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Press Release 

 
                   

 
Descobertas europeias:  

do novo mundo às novas tecnologias 

Exposição 

 
 

 
Local:  Centro Português de Fotografia,  

            Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto,                  
            Largo Amor de Perdição s/n, 4050-008 Porto  

            (Piso 2, sala Joshua Benoliel) 

 
Período de apresentação ao público: 

 
   Data e hora de inauguração: 19 de novembro de 2022, às 16h30  
   Data de termo: 22 de janeiro de 2023  

 

Horário de abertura ao público:  
 
   De terça a sexta-feira: 10:00h às 18:00h 

   Sábados, domingos e feriados : 15:00h-19:00h 

 

Texto/Sinopse: 

 
“Descobertas Europeias: do novo mundo às novas tecnologias” é uma exposição transmedia 
integrada no projeto Tesouros Digitais Europeus cujo objetivo é exibir alguns dos tesouros 
documentais europeus guardados em arquivo desde tempos remotos. 

 
Trata-se de um projeto cofinanciado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia e tem 
como parceiros os Arquivos de Estado de Espanha, da Hungria, da Noruega, de Malta, de 

Portugal e ainda o ICARUS (Áustria) e a Universidade de Tecnologia de Munster (Irlanda). Esta 
colaboração, que só foi possível graças ao património digitalizado da maioria dos arquivos, 
resultou numa experiência transmedia sobre a história da Europa. 
 
A ideia de “descoberta” - de explorar o desconhecido, de encontrar e tentar coisas novas, de 
criar novos objetos e artefactos, dos desafios inovadores aos convencionais - tem sido uma 
constante na história da humanidade e da Europa.  
 
Ao longo dos séculos, a sua busca uniu terras e povos de várias nações europeias em 
empreendimentos comuns. A história do desenvolvimento da ciência e do progresso tecnológico 
é verdadeiramente um capítulo da cooperação internacional na história da Europa. 
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Nesta exposição o visitante pode interagir com: 

 
- Documentos originais do Arquivo Nacional da Torre do Tombo; 

- Reproduções digitais de documentos de oito países distribuídos por expositores interativos; 

- Documentos que permitem experienciar a tecnologia da realidade aumentada;  
- Vídeojogos 

- Vídeos informativos 

 
A tipologia  diversa dos documentos mostrados  confirma a variedade de temas e contextos onde 

se exerceu o desejo de descobrir: cartas, livros, fotografias, imagens de raios X, desenhos, 

mapas, relatórios, entre outros, datados do início da Idade Média ao século XX. 

A ideia que presidiu à deslocação desta exposição transmedia à região norte do país foi a de 

permitir  o alargamento e a diversificação no acesso de público a este tema e, em simultâneo, 

divulgar os pressupostos do projeto European Digital Treasures. 

Assim, depois de ter estado patente ao público em 2021 no Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, em Lisboa, a exposição “Descobertas europeias: do novo mundo às novas tecnologias” 
conhece a sua segunda edição num espaço emblemático do centro histórico da cidade do Porto, 
o Centro Português de Fotografia. 

 
Catálogo digital (em português): aqui  
 
Catálogo digital (em inglês): aqui 
 

Imagens e créditos: 

 
 
 
 
 

 

 

 Atlas de Fernão Vaz Dourado 
 1 liv. (18 f.; 405 x 530 mm); pergaminho 

 1571 

 PT/TT/CRT/165 

 

 

 

 

 

https://www.digitaltreasures.eu/wp-content/uploads/2021/07/EXP_03_PT_completo_v2.pdf
https://www.digitaltreasures.eu/wp-content/uploads/2022/04/Exh3_DigitalTreasures_EN_compressed.pdf
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 Palestra do Professor Egas Moniz em Lisboa 

 Autor não mencionado 

 1 doc. fotográfico (negativo, vidro, p/b, 9x12 cm) 

 1927-07-2 

 PT/TT/EPJS/SF/001-001/0006/0965B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "Colóquio dos simples, e drogas e coisas medicinais da         
Índia e assim de algumas frutas achadas nela onde se    
tratam algumas coisas tocantes a medicina prática, e 

outras coisas boas para saber" 

 por Garcia de Orta, físico do Rei 
 

 1 liv. impresso (220 x 150 x 35mm); papel 
 
 1563-04-10 
 
 PT/TT/CF/088 

 

 
 
Disponibilizamos via We Transfer estas imagens representativas da exposição, alertando para a 
necessidade de colocação das legendas acima indicadas junto às mesmas. 

 
Link para fazer download das imagens: https://we.tl/t-pfmg5hmXBC 

 

  

https://we.tl/t-pfmg5hmXBC
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Para informações adicionais 

 
 
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 

DSIEQ 

e-mail: dsieq@dglab.gov.pt  
T. (+351) 210 037 180/ 181  

Site: https://dglab.gov.pt/ 

 

 
 
Centro Português de Fotografia 

Largo Amor de Perdição, 4050-008 Porto 

Tlf : (+351) 220046300 

Email: mail.cpf@cpf.dglab.gov.pt 

Site: www.cpf.pt 
 
Luísa Azevedo 

Comunicação, Imagem e Mecenato 

e-mail: m-luisa.azevedo@cpf.dglab.gov.pt 

T : (+351) 220046346 

 
Data press release: 14.11.2022 
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