervo que integra peças, que vão desde o século XVIII até à actualidade, bem como uma 

importante colecção de selos nacional e dos países membros da União Postal Universal 

(UPU). 

O Património Museológico encontra-se agrupado em grandes colecções que reúnem 

conjuntos de peças, com características semelhantes, de forma a possibilitar uma melhor 

organização do acervo tendo em vista, fundamentalmente, as condições de tratamento, 

arquivo e investigação museológica. 

Tal como foi referido nos relatórios dos anos anteriores, o Património encontra-se 

inventariado com o registo das peças em bases de dados informáticas, que permitem a 

elaboração de listagens das mesmas e a sua consequente conferência em qualquer 

momento. Foi continuada, durante o ano 2009, a introdução de registos e a digitalização 

de imagens das peças e a sua associação à ficha museológica, de forma a possibilitar a 

sua identificação imediata.  

O Património dos CTT - Correios de Portugal é constituído por peças ligadas às 

actividades postal (malas e sacos, mobiliário, utensílios postais, receptáculos, diligências 

da Mala-Posta e veículos, selos, originais de selos, etc.) e de telecomunicações 

(telégrafos, telefones, aparelhos de rádio e de comutação, etc.), que se encontravam 

incorporados no antigo Museu dos CTT. 

O Património pertencente à Portugal Telecom corresponde a equipamentos diversos de 

Telecomunicações que vão desde equipamentos terminais a aparelhos de comutação e 

transmissão, ferramentas especializadas e, mesmo, a veículos de serviço.  

O Património pertencente ao ICP-ANACOM é constituído pelo espólio filatélico do ex-

Ultramar, transferido para esta Instituição nos termos do Despacho Conjunto n.º 325/97 

assinado pelos Secretário de Estado da Administração Pública e Secretária de Estado da 

Habitação. 
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A valorização do Património está estimada por colecções, tendo esse valor servido de 

base para a realização do seguro das peças que foi mandado fazer pelos Instituidores. 

Como nota final, deve referir-se que as Reservas Museológicas da Rua D. Luís I, onde se 

encontra parte do espólio histórico confiado à Fundação, estão equipadas com um sistema 

local, de controlo computorizado, de temperatura e humidade relativas e de vigilância 

vídeo, como acontece para as Colecções Filatélicas. 

 

Para as restantes colecções as condições ambientais são asseguradas por sistemas de ar 

condicionado geral, recorrendo-se à utilização de desumidificadores para a manutenção e 

estabilização das condições de humidade relativa do ar.  

 
 

 
Novas Incorporações Efectuadas em 2009 

 

 
Origem das Peças 

 
Colecções Postais 

 
Colecções Filatélicas 

 
Colecções Telecom 

 
Instituidores 

 
50 

 
              6594* 

 
- 

 
UPU 

 
- 

 
               15.000** 

 
- 

 
Aquisições/Doações 

 

 
3 

 

 
96*** 

 

 
25*** 

 
 
 

* Peças Filatélicas: Folhas de Selos, Blocos e Carteiras, I. Postais, Sobrescritos, Originais de 

Selos Medalhas e Moedas e Produtos Editados CTT  

** Selos, Blocos, Carteiras Filatélicas incorporadas como resultado da permuta de valores 

postais entre os países da UPU. 

*** Peças adquiridos em leilões ou em comerciantes filatélicos para eliminar lacunas das 

colecções, bem como as obras de arte recebidas ao abrigo do Protocolo com a Cor-on-Line 

 
 
 
 
 
 
 



 66/104 

Conservação e Restauro Efectuados em 2009 
 

 
Origem do Restauro 

 
Colecções Postais 

 
Colecções Filatélicas 

 
Colecções Telecom 

 
FPC 

 
55* 

 
50 

 
250* 

 
Ateliers do Exterior 

 
16* 

 
 

 
12** 

 
 

* Pequeno restauro e/ou limpeza técnica realizada na FPC, com vista a exposições e/ou 

reorganização do sistema de arquivo. 

** Restauros em Ateliers ou Oficinas Externas. 

 
Para além destas acções de restauro realizadas na Fundação e no exterior foram, 

ainda, realizadas acções de carácter preventivo, com limpeza e controlo termo-

higrométrico das peças das colecções postais, filatélicas e de telecomunicações.  

 

 

 
Cedência de Peças 

  

 
 

Entidade Promotora 

 
Colecções 

Postais 

 
Colecções 
Filatélicas 

 
Colecções   

Telecomunicações 

 
FPC 

 
25 

 
40* 

 
10 

 
Exterior 

 
45 

 
572** 

 
20 

 
 

*  Peças cedidas à Filatelia dos CTT entretanto devolvidas à FPC 

**Peças cedidas à Fundação Oriente para a Exposição “Selos Portugueses do Oriente”, 

patente ao público até 25 de Abril de 2010.”, a devolver à FPC, no final da Exposição em 

2010.  
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Informatização das Colecções 

Continuou-se, em 2009, a introdução de registos informáticos na base de dados Matriz, 

tendo-se apurado um volume de mais 3.000 novos registos. Foi produzida informação 

adicional em cerca de 230 registos, que haviam sido introduzidos em anos anteriores. 

O PMC procedeu à captação e tratamento de 596 imagens relativas a peças para 

incorporação na ficha museológica, bem como à digitalização de cerca de 439 peças 

filatélicas para anexar à Matriz.  

O volume de registos introduzidos nesta aplicação informática corresponde a 52% do 

Património Filatélico, a cerca de 57%% do Património Postal e 19% do Património de 

Telecomunicações. 

A conclusão da informatização do inventário das colecções Filatélicas está prevista para o 

final de 2012, sem considerar as Colecções Selos (inseridas em Bases Excel). 

Relativamente às Colecções de Telecomunicações a informatização do inventário 

Museológico estará concluída nos próximos dezoito (meados de 2011) graças a um 

enorme esforço, que se traduziu no recurso a trabalho contratado a prazo de ex-

estagiários da FPC. 

A informatização do Inventário das Colecções Postais, devido à escassez de recursos 

humanos somente estará concluída em 2011. 

 

Conclusão da Transferência do Património de Telecomunicações 

Durante os primeiros meses de 2009 procedeu-se à mudança de suportes de arquivo nas 

Reservas Museológicas de Mem Martins e Boa Hora, com a aquisição de estantaria do 

tipo semi-industrial, para possibilitar um melhor aproveitamento dos espaços, ao mesmo 

tempo que se conseguem melhores condições de arrumação das colecções. 

Deste modo foi possível transferir algumas peças de maiores dimensões, de Mem Martins 

para a Calçada da Boa Hora. Estas peças que se encontravam em Mem Martins em más 

condições de arquivo passaram a ficar arquivadas em melhor situação, tal como já havia 

acontecido no ano anterior, igualmente, para outras peças.  
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Furto de Património Filatélico 

Em Maio de 2009 foi detectado um furto de Selos das Colecções Filatélicas pertencentes 

aos CTT e ANACOM, tendo de imediato sido comunicado o facto à Polícia Judiciária, que 

iniciou as investigações, ainda em curso, ao mesmo tempo que foram informados os 

referidos Instituidores, com vista ao accionamento das respectivas apólices de seguro. No 

final de 2009, as investigações da Policia Judiciária ainda se encontravam em curso. 

Uma vez detectada a ocorrência, foram imediatamente substituídos todos os canhões e 

chaves das fechaduras de todas portas de acesso às Reservas Museológicas e 

estabelecidas melhorias no controlo procedimentos de acessos a áreas reservadas, bem 

como uma maior observância das práticas de segurança já existentes. 

Em paralelo foram desenvolvidos contactos com empresas no sentido de serem 

implementados sistemas mais sofisticados de segurança. 

Em simultâneo, foram realizadas Conferências Gerais do Património Filatélico, de acordo 

com metodologias indicadas pelos Instituidores/Proprietários e com a colaboração de: 

 Colecções Filatélicas dos CTT – verificou-se o reforço de recursos da FPC através 

da disponibilização de uma equipa dos CTT, por um período de duas semanas 

interpoladas, tendo o processo de conferência decorrido durante um total de 12 

semanas (entre Junho e Setembro) com actualizações continuadas até final do 

ano, através da alocação, em permanência, de uma equipe constituída por 

colaboradores da FPC; 

 Colecções ICP-ANACOM - este Instituidor decidiu recorrer a uma Empresa do 

exterior, cuja actividade, financeiramente suportada pelo ICP-ANACOM, decorreu 

durante cerca de quatro semanas contando com a colaboração de uma unidade 

da FPC; 

 Colecções da FPC - com o recurso exclusivo aos técnicos da FPC 

Em resultados destas conferencias, foi apurado que faltam folhas e/ou partes de folhas de 

selos que representam, no caso dos CTT, 4% do total confiado à FPC e, no caso da 

Anacom, 3% desse respectivo total e quatro selos da colecção FPC. 

Os resultados desta Conferência Geral encontram-se na posse dos Instituidores tendo 

sido fornecida, também, essa informação à Polícia Judiciária, a pedido desta instituição, 

para ajuda ao desenvolvimento do processo de investigação criminal. 
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Nota Final 

 

Tal como já referenciado nos Relatórios dos anos anteriores, foi comunicado pelo 

Instituidor Portugal Telecom o desaparecimento de um óleo de Isabel Torres e de uma 

serigrafia de José Bento de Almeida, que se encontravam no seu edifício-sede. O 

processo administrativo com vista á indemnização ainda se encontra por resolver. Os 

valores das peças para seguro, indicados na altura, eram de 300.000$00 para o óleo e 

60.000$00 para a serigrafia. 

Em 2009 foi solicitada a colaboração da Fundação Portugal Telecom, entidade detentora 

do património artístico da PT, no sentido de se tentar agilizar todo o processo. 

 

 

 

 

                                                                                              Fernando Moura 
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RELATÓRIO DO PATRIMÓNIO DOCUMENTAL 

 

 

 

O CDI (Centro de Documentação e Informação) é responsável, no âmbito da Fundação 

Portuguesa das Comunicações (FPC), pelo Património Documental, incluindo o Arquivo 

Histórico, o Arquivo Iconográfico e a Biblioteca. 

A esta Fundação foi confiada a missão de guardar, preservar, estudar e divulgar o vasto 

acervo museológico e documental, a identidade cultural e organizacional das respectivas 

Empresas, preservando assim o seu passado histórico e científico e divulgando-o às novas 

gerações 

Assumindo como missão a preservação e divulgação do acervo de que dispõe, a Fundação 

tem fomentado a criação de condições para a investigação histórica, cujas fontes incidam 

sobre a temática Correios e Telecomunicações, a qual constitui o âmbito quer da sua 

Biblioteca quer dos Arquivos Histórico e Iconográfico. É assim que essas fontes têm servido 

de inspiração à publicação de várias edições de trabalhos de investigação. 

 

1.  Arquivo Histórico 

A temática predominante do fundo documental do Arquivo Histórico relaciona-se 

directamente com a História das Comunicações em Portugal, enquanto testemunho da 

evolução dos serviços de Correios e Telecomunicações, consubstanciando no seu acervo 

a prática institucional destes serviços, principalmente a partir do século XIX. 

Este arquivo abrange fundos da Administração Geral dos Correios, Telégrafos e 

Telefones, da concessionária Anglo-Portuguese Telephone (APT) e da empresa Telefones 

de Lisboa e Porto, SA (TLP), que lhe vieram a suceder.  

O seu acervo é constituído por fundos documentais da antiga empresa pública CTT - 

Correios e Telecomunicações de Portugal e das empresas que deram origem á Portugal 

Telecom. Em 1992, através de uma operação de cisão das actividades de correios e de 

telecomunicações dos CTT, foram criadas duas empresas autónomas: CTT - Correios de 

Portugal e Telecom Portugal. Em 1994, por via de uma operação de fusão entre a 

Telecom Portugal, a TDP e os TLP, foi criada a Portugal Telecom à qual, através de 

paulofrois
rubrica alva santos



 71/104 

uma fusão por incorporação, se veio juntar, em 1998, a CPRM – Companhia Portuguesa 

Rádio Marconi, SA.  

De acordo com o que estatutariamente se encontra definido, este acervo, a partir de1997, 

ficou à guarda da FPC. 

Os 420.0000 documentos do Arquivo Histórico estão divididos por fundos, colecções e 

espólios. 

No âmbito da reestruturação deste Arquivo, após reconhecimento das colecções separação 

e organização, a sua documentação pode ser dividida em dois grandes grupos: Arquivos de 

Instituições e Arquivos Particulares. Neles, podemos encontrar a seguinte documentação: 

 

1.1. Arquivos de Instituições 

 

Documentação dos CTT 

Série Copiadores do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Guerra Relativos 

ao Correio Geral – 1798-1866 (23 volumes). Documentação relativa ao 

funcionamento dos serviços de correio desde a sua transferência para o Estado. 

