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Inauguração da Exposição
"Humanizando os Cuidados de Saúde
- A sala Mágica da Dra."
No passado dia 26 de novembro, pelas 17h, teve lugar no Museu de
Marinha a inauguração da exposição temporária "Humanizando os
Cuidados de Saúde - A Sala Mágica da Dra.".
A cerimónia iniciou-se no Pavilhão das Galeotas, com a realização de
um debate sobre a humanização dos cuidados de saúde, tendo sido
presidido pelo Diretor da Comissão Cultural de Marinha, Contraalmirante Garcia Belo.

Após o término do debate,
seguiu-se a inauguração da
exposição na Sala D. Luís,
com visita guiada realizada
pela Dra. Leonor Campos.

Modelismo Naval
O restauro do modelo do draga-minas costeiro "São Roque"
encontra-se a ser realizado nas Oficinas do Museu de Marinha, pelo
modelista naval Luís Guerreiro.
Este delicado trabalho é efetuado com
recurso a imagens, planos ou desenhos
originais dos navios e embarcações,
existentes no Serviço de Património do
Museu.

Luís Guerreiro nas oficinas do
Museu de Marinha

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

Centro de Documentação do Museu
de Marinha

Nova rúbrica: "A Peça do Mês"
Óleo sobre tela da Fragata "Dona Maria II”, da autoria de João Pedroso, 1958.
Esta Fragata foi adquirida em Inglaterra, por D. Pedro I do Brasil, em 1831. Foi armada como fragata de 44
peças, em Belle Isle, França, para a Esquadra Liberal. Tomou parte na Batalha do Cabo de São Vicente, em
1833, último combate português entre navios à vela e, depois de prestar vários outros serviços, perdeu-se na
Ilha de Colun, Macau, a 29 de outubro de 1850, quando o seu paiol de pólvora explodiu.

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

13 de dezembro de 1521 - Morte de D. Manuel I;
16 de dezembro de 1974 - Submarino "Delfim" aumentado ao efetivo dos
navios da Armada;
22 de dezembro de 1967 – Lancha de fiscalização pequena "Dom Aleixo"
aumentada ao efetivo dos navios da Armada;
30 de dezembro de 1910 - Canhoneira "Bengo" 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:
9 DEZEMBRO - 18h
50 Anos das Corvