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O Bergantim Real é a maior de todas as embarcações expostas neste Pavilhão. Mede 

29,32 metros de comprimento e 3,98 metros de boca (que em linguagem náutica 

significa a maior largura da embarcação ou navio). 

Não é apenas a sua dimensão, mas também a sua beleza e a sua história, que a 

destacam de todas as outras. 

Junto da legenda do Bergantim Real procura a resposta a estas questões: 

1. Em que ano foi construído? ______________________  

2. Quem o mandou construir? ______________________  

3. Quantos remadores seguiam a bordo desta embarcação? __________________________  

 

4. Agora, sobe à plataforma superior e conta por quantos remos se distribuíram 

aqueles remadores?  

 

Aproveita e observa com atenção toda a riqueza da decoração do     Bergantim: as 

pinturas, a talha dourada, os baixos-relevos. 

 
5. Na proa (parte da frente da embarcação) encontra-se uma figura. Na tua 

opinião, qual era o significado desta figura decorativa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Em casa ou na tua escola podes procurar mais informações sobre o Bergantim 
Real no site do Museu:  http://museu.marinha.pt    
 
  

http://museu.marinha.pt/pt/Paginas/default.aspx
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PASSATEMPO 

Imagina que és um membro da Família Real ou um dos seus remadores e 

escreve uma pequena história sobre um passeio no rio Tejo,a bordo do 

Bergantim Real, ou faz um desenho sobre esta aventura imaginária. 

Envia-nos o teu trabalho (uma história, um desenho, ou ambos) para o 

nosso correio electrónico – geral.museu@marinha.pt  (ao cuidado do 

Serviço Educativo) - com os teus dados pessoais: nome, idade, morada, 

nome da escola, ano de escolaridade e turma. 

Os 10 melhores trabalhos serão apresentados na nossa Galeria on-line no 

site do Museu de Marinha. 
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