Inclui legislação, despachos, nomeação de pessoal, regulamentos e organização 

da Sub-Inspecção Geral dos Correios e Postas do Reino. 

Série Documentos do Correio Geral – Sub-Inspecção Geral dos Correios e Postas 

do Reino – 1808-1878 (98 volumes). Correspondência enviada pela Sub-

Inspecção Geral dos Correios e Postas do Reino ao Ministro e Secretário de 

Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra (Inspector Geral dos Correios), 

relativa a diversas providências sobre a gestão e organização dos correios no 

Reino. 

Série Documentação Reservada da Administração Geral dos Correios e 

Telégrafos e Telefones – Documentação Reservada – 1930-1968 (26 caixas, 2 

pastas, 5 dossiers e 11 livros). Documentação considerada reservada ou sigilosa 

pelos temas tratados e ou pessoas envolvidas, provenientes na sua maioria da 

PIDE, Estado-maior do Exército, Ministério do Interior, Governos Civis, Polícia 

Judiciária e Direcção dos Serviços de Censura. 
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Documentação da PT 

Fundo Documental The Anglo-Portuguese Thelephone Company, Limited, APT 

[1887-1967] / Telefones de Lisboa Porto [1968-1994]. Conjunto abrangente de 

documentação relativa a implementação, desenvolvimento e expansão da rede 

telefónica nas áreas de Lisboa e Porto, em mais de um século de história. 

 

1.2.  Colecções 

 

DOCUMENTOS AVULSOS ORGANIZADOS POR ASSUNTO E ORDENADOS POR ORDEM CRONOLÓGICA: 

1756-1980 (3.600 ITENS) 

Documentos relativos ao Correio-Mor: 1756-1794 (4 itens) 

Documentos dos séculos XIII a XX relativos a Correios: 6 volumes 

Documentos relativos à Mala-posta: 1850 -1881 (2 volumes) 

Documentos relativos à Anglo-Portuguese Telephone: 1879-1955 (16 volumes) 

Documentos relativos a Cabos Submarinos: 1873-1970 

Documentos relativos a Correios: 1811-1883 (1.214 itens) 

Documentos da Direcção Geral dos Correios: 1922-1989 (198 itens) 

Documentos relativos ao Código Postal: 1973-1980 (22 itens) 

Documentos relativos a Faróis: 1883-1890 (15 itens) 

Documentos relativos a Telégrafos: 1862-1929 (493 itens) 

Documentos relativos a Telefones: 1881-1938 (66 itens) 

Documentos relativos a Telecomunicações: 1908-1950 (1.228 itens) 

Documentos da Direcção dos Serviços Radioeléctricos: 1930-1982 (36 itens) 

 Documentos relativos a selos: 1852-1958 (9 volumes) 

Fundo de Impressos relativos a Comunicações 

Colecções de monografias e folhetos editados pelo Ministério das Obras Públicas, 

correspondentes a teorização científica e técnica dos séculos XIX e XX. 
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Colecções de monografias e folhetos editados pelo Ministério das Obras Públicas. 

Documentos da Direcção dos Telégrafos e Administração Geral dos Correios, Telégrafos e 

Telefones, relativos aos serviços de Exploração Postal e de Telecomunicações -

organização de serviços, regulamentos e instruções técnicas. 

Pagelas de inauguração de edifícios CTT: 1932-1983 (2.814 itens) 

Publicações periódicas relativas a Comunicações: 1853-2003 (18 títulos) 

Publicações respeitantes à produção legislativa e apresentação de relatórios e elementos 

estatísticos sobre correios, telégrafos, telefones e faróis, editados pela Administração 

Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones ou pelo respectivo Ministério.  

Colecção de Monografias relativas a Comunicações: 1823-1958  

Publicações de carácter científico e técnico sobre Física, Matemática, Telegrafia, Telefonia 

e Electricidade, nacionais e estrangeiras, correspondentes a teorização científica e técnica 

dos séculos XIX e XX. 

Colecção de Livro Antigo: 1635-1795 (56 livros) 

Obras impressas antes de 1800, correspondentes a Roteiros de Viagens, Direito e 

Medicina.   

Instrumentos de descrição documental 

Documentos de investigação secundária, resultado do tratamento das fontes documentais. 

 

1.3. Espólios 

 
Godofredo Ferreira: 1582-1960 (200 itens) 

A recolha de mais de trinta e cinco mil documentos e a publicação de perto de meia 

centena de monografias e artigos de investigação tornaram a sua obra referência 

bibliográfica obrigatória de qualquer abordagem sobre o passado das comunicações em 

Portugal. 

Couto dos Santos: 1913-1970 (46 itens) 

O Engenheiro Couto dos Santos foi Administrador Geral dos Correios, Telégrafos e 

Telefones entre 1933 e 1965, marcando, durante este período de renovação e 

consolidação da política do Estado Novo na área das Comunicações, a expansão das 
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redes telefónica nacional, a implantação nacional de estações, os novos serviços como a 

Emissora Nacional, a par de uma invulgar preocupação social e cultural, criando o Instituto 

das Obras Sociais. 

Este acervo documental revela-se fundamental para uma maior inteligibilidade da política 

de comunicações da País na vigência do Estado Novo, para além da análise muito 

particular do Mundo das Comunicações. 

Humberto Serrão: 1857-1974  

Este acervo documental, pela sua diversidade (manuscritos, impressos, mapas, 

fotografias), conteúdo e espaço temporal, traduziu-se num complemento importante aos 

fundos do Arquivo Histórico, uma vez que contempla as primeiras décadas do século XX, 

que escasseavam no Arquivo. 

O seu percurso é testemunhado no seu espólio, englobando ainda a participação na 1ª 

Guerra Mundial, como responsável do Serviço Postal de Campanha do Corpo 

Expedicionário Português entre 1916-1918. 

Luz Correia  

Engenheiro técnico nos CTT mas também artista plástico, fez doação à Fundação 

Portuguesa das Comunicações de documentação relativa ao seu estatuto de artista, na 

área da escultura e medalhística, legando também ao Arquivo Histórico inúmeros 

catálogos de exposições, dossiers de imprensa, gravuras e negativos fotográficos, num 

total 51 unidades arquivísticas. 

 

 

2.  Arquivo Iconográfico e Arquivo Cartográfico 

A origem do Arquivo Iconográfico da FPC reside no Arquivo do Museu dos CTT. O acervo 

é composto por fundos de documentação iconográfica diversificada, da antiga empresa 

pública CTT - Correios e Telecomunicações de Portugal. 

A temática assenta fundamentalmente nos correios e telecomunicações, mas também nas 

comunicações em geral, num total de cerca de 50.000 unidades, distribuídas pelas 

colecções de fotografia, diapositivos, mapas, gravuras, cartazes, desenhos e suporte 

audiovisual. 
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Cronologicamente, situam-se entre finais do século XIX e o século XXI, testemunhando a 

evolução da empresa, o aparecimento de novos meios de comunicação, a criação e 

desenvolvimento de serviços nas áreas da exploração postal e de telecomunicações e as 

inovações tecnológicas. 

Como já foi sugerido em 2008/2009, as colecções carecem de um alargamento ou criação 

de espaço, para o natural acondicionamento. 

 

Em 2009, foram recebidos 2 espólios, pertencentes ao Eng. Thomé de Carvalho e ao Sr. 

José Luciano Vieira Matos, que serão objecto de posterior tratamento. 

 

Fundos 

 

BDH (Biblioteca e Documentação Histórica) 

Composto por 13.730 imagens, incluindo 5.000 que constituem a colecção adquirida à 

família Novais. 

Parte integrante deste fundo é a colecção de F. S. Cordeiro, com cerca de 100 fotografias 

e negativos que se caracterizam pela elevada qualidade técnica e artística. 

RCT (Revista de Correios e Telecomunicações) 

Composto por 1.053 imagens 

GCI (Gabinete de Comunicação Interna) 

Composto por 12.000 imagens. 

SVPU (Serviço de Valores Postais do Ultramar) 

Composto por 2.400 imagens. 

AAFCTT (Arquivo de Audiovisuais da Formação dos CTT) 

Composto por 2.400 imagens. 

CDI (Centro de Documentação e Informação)   

Com 747 imagens. 
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Filatelia   

Composto por 3.000 diapositivos. 

Cartazes  

700 peças. 

Gravuras  

250 peças. 

Álbuns de fotografias 

30 álbuns  Diversos. 

43 álbuns (acervo da APT - Anglo Portuguese Telephone). 

Arquivo FPC 

8.500 imagens. 

Material audiovisual  

250 itens sobre a temática comunicações e telecomunicações, distribuídos pelos 

seguintes suportes: cassetes U-Matic, VHS, DVD, CD-ROM. 

Cartografia 

1.020 peças (1736–1978).  

(Trata-se de documentação produzida e recebida pelas várias instituições dos correios e 

telefones, à qual urge dar a devida descrição, digitalização e disponibilização) 

 

3.  Biblioteca 

A Biblioteca da Fundação Portuguesa das Comunicações é detentora de um espólio que 

remonta ao terceiro quartel do século XIX, por vontade expressa nas “Instruções” do então 

Ministro das Obras Públicas em 1877, João Gualberto de Barros e Cunha, recebendo, 

para o que poderemos considerar o seu embrião, a oferta de 400 volumes, por um editor 

da época, David Corazzi, que era também oficial da Administração do Correio de Lisboa. 

Os conteúdos temáticos de referência - correios e telecomunicações - ficaram a dever-se 

à recolha e consequente aumento do espólio em 1911, por Paulo Benjamim Cabral, 

Inspector-geral dos Telégrafos. 
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Em Decreto de 1920, surge o primeiro Regulamento da Biblioteca e, em 1978, é criado o 

Centro de Documentação e Informação dos CTT. 

O acervo recolhido ao longo de mais de um século encontra-se hoje à guarda da FPC, no 

CDI, e é constituído por cerca de 21.300 monografias e 6.500 fascículos de 25 

publicações periódicas. 

Prevalecendo primordialmente a temática das comunicações, o seu espólio abrange um 

número mais alargado de temáticas: Ciências da Natureza, Ciências Exactas, 

Comunicação, Correio, Filatelia, Direito, Economia, História da Cultura, História das 

Ciências, História das Localidades Portuguesas, História da Arte, História de Portugal, 

História de Portugal Expansão, História Geral, Literatura, Museologia, Biblioteconomia, 

Telecomunicações. 

Anualmente, procede-se à assinatura e aquisição das seguintes Publicações Periódicas: 

Título        Periodicidade 

 

(L’) Écho de la Timbrologie     Mensal 

(L’) Historie       Mensal 

Análise Social        Trimestral 

Briefing                    Semanal 

Cadernos Bad                  Semestral 

Curator                    Trimestral 

Diário da República (digital)     Mensal 

Gazette des Archives      Semestral 

História       (deixou de ser editado) 

History Today       Mensal 

Livres de France      Mensal 

Mega Guia       Mensal 

Meios & Publicidade      Semanal 

Museum Management and Curatorship               Trimestral 

paulofrois
rubrica alva santos



 78/104 

Museum International      Trimestral 

Museum Practice Magazine     Mensal 

Museum Journal      Mensal 

National Geographic      Mensal 

Oriente        Mensal 

PC Guia       Mensal 

Produção Profissional      Mensal 

Revue d’Histoire des Sciences                 Semestral 

Timbres Magazines      Mensal 

Vingtième  Siécle      Trimestral 

Diário da Republica 

 

O património da Biblioteca, a partir do final de 2009, foi ampliado, com a separação do 

fundo do Arquivo Histórico de todos os documentos de Biblioteca. 

Esses documentos contemplam várias temáticas; mas, sem dúvida, uma das que sairá 

mais enriquecida será a relacionada com a cultura das empresas, correios e 

telecomunicações. 

Também neste caso a questão do espaço se põe com toda a acuidade, tendo em conta 

que este espólio se encontra há anos num habitat que será aconselhável manter em nome 

da sua preservação. 

A este património juntar-se-á, também, documentação pertencente aos Instituidores CTT e 

ANACOM, que se encontra na reserva da Boa Hora, à guarda da FPC, distribuída por 

quatro salas, ocupando 230 metros de estante e ainda mais 75 caixotes. Este conjunto de 

documentos carece integralmente de tratamento técnico. 

 

Alva G. Santos 

 

 

paulofrois
assinatura alva santos













 82/104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Certificação Legal das Contas 
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7. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 
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8. Extracto do site da FPC, com referência às actividades de 2009 
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2009 

 

Pianista Tomohiro Hatta na Fundação  
22-12-2009  

O próximo Concerto Aberto é dia 30 de Dezembro às 19h e 
traz à Fundação um Recital de Piano com Tomohiro Hatta. A 
entrada é livre. Passe connosco um final de tarde diferente!  

 

 

O Natal com os 5 sentidos  
18-12-2009  

Nas oficinas de férias do Museu das Comunicações, o Natal 
tem sabor, cheiro, cor, som e textura. Vem descobrir porquê!  

 

 

Concerto Aberto  
14-12-2009  

O próximo Concerto Aberto traz à Fundação «10 jovens 
compositores, 10 novas tendências». Dia 17 de Dezembro às 
19 horas. A entrada é livre, não perca!  

 

 

Centro de Documentação e Informação  
14-12-2009  

A Biblioteca e os Arquivos encontram-se encerrados ao 
público para remodelação. Reabrem em Abril de 2010.  

 

 

Selos Portugueses do Oriente  
03-12-2009  

O Museu do Oriente inaugura dia 4 de Dezembro a 
exposição «Selos Portugueses do Oriente», organizada em 
parceria com a Fundação.  

 

 

Prémios APOM 2008 - Revista Códice distinguida com 
Menção Honrosa  
02-12-2009  

A entrega de prémios da Associação Portuguesa de 
Museologia (APOM) realizou-se na passada sexta-feira, 27 
de Novembro, no Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de 
Xira.  

 

http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21904
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21902
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21898
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21897
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21894
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21893
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21893
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Recital de Guitarra  
27-11-2009  

No próximo dia 3 de Dezembro, a Fundação recebe mais um 
Concerto Aberto Antena 2. A entrada é livre. Passe connosco 
um final de tarde diferente!  

 

 

Cientistas invadem o Museu  
19-11-2009  

O Museu das Comunicações associa-se à Semana da 
Ciência e Tecnologia 2009, de 21 a 27 de Novembro, com 
um programa de actividades gratuitas e para todas as 
idades. A inauguração da exposição «A Televisão em 
Portugal» marca o inicío deste programa. Participe!  

 

 

Congresso das Comunicações '09  
17-11-2009  

A Fundação marca presença no Congresso das 
Comunicações, organizado pela APDC, dias 18 e 19 de 
Novembro no Centro de Congressos de Lisboa.  

 

 

Dia Mundial da Televisão  
16-11-2009  

O Museu das Comunicações inaugura dia 21 de Novembro 
às 17h uma exposição sobre a pequena caixa que mudou o 
mundo. Participe na inauguração!  

 

 

Poesia Visual  
13-11-2009  

Pintar e desenhar até uma imagem encontrar é o lema da 
Oficina de Poesia Visual para toda a família. No Museu das 
Comunicações dias 14, 21 e 28 de Novembro. Inscreva-se já!  

 

 

Concerto Aberto  
10-11-2009  

O Coro Lisboa Cantat inaugura a Temporada 2009/2010 de 
Concertos Abertos na Fundação no próximo dia 12 de 
Novembro às 19h. A entrada é livre. Passe connosco um 
final de tarde diferente!  

 

http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21892
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21870
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21868
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21863
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21862
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21858
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Computadores Tradutores  
03-11-2009  

Um projecto de parceria entre Portugal e a Universidade 
Carnegie-Mellon está a desenvolver um sistema que vai 
traduzir automaticamente o que está a ser dito para 
português e inglês. Conheça esta iniciativa em mais uma 
Conferência Falar Global dia 5 de Novembro às 19 horas.  

 

 

Concertos Abertos Antena 2  
23-10-2009  

Os Concertos estão de volta à Fundação! A nova temporada 
começa já na próxima 4ª feira, dia 28 de Outubro, com a 
pianista Rita Namorado. Entrada livre.  

 

 

Robô copista no Museu das Comunicações  
19-10-2009  

A exposição «A Bíblia para Todos» abre ao público dia 21 
de Outubro. Organizada pela Sociedade Bíblica em parceria 
com a Fundação. Visite-nos!  

 

 

Arte Postal no Museu das Comunicações  
13-10-2009  

A exposição «Em Trânsito» apresenta ao público cerca de 
500 obras de arte postal, de 45 artistas nacionais e 39 
estrangeiros. Visite-nos!  

 

 

Conferência Falar Global  
12-10-2009  

A segurança aeronáutica vai estar em debate na próxima 
Conferência Falar Global dia 21 de Outubro às 19 horas. 
Participe!  

 

 

Dia Mundial dos Correios  
07-10-2009  

A Fundação assinala o Dia Mundial dos Correios, 
celebrado em todo o mundo a 9 de Outubro, com a 
inauguração de 3 novas exposições. Saiba quais!  

 

http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21841
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21839
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21830
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21827
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21826
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21823
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Conferência Falar Global  
06-10-2009  

Hoje às 19 horas a Conferência Falar Global é dedicada à 
exposição «Future Labs - Experiências Visuais de Futuro», 
patente no Museu das Comunicações. Participe!  

 

 

Acção de formação para Professores  
02-10-2009  

TIC Toque na Escola do Futuro, formação organizada pelo 
Museu das Comunicações, realiza-se dias 10 e 31 de 
Outubro, com base no CD-ROM 31 Alerta Imagens À 
Descoberta, editado pelo Ministério da Educação. 
Inscreva-se já!  

 

 

Novas Tecnologias em Museus  
30-09-2009  

O Museu das Comunicações marca presença no 
Seminário «Novas Tecnologias em Museus» que se realiza 
dias 1 e 2 de Outubro em Santarém.  

 

 

Dia Mundial dos Correios  
24-09-2009  

O Dia Mundial dos Correios é celebrado em todo o mundo 
a 9 de Outubro, a Fundação assinala este dia com uma 
série de iniciativas, entre elas, a inauguração das 
exposições temporárias Em Trânsito - Arte Postal, 
comissariada por Carlos Barroco, Inbound /Outbound - 
Através dos Correios, fotografias de Anabela Loureiro e 
Cartas ao Pai Natal, mostra dos CTT.  

 

 

Fundação adere ao Portal Cultura Online  
08-09-2009  

O Portal Cultura Online é a mais recente plataforma de 
informação e divulgação da Cultura Portuguesa.  

 

 

Pintar e desenhar até uma imagem encontrar  
28-08-2009  

O Museu das Comunicações promove em Setembro uma 
oficina de Poesia Visual para toda a família. Inscreva-se já!  

 

http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21822
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21821
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21819
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21818
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21807
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21793
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Apresentação aos Professores do Programa Educativo do 
Museu  
07-08-2009  

O Museu das Comunicações convida os Professores dos 
vários níveis de ensino para a apresentação do seu 
Programa Educativo, dedicado às Escolas, para o ano lectivo 
2009/2010. Dia 9 de Setembro. Participe!  

