
Coleção Visitável Museológica de rádio e de televisão da RTP 

 

 A Coleção Visitável Museológica (Museu RTP) possui uma forte 
componente lúdica e pedagógica, conjugando o passado, o presente e 
o futuro, recorrendo a recursos interativos e multimédia, 
possibilitando ao visitante uma interação com o passado, através da 
recriação de um estúdio da rádio dos anos 50, e um contacto com o 
presente através de um moderno estúdio de televisão onde pode 
gravar a sua própria emissão. 

O espaço convida a uma viagem pelo tempo, acompanhando a 
evolução tecnológica da rádio e da televisão, ao longo de um percurso 
que agrupa as peças, por zonas expositivas distintas, segundo uma 
lógica cronológica, mostrando equipamentos de gravação/ 
reprodução, receção e transmissão profissionais e domésticos.  

A Coleção Visitável (Museu RTP) disponibiliza também acesso ao 
Museu Virtual, uma zona interativa onde é possível recordar alguns 
conteúdos radiofónicos e televisivos que fazem parte do imaginário 
coletivo, organizados por décadas, e uma zona multimédia onde o 
visitante pode visionar vídeos e programas que retratam a história da 
rádio e da televisão, assim como conteúdos em alta definição, que 
assinalam uma nova fase da evolução da tecnologia televisiva. 

 Horário das 10h às 13h e das 14h às 17h. Abertura ao público de 
Segunda a Sexta. Abre também ao 1º e ao 3º sábado de cada mês, 
exclusivamente para grupos - mínimo de 15 pessoas - mediante 
marcação prévia, efetuada com pelo menos duas semanas de 
antecedência. Encerra aos Domingos, Feriados e Sábados não 
mencionados anteriormente. A inscrição é gratuita e obrigatória para 
grupos.  

Acesso ao museu: Rua Conselheiro Emídio Navarro. Contactos: 
Telefone (geral): 217 947 000 / Ext. 1923 /  1961/ Telefone (direto): 
217947923 / 217947961 Fax: 217 947 180 Email: 
museu.virtual@rtp.pt  Site: http://museu.rtp.pt 

 

É pois neste ambiente que convidamos todos os xadrezistas a 
participar no I Torneio de Xadrez do Museu da RTP, assim como a 
assistir a uma visita guiada ao museu, a realizar no intervalo, 
sensivelmente a meio da prova, visita extensível aos acompanhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Regulamento da Prova 
 1 - O torneio é organizado pelo Grupo Desportivo dos Ferroviários e da 
Associação de Xadrez de Lisboa  e conta com o apoio do Museu da RTP. 
 2 - A direcção e arbitragem da prova são da responsabilidade da AXL e do GDFB.  
 3 - O torneio realiza-se dia 16 de Novembro de 2014 no Museu da RTP, situado na 
Rua Conselheiro Emídio Navarro , 1950 Lisboa. 
 4 - A prova é aberta a todos e joga-se em sistema Suíço de sete partidas de semi-
rápidas de 15 minutos por jogador. 
 5 - As inscrições são limitadas ao espaço disponível, podendo participar no 
torneio todos os interessados, sendo que o mesmo integra o IV Circuito de Semi-
Rápidas da A.X.L. 2013/2014 (Regulamento específico pode ser consultado em 
http://axlisboa.weebly.com). 
3 - Taxa de inscrição – Única no valor de 2,00€, para o NIB da A.X.L. 
0018.0000.0198.4147.00177, ou no local antes do início da 1ª sessão, tendo neste 
caso o valor de 2,50€.  
Os convidados do Museu da RTP e do Grupo Desportivo Ferroviários do Barreiro 
estão isentos de taxa de inscrição. 
As inscrições poderão ser enviadas para os email’s: axl.axadrezlisboa@gmail.com 
ou xadrez.ferroviarios@gmail.com, até às 24 horas de 14 de Novembro (5ª feira), 
após essa hora acresce uma sobretaxa de 0,50€, e os participantes sujeitos a 
controle individual no acesso às instalações da RTP. 
Obs. O Museu situa-se no interior da área de acesso controlado das instalações 
da RTP,  pelo que se sugere a todos os interessados em participar na prova 
efectuarem a inscrição antecipada com todos os dados solicitados.  
 6 - No acto de inscrição deverão ser indicados: Nome, Numero do Bilhete de 
identidade ou Cartão do Cidadão, elo, escalão ( ou data de nacimento) e clube. 
 7 - Serão sucessivamente aplicados os seguintes sistemas de desempate: 
a)O resultado entre si;  
b)Sistema progressivo; 
c)Sistema bucholz:  
d)Maior número de vitórias 
 8 - Os casos omissos serão resolvidos pela direcção e arbitragem da prova, sendo 
observadas as regras da FIDE e FPX, não havendo recurso das suas decisões. 

 
 

PRÉMIOS  
 

GERAL  
 

1º Absoluto ---------------------------------------------------- Troféu 

2º Absoluto ---------------------------------------------------- Troféu 
3º Absoluto ---------------------------------------------------- Troféu 
1ª Equipa (4 jogadores) ------------------------------------ Troféu 

 
ESCALÕES 
 

1ºSub 08 --------------------------------------------------- MEDALHA 
1ºSub 10 --------------------------------------------------- MEDALHA 
1ºSub 12 --------------------------------------------------- MEDALHA 
1ºSub 14 --------------------------------------------------- MEDALHA   
1ºSub 16 --------------------------------------------------- MEDALHA  
1ºSub 18 --------------------------------------------------  MEDALHA  
1ºSub 20 --------------------------------------------------- MEDALHA 
1ºFeminino  ----------------------------------------------- MEDALHA  
1ºVeterano  ----------------------------------------------- MEDALHA 
 

CALENDÁRIO 
 
13:30 -  Recepção e confirmação da inscrição 
1ª Sessão 14:00; 2ª Sessão 14:35; 3ª Sessão 15:10; 
15:40 – Visita Guiada ao Museu 
4ªSessão 17:00 ; 5ªSessão 17:35 ; 6ªSessão 18:10; 
7ªSessão 18:40 
Entrega de prémios 
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