
Projecto Educativo

O Museu das Comunicações – parte 
integrante da Fundação Portuguesa das 
Comunicações, que tem a Autoridade 
Nacional de Comunicações, os Correios 
de Portugal, e a Portugal Telecom como 
instituidores – é um espaço cultural 
activo, profundamente empenhado na 
partilha dos saberes das comunicações 
e das tecnologias de ponta.

Fundação Portuguesa das Comunicações
Museu das Comunicações
Rua do Instituto Industrial, 16
1200-225 Lisboa

Tel: 21 393 51 59/08 
Fax: 21 393 50 06 
Nº Verde: 800 215 216
E-mail: museu@fpc.pt
www.fpc.pt

Horário
Segunda a Sexta das 10h às 18h
Sábado das 14h às 18h
Últimas Quintas-feiras do mês até às 22h

Acessos
Metro: Estação Cais do Sodré (Linha Verde) 
Comboio: Estações de Cais Sodré e Santos

Mais informações em www.fpc.pt

TElEcomunicaçõEs miliTarEs 
– um lugar na História

No âmbito das comemorações do Dia Mundial das Telecomuni-
cações e da Sociedade da Informação, dia 17 de Maio de 2008, 
foi inaugurada a exposição Telecomunicações Militares, que 
reúne, pela primeira vez, em parceria com a Fundação Portu-
guesa das Comunicações, os três ramos das forças armadas 
– Exército, Força Aérea e Marinha – com o intuito de dar a 
conhecer ao público a evolução das telecomunicações, num 
estreito paralelismo com a história que a acompanha, e que 
se traduz no período que vai desde a introdução da telegrafia 
visual (1807) até à actualidade.

As actividades apresentadas destinam-se a grupos escolares, 
institucionais, famílias e visitantes individuais, mediante inscri-
ção prévia através do n.º verde: 800 215 216
Mais informações em www.fpc.pt

Coordenação Geral do Projecto Educativo
Museu das Comunicações
Cristina Weber

Concepção científica e pedagógica
Liliana Pina

Mais informações em www.fpc.pt

TElE-
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 um lugar na História



O Museu das Comunicações tem o prazer de o convidar a parti-
cipar no projecto educativo desenvolvido a partir da exposição 
Telecomunicações Militares, que pretende promover a compre-
ensão 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.

A programação apresenta um variado conjunto de actividades     
e abordagens adaptadas aos diferentes públicos, de modo a que    
a exposição constitua um instrumento cultural de referência e 
contribua para fortalecer a relação do Museu com a Comunidade.  

Público Escolar
O Museu das Comunicações desafia os docentes a integrar o pro-
jecto educativo como ferramenta pedagógica, no qual é proposta a 
visita ao museu no âmbito das actividades planeadas, seguida de 
um trabalho conjunto entre o Museu e a Escola ao longo do ano 
lectivo de 2008/2009, subjacente às seguintes temáticas: 
“Missão: Salvar o Planeta Terra”
“O papel das Forças Armadas na actualidade”
“O desenvolvimento tecnológico das comunicações: que caminhos?”

A abordagem das temáticas apresentadas pressupõe a criação de 
narrativas nas mais diversas expressões artísticas, com vista à 
reflexão das mesmas.     

Os trabalhos realizados nas escolas figurarão numa exposição e 
serão publicados num catálogo virtual, de acordo com as normas 
do respectivo regulamento.    

Actividades

Uma viagem pela História
Visita-guiada à exposição orientada para uma abordagem histórica.
(todos os níveis de ensino)
Entrada gratuita

Uma viagem pelas inovações técnicas e científicas
Visita-guiada à exposição orientada para uma abordagem da evo-
lução do desenvolvimento tecnológico.
(todos os níveis de ensino)
Entrada gratuita

Missão: Salvar o Planeta Terra
Vamos escolher um meio de comunicação e pintar numa t-shirt 
uma mensagem de protecção do Meio Ambiente!
(pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico)
Preço: € 2,50

O Enigma
No papel de um agente secreto e com a ajuda de um walkie-talkie 
desvendam-se os enigmas das comunicações militares...
(2º e 3º ciclos do ensino básico)
Preço: € 2,50

Grande Público
Para quem nos visita em contexto individual, familiar e de grupo,  
é apresentado um conjunto de actividades que pretendem aproximar 
a relação entre o museu e a diversidade do seu público.

Actividades

Uma viagem pelas Telecomunicações Militares
Visita-guiada à exposição segundo uma perspectiva histórica e 
científica.
Segunda a sexta-feira 
Sábados às 14h e 30m
Preço de entrada no museu

Missão: Salvar o Planeta Terra
Em família, vamos explorar a exposição e pintar numa t-shirt 
uma mensagem de protecção do Meio Ambiente!
Sábados às 15h e 30m (especial famílias com crianças dos    
três aos oito anos)
Preço: € 2,50 por participante; € 5 por grupo de três pessoas

Visite-nos durante a semana ou em Passeios de Sábado...