 

 

Do Museu ao Bairro  
24-07-2009  

«Do Museu ao Bairro» resultou numa exposição, num 
documentário e em visitas guiadas ao Bairro da Madragoa. 3 
boas razões para participar!  

 

 

Férias de Verão no Museu das Comunicações  
18-06-2009  

As férias de Verão no Museu das Comunicações prometem 
ser animadas! São 8 dias de oficinas diferentes para crianças 
dos 6 aos 12 anos.  

 

 

PopUp Lisboa 2009  
05-06-2009  

A Fundação é parceira desta iniciativa de arte urbana e 
acolhe o Ciclo de Conversas PopUp Lx09 e Workshops de 
Feng Shui em Junho e Julho.  

 

 

Passa a Mensagem no Museu das Comunicações  
01-06-2009  

Vem passar as tardes de sábado no Museu e constrói o teu 
telefone do futuro!  

 

 

Traje Minhoto no Museu das Comunicações  
26-05-2009  

A exposição de pintura «Traje Minhoto», de João Abrantes, 
inaugura quinta-feira, dia 28 de Maio, pelas 19 horas nas 
galerias da Biblioteca da Fundação. Nesse dia o Museu está 
aberto até às 22h. A entrada é livre.  

 

http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21778
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21778
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21774
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21730
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21724
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21709
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21693
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Nova exposição temporária no Museu das Comunicações  
20-05-2009  

Nos «FPC Future Labs - Experiências Visuais de Futuro» os 
visitantes podem descobrir e interagir com as tecnologias 
que vão moldar o nosso futuro. Esta é uma exposição em 
que mexer é permitido e aconselhado!  

 

 

Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de 
Informação  
15-05-2009  

Assinala-se a 17 de Maio o Dia Mundial das 
Telecomunicações e da Sociedade de Informação. A 
Fundação comemora esta data na 2ª feira, dia 18 de Maio.  

 

 

Dia Internacional dos Museus  
15-05-2009  

No dia 18 de Maio, pelas 14h30 no Museu, inaugura a 
exposição «Do Museu ao Bairro: histórias de viajantes».  

 

 

Prémio Fundação Portuguesa das Comunicações  
07-05-2009  

Estão abertas as candidaturas para a edição 2009/2010 do 
«Prémio Fundação Portuguesa das Comunicações». Até 31 
de Dezembro de 2009.  

 

 

Concertos Abertos em parceria com a Antena 2  
27-04-2009  

Em Maio há MUITA música na Fundação. Os Concertos 
Abertos regressam dias 7, 15, 22 e 29. A entrada é livre. 
Junte-se a nós!  

 

 

Há histórias no ar!...Dia Mundial do Livro - 23 Abril  
06-04-2009  

A Fundação e o Museu das Comunicações comemoram o 
Dia Mundial do Livro ao longo da semana de 20 a 26 de Abril 
com uma programação especial! A entrada é livre. Junte-se a 
nós!  

 

http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21685
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21671
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21671
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21668
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21660
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21641
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21630
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Recital de Piano Solo  
03-04-2009  

Hoje às 19h, a Fundação recebe mais um Concerto Aberto 
Antena 2. A entrada é livre. Passe connosco um final de 
tarde diferente!  

 

 

Exposição Telecomunicações Militares  
01-04-2009  

Excepcionalmente, ainda pode ver a exposição 
Telecomunicações Militares, até dia 4 de Abril inclusivé. 
Não perca! Últimos dias.  

 

 

Fundação atribui Prémio FPC 2008/2009  
30-03-2009  

O prémio FPC, edição 2008/2009, foi atribuído ao Dr. Carlos 
Jorge Almeida da Costa, colaborador da ANACOM, pelo 
trabalho «Factores de adesão à banda larga fixa e 
implicações para as políticas de promoção da Sociedade de 
Informação».  

 

 

Passeios de Sábado no Museu das Comunicações  
24-03-2009  

Aos sábados à tarde temos oficinas diferentes e divertidas 
para crianças. Visite-nos em família entre as 14h e as 18h!  

 

 

Oficina artePOSTcom  
16-03-2009  

No sábado, dia 21 de Março, vem ao Museu comemorar o 
dia do Pai e participa na oficina artePOSTcom!  

 

 

NOVA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA no Museu das 
Comunicações  
05-03-2009  

Inauguração da exposição «Em qualquer lugar do Mundo: 
dos primórdios à universidade virtual». A partir de 10/03. 
Parceria com a Universidade Aberta.  

 

http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21629
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21619
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21615
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21605
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21597
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21580
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21580
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Ciclo de Conferências Telecomunicações Militares  
03-03-2009  

O Ciclo encerra dia 6 de Março, sexta-feira, às 16 horas. A 
entrada é livre. Aproveite para conhecer a exposição e 
participe!  

 

 

Redes Sociais  
28-02-2009  

A Fundação já está presente nas redes sociais Twitter e 
Flickr. Clique aqui e saiba mais!  

 

 

Concerto Aberto Antena 2  
28-01-2009  

Convidamo-lo a assistir a um Recital de Violino e Harpa, dia 
30 de Janeiro, a partir das 19h no Auditório da Fundação.  

 

 

Escola do Futuro no Museu das Comunicações  
26-01-2009  

O Museu desafia miúdos e graúdos a explorarem a Internet 
numa sala de aula do futuro e com a ajuda de monitores 
especializados. Mais informações através do número 800 
215 216.  

 

 

Ciclo de Conferências Telecomunicações Militares  
17-01-2009  

A próxima Conferência é dia 20 de Janeiro, terça-feira, às 19 
horas. A entrada é livre. Aproveite para conhecer a exposição 
e participe!  

 

 

Concerto Aberto Antena 2  
16-01-2009  

Convidamo-lo hoje a assistir a um Recital de Piano Solo, a 
partir das 19h no Auditório da Fundação.  

 

 

Últimos dias da exposição Caligrafias - Uma Realidade 
Inquieta  
08-01-2009  

Não perca a oportunidade de visitar a exposição «Caligrafias 
- Uma Realidade Inquieta» até 15 de Janeiro! No dia de 
encerramento preparámos um programa especial. Saiba 

http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21566
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21552
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21432
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21461
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21405
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21398
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21369
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21369
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qual...  
 

 

Newsletter da Fundação  
02-01-2009  

Já está on-line a Comunicando nº11!  
 

