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Fuzileiros no Museu
De 8 a 10 de abril, os Fuzileiros vão
estar na Praça do Império, em Belém.
Iremos ter várias atividades à sua
espera: desde a torre de escalada, tenda
de airsoft, armamento, equipamento,
viaturas e muito mais. Junte-se a nós e
viva uma experiência inesquecível!

Lançamento: TOP20 do Museu
Vai ser lançado o catálogo das 20 peças mais importantes do Museu de
Marinha. Esta publicação apresenta uma seleção de peças da exposição
permanente do Museu de Marinha e disponibiliza informação em detalhe
sobre as peças selecionadas.
Agora o visitante pode apreciar, aprofundadamente, a importância
histórica de algumas das peças do Museu de Marinha.
A

seleção

Marinha

inclui

de

peças

Guerra

e

da
das

diversas comunidades marítimas
nacionais, que fazem parte da
história de Portugal e da sua
ligação ao Mar.

Peça do Mês - Corretor de Rumos
Gago Coutinho, com o apoio de Sacadura Cabral, concebeu este
instrumento para calcular o abatimento do hidroavião em função da
direção e intensidade do vento.
O corretor de rumos foi utilizado pela
primeira vez na viagem entre Lisboa e o
Funchal, em 1921, na qual se testaram as
técnicas e procedimentos de cálculo
que

seriam

utilizados

na

primeira

Travessia Aérea do Atlântico Sul.

Mais informações:
geral.museu@marinha.pt /
https://ccm.marinha.pt/pt/museu

Participação da Marinha de Tejo no desfile aeronaval
comemorativo do Centenário da 1ª Travessia Aérea do
Atlântico Sul
No âmbito das celebrações do 1º Centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul vai-se realizar no dia 3 de abril
uma cerimónia militar, em Belém, organizada em conjunto pela Marinha e Força Aérea com um desfile
aeronaval.
Às 12:20 terá lugar o “tiro de largada” da Expedição
"Lusitânia", uma frota de veleiros com destino ao Rio de
Janeiro, com um percurso semelhante ao realizado por Gago
Coutinho e Sacadura Cabral na 1ª Travessia Aérea do
Atlântico-Sul.
A Marinha do Tejo lançou um convite aos seus associados
para participarem neste evento, deslocando-se no dia 3 de
abril para a zona de Belém - entre o Padrão dos
Descobrimentos e a Torre de Belém.

Efemérides
Abril
https://ccm.marinha.pt/pt/museu

8 de abril de 1864 - Corveta-mista "Duque da Terceira" lançada à
água;
22 de abril de 1529 - Assinatura do Tratado de Saragoça;
24 de abril de 1969 - LDG "Bombarda" aumentada ao efetivo dos
navios da Armada.
Entre outras... Siga-nos no Instagram do MM para estar a par de todas
as efemérides e novidades

@museumarinha

geral.museu@marinha.pt

Os Webinars do Museu de Marinha
NAVEGAR COM O
MUSEU DE
MARINHA
AGENDA:

21 ABRIL - 18h
A "Sagres"
Comodoro Croca Favinha (moderador)
Comandante Dias Pinheiro
Comandante Manuel Gonçalves

