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NOTA DE IMPRENSA

Inauguração oficial do Arquivo de Ciência e Tecnologia, nova
estrutura de consulta pública da FCT
Mais de 40 mil pastas que contam a história da Ciência em Portugal

Sexta-feira, 16 de Dezembro, 18:00, na sede da FCT, em Lisboa

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) inaugura na próxima sexta-feira,
dia 16 de Dezembro, pelas 18:00, o seu Arquivo de Ciência e Tecnologia,
constituído por mais de 40 mil pastas que testemunham a história da Ciência em
Portugal desde 1967 (ano da criação da JNICT*).
A cerimónia de inauguração, que será presidida pelo ministro da Educação e Ciência,
Nuno Crato, contará com a presença de diversas personalidades do meio académico,
científico e político, nomeadamente o antigo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Gago, o historiador José Mattoso e o antigo presidente da
República Mário Soares. O discurso de abertura será proferido pelo presidente da FCT,
João Sentieiro.
O Arquivo de Ciência e Tecnologia integra um acervo de inestimável valor científico e
patrimonial, que nos últimos três anos foi objecto de um intenso trabalho efectuado por
uma equipa de arquivistas, investigadores e técnicos, formada na sequência de um
protocolo celebrado em 2008 entre a FCT e o Instituto de História Contemporânea
(IHC) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de
Lisboa.
Este projecto foi também acompanhado desde o início pela Direcção-Geral de Arquivos
(Torre do Tombo). A maior parte do património reunido, quantificado em cerca de 3,5
km, passa a estar disponível para consulta da comunidade científica e do público em
geral na cave da sede da FCT (Av. D. Carlos I, 126, Lisboa).
Na próxima sexta-feira, por ocasião da abertura oficial do Arquivo de Ciência e
Tecnologia, será assinado um protocolo com Mariano Gago, que oferece o seu espólio
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documental relevante a esta nova estrutura da FCT, iniciando-se desde já a transferência
da documentação relativa às I Jornadas de Ciência e Tecnologia, realizadas em 1987.
Na mesma cerimónia assistir-se-á também à ampliação do acordo existente com a
Fundação Mário Soares para o tratamento e digitalização de materiais incorporados no
Arquivo da FCT.
O programa da sessão inclui ainda o anúncio da criação de uma Bolsa de
Doutoramento e outra de Mestrado em áreas de investigação histórica relativas ao
desenvolvimento da Ciência em Portugal. Estas Bolsas de Investigação denominar-seão José Mattoso, em homenagem ao prestigiado historiador.

* JNICT, Junta Nacional de Investigação Cientifica e Tecnológica, entidade que precedeu a
FCT.
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