 

 

Actividades / Agenda 

 

 

Janeiro de 2009 

15 de Janeiro de 2009  
19h00 - Mesa-redonda «Caligrafias - Uma Realidade Inquieta»  
 

  
16 de Janeiro de 2009  
19h00 - Concerto Aberto | Antena 2  
 

  
20 de Janeiro de 2009  
19h00 - Ciclo de Conferências Telecomunicações Militares  
 

  
23 de Janeiro de 2009  
10h00 - Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC)  
 

  
29 de Janeiro de 2009  
19h00 - Noite SDD - Museu aberto até mais tarde  
 

  
30 de Janeiro de 2009  
19h00 - Concerto Aberto | Antena 2  
 

  
  

Fevereiro de 2009 

11 de Fevereiro de 2009  
19h00 - Ciclo de Conferências Telecomunicações Militares  
 

  
13 de Fevereiro de 2009  
19h00 - Concerto Aberto | Antena 2  
 

  

http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21361
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=1&dia=15
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21376
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=1&dia=16
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21372
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=1&dia=20
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21180
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=1&dia=23
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21430
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=1&dia=29
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21462
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=1&dia=30
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21374
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=2&dia=11
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21399
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=2&dia=13
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21463
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26 de Fevereiro de 2009  
19h00 - Noite SDD - Museu aberto até mais tarde  
 

  
27 de Fevereiro de 2009  
19h00 - Concerto Aberto | Antena 2  
 

  
  

Março de 2009 

6 de Março de 2009  
16h00 - Ciclo de Conferências Telecomunicações Militares  
19h00 - Concerto Aberto | Antena 2  
 

  
10 de Março de 2009  
18h00 - Inauguração da Exposição "Em qualquer lugar do Mundo: dos 
primórdios à universidade virtual"  
 

  
13 de Março de 2009  
19h00 - Concerto Aberto | Antena 2  
 

  
21 de Março de 2009  
15h00 - Dia do Pai no Museu  
16h30 - Comunicar com a Música - Oficina de expressão musical para 
bebés  
 

  
24 de Março de 2009  
19h00 - Concerto Aberto | Antena 2  
 

  
28 de Março de 2009  
15h00 - Comunicar com a Música - Oficina de expressão musical para 
bebés  
 

  
30 de Março de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias - Páscoa no Museu das Comunicações  
 

  
31 de Março de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias - Páscoa no Museu das Comunicações  
 

  
  

Abril de 2009 

http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=2&dia=26
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21501
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=2&dia=27
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21464
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=3&dia=6
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21401
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21557
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=3&dia=10
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21578
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21578
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=3&dia=13
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21562
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=3&dia=21
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21570
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21574
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21574
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=3&dia=24
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21572
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=3&dia=28
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21575
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21575
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=3&dia=30
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21571
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=3&dia=31
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21571
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1 de Abril de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias - Páscoa no Museu das Comunicações  
 

  
3 de Abril de 2009  
19h00 - Concerto Aberto | Antena 2  
 

  
4 de Abril de 2009  
15h00 - Comunicar com a Música - Oficina de expressão musical para 
bebés  
 

  
6 de Abril de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias - Páscoa no Museu das Comunicações  
 

  
7 de Abril de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias - Páscoa no Museu das Comunicações  
 

  
8 de Abril de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias - Páscoa no Museu das Comunicações  
 

  
18 de Abril de 2009  
14h00 - Património e Ciência em Comunicação  
15h00 - Comunicar Pintando - Oficina de exploração sensorial  
 

  
23 de Abril de 2009  
11h00 - Contos Contados Com Som - Teatro Electroacústico  
 

  
25 de Abril de 2009  
16h00 - Contos Contados Com Som - Teatro Electroacústico  
 

  
26 de Abril de 2009  
11h30 - Contos Contados Com Som - Teatro Electroacústico  
 

  
  

Maio de 2009 

7 de Maio de 2009  
19h00 - Concerto Aberto Antena 2  
 

  
9 de Maio de 2009  
15h00 - Comunicar Pintando - Oficina de exploração sensorial  
 

  
15 de Maio de 2009  

http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=4&dia=1
http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21571
http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=4&dia=3
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http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21626
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http://www.fpc.pt/FPCWeb/listactividadedia.do2?ano=2009&mes=5&dia=15
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18h00 - Concerto Aberto Antena 2  
 

  
16 de Maio de 2009  
15h00 - Comunicar Pintando - Oficina de exploração sensorial  
15h00 - TIC Toque na Escola do Futuro: acção de formação para 
Professores  
 

  
17 de Maio de 2009  
10h00 - Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação 
2009  
 

  
18 de Maio de 2009  
14h30 - Dia Internacional dos Museus 2009  
18h00 - Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação 
2009  
 

  
22 de Maio de 2009  
19h00 - Concerto Aberto Antena 2  
 

  
23 de Maio de 2009  
16h30 - Comunicar com a Música - Oficina de expressão musical para 
bebés  
 

  
26 de Maio de 2009  
18h00 - Falar Global na FPC - Os 10 anos da Sociedade de Informação  
 

  
28 de Maio de 2009  
19h00 - Inauguração da exposição de pintura Traje Minhoto de João 
Abrantes  
 

  
29 de Maio de 2009  
19h00 - Concerto Aberto Antena 2  
 

  
30 de Maio de 2009  
15h00 - Oficina de Televisão - Vamos Traduzir por Miúdos  
16h30 - Comunicar com a Música - Oficina de expressão musical para 
bebés  
 

  
  

Junho de 2009 

5 de Junho de 2009  
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19h00 - Concerto Aberto  
 

  
6 de Junho de 2009  
15h00 - Passa a Mensagem - atelier de artes plásticas  
16h30 - Comunicar com a Música - Oficina de expressão musical para 
bebés  
 

  
15 de Junho de 2009  
10h00 - Acção de Formação: Blogue Multimédia  
 

  
16 de Junho de 2009  
18h30 - Workshops de Feng-Shui  
 

  
18 de Junho de 2009  
16h31 - Inauguração da Exposição "De dentro" de José Mendes de 
Almeida  
 

  
19 de Junho de 2009  
19h00 - Concerto Aberto  
 

  
20 de Junho de 2009  
15h00 - Oficina artePOSTcom  
15h00 - Passa a Mensagem - atelier de artes plásticas  
15h00 - Comunicar Pintando - Oficina de exploração sensorial  
 

  
27 de Junho de 2009  
10h30 - Do Museu ao Bairro: histórias de viajantes  
15h00 - Oficina artePOSTcom  
 

  
30 de Junho de 2009  
19h00 - Falar Global na FPC - Vigilância da Internet  
 

  
  

Julho de 2009 

2 de Julho de 2009  
19h00 - Conversas PopUp LX - «O lugar não-comum da Arte Urbana»  
 

