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V A M O S  A O  M U S E U  

O MUSEU DE MARINHA 

“Quem vai ao mar, avia-se em terra!”  

 

- No dia __________________________________________________ não vais ao mar, mas vais ao 

Museu de Marinha, em Lisboa. Seguindo o conselho do provérbio, sugerimos que preparares a tua visita 

de estudo o melhor possível. 

Lê atentamente o texto que se segue: 

1. O Museu e a sua História 

Como Órgão Cultural da Marinha de Guerra Portuguesa, o 

Museu de Marinha não se dedica em exclusivo às coisas militares 

navais, mas sim a tudo o que se relaciona com as diversas 

actividades humanas ligadas ao mar. O Museu é, portanto, um 

Museu Marítimo e, por esse motivo, designa-se por Museu de 

Marinha e não Museu da Marinha. 

E agora, um pouco da sua longa história. 

D. Luís I, o único rei português que foi oficial de Marinha e 

comandante de navios de guerra, fundou o museu em 1863. 

O Museu ficou inicialmente ligado à antiga Escola Naval, que 

funcionava no edifício do Arsenal da Marinha, em Lisboa, e o 

seu património foi, então, constituído por peças pertencentes 

à colecção da Casa Real, que por esta lhe foram doadas. 

Em 1916, um grande incêndio destruiu irremediavelmente uma 

grande parte do seu património. 

Em 1947, recebeu um valioso legado, que lhe foi feito pelo 

grande colecionador e amigo da Marinha, Sr. Henrique Seixas. 

Em 1948, o Museu foi transferido para o palácio dos condes de 

Farrobo, nas Laranjeiras. Por fim, em 1962, um século depois 

da sua fundação, foi transferido para o Mosteiro dos Jerónimos, 

onde actualmente se encontra. 

O seu património tem vindo a ser enriquecido, ao longo dos 

anos, com modelos construídos nas suas próprias oficinas e 

com muitas peças adquiridas no exterior e outras doadas por 

amigos do Museu. 

 

O Museu de Marinha na antiga Escola Naval 

 

O Museu de Marinha hoje - Sala dos Descobrimentos 

 

A entrada do Museu de Marinha no Mosteiro dos Jerónimos 
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2.  Uma vez que já sabes em que contexto surgiu o Museu de Marinha, responde às questões que a seguir te 
colocamos: 

- A que instituição pertence o Museu de Marinha? __________________________________________  

- Quantos anos tem? __________________________________________________________________  

- Quem o fundou?_____________________________________________________________________ 

- Quem foram os seus principais doadores? ________________________________________________  

- Diz, em breves palavras, porque motivo o Museu não deve ser designado por Museu da Marinha. 
   

3.  As colecções que o Museu de Marinha preserva, estuda e divulga são muito variadas e por isso elas 
estão expostas em diversas salas do Museu, agrupadas por temas. 

  

- Em casa e/ou na Biblioteca da Escola procura informações sobre os temas que estão envolvidos na visita 

que vais fazer. Também podes encontrar mais informações no site do Museu: www.museumarinha.pt 

 

- O navio-museu Fragata "D. Fernando II e Glória", um dos polos do Museu de Marinha, encontra-se 

aberto ao público e pode ser visitado em Cacilhas (margem Sul do Rio Tejo). Este foi o último grande 

navio à vela da Marinha Portuguesa construído integralmente em madeira, e também a última "Nau” a 

fazer a chamada "Carreira da índia" - desde o século XVI e durante mais de 3 séculos, assim se 

designava a ligação entre Portugal e aquela antiga colónia. 

 

Bom trabalho e boa visita! 
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