  
3 de Julho de 2009  
19h00 - Concerto Aberto Antena 2  
 

  
4 de Julho de 2009  
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15h00 - Passa a Mensagem - atelier de artes plásticas  
16h30 - Comunicar com a Música - Oficina de expressão musical para 
bebés  
 

  
6 de Julho de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias  
 

  
7 de Julho de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias  
 

  
8 de Julho de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias  
 

  
13 de Julho de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias  
 

  
14 de Julho de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias  
 

  
15 de Julho de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias  
 

  
18 de Julho de 2009  
15h00 - Passa a Mensagem - atelier de artes plásticas  
16h30 - Comunicar com a Música - Oficina de expressão musical para 
bebés  
 

  
20 de Julho de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias  
 

  
21 de Julho de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias  
 

  
22 de Julho de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias  
 

  
25 de Julho de 2009  
10h30 - Do Museu ao Bairro: histórias de viajantes  
15h00 - Passa a Mensagem - atelier de artes plásticas  
16h30 - Comunicar com a Música - Oficina de expressão musical para 
bebés  
 

  
27 de Julho de 2009  
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09h30 - Oficinas de Férias  
 

  
28 de Julho de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias  
 

  
29 de Julho de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias  
 

  
  

Setembro de 2009 

9 de Setembro de 2009  
10h30 - Apresentação aos Professores do Programa Educativo do Museu 
para 2009/2010  
 

  
14 de Setembro de 2009  
16h30 - Inauguração da exposição de fotografia «Um percurso, quatro 
olhares»  
 

  
19 de Setembro de 2009  
16h30 - Comunicar com a Música - Oficina de expressão musical para 
bebés  
 

  
25 de Setembro de 2009  
10h30 - Jornadas Europeias do Património - VI®VER O PATRIMÓNIO  
 

  
26 de Setembro de 2009  
10h30 - Jornadas Europeias do Património - VI®VER O PATRIMÓNIO  
10h30 - Do Museu ao Bairro: histórias de viajantes  
16h30 - Comunicar com a Música - Oficina de expressão musical para 
bebés  
 

  
  

Outubro de 2009 

3 de Outubro de 2009  
16h30 - Comunicar com a Música - Oficina de expressão musical para 
bebés  
 

  
6 de Outubro de 2009  
10h00 - 12º Aniversário da Fundação  
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19h00 - Conferência Falar Global na FPC - Future Labs  
 

  
9 de Outubro de 2009  
17h30 - Dia Mundial dos Correios  
 

  
10 de Outubro de 2009  
16h30 - Comunicar com a Música - Oficina de expressão musical para 
bebés  
 

  
17 de Outubro de 2009  
10h00 - Curso de Monitor de Filatelia - 2ª edição  
 

  
19 de Outubro de 2009  
09h30 - RTP assinala os 50 anos do Telejornal na Fundação  
 

  
21 de Outubro de 2009  
10h00 - Abertura ao público da exposição «A Bíblia para Todos»  
19h00 - Conferência Falar Global na FPC - Segurança Aeronáutica  
 

  
24 de Outubro de 2009  
10h00 - Curso de Monitor de Filatelia - 2ª edição  
 

  
30 de Outubro de 2009  
10h00 - Abertura ao público da exposição «A Comunicação e o Xadrez na 
Arte»  
 

  
  

Novembro de 2009 

3 de Novembro de 2009  
15h00 - TIC Toque na Escola do Futuro: acção de formação para 
Professores  
 

  
5 de Novembro de 2009  
19h00 - Conferência Falar Global na FPC - Computadores Tradutores  
 

  
10 de Novembro de 2009  
15h00 - TIC Toque na Escola do Futuro: acção de formação para 
Professores  
 

  
12 de Novembro de 2009  
19h00 - Concerto Aberto Antena 2  
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14 de Novembro de 2009  
15h00 - Oficina Poesia Visual  
 

  
21 de Novembro de 2009  
15h00 - Oficina Poesia Visual  
17h00 - Dia Mundial da Televisão  
 

  
23 de Novembro de 2009  
09h30 - Oficinas pedagógicas no âmbito da Semana da Ciência e 
Tecnologia 2009  
 

  
24 de Novembro de 2009  
09h30 - Oficinas pedagógicas no âmbito da Semana da Ciência e 
Tecnologia 2009  
 

  
25 de Novembro de 2009  
09h30 - Oficinas pedagógicas no âmbito da Semana da Ciência e 
Tecnologia 2009  
 

  
26 de Novembro de 2009  
09h30 - Oficinas pedagógicas no âmbito da Semana da Ciência e 
Tecnologia 2009  
 

  
27 de Novembro de 2009  
09h30 - Oficinas pedagógicas no âmbito da Semana da Ciência e 
Tecnologia 2009  
 

  
28 de Novembro de 2009  
09h30 - Oficinas pedagógicas no âmbito da Semana da Ciência e 
Tecnologia 2009  
15h00 - Oficina pedagógica no âmbito da Semana da Ciência e Tecnologia 
2009  
15h00 - Comunicar com a Música - Workshop de iniciação musical para 
crianças  
15h00 - Oficina para crianças "O selo: como se reproduz?"  
15h00 - Visita guiada à exposição «Em Trânsito - Arte Postal»  
15h00 - Oficina Poesia Visual  
 

  
  

Dezembro de 2009 
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3 de Dezembro de 2009  
19h00 - Concerto Aberto Antena 2  
 

  
5 de Dezembro de 2009  
15h00 - Visita-Oficina às exposições "Em Trânsito - Arte Postal" + "Cartas 
ao Pai Natal"  
 

  
12 de Dezembro de 2009  
15h00 - Visita-Oficina às exposições "Em Trânsito - Arte Postal" + "Cartas 
ao Pai Natal"  
 

  
17 de Dezembro de 2009  
19h00 - Concerto Aberto Antena 2  
 

  
19 de Dezembro de 2009  
15h00 - Visita-Oficina às exposições "Em Trânsito - Arte Postal" + "Cartas 
ao Pai Natal"  
 

  
21 de Dezembro de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias - Natal  
 

  
22 de Dezembro de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias - Natal  
 

  
23 de Dezembro de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias - Natal  
 

  
28 de Dezembro de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias - Natal  
 

  
29 de Dezembro de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias - Natal  
 

  
30 de Dezembro de 2009  
09h30 - Oficinas de Férias - Natal  
19h00 - Concerto Aberto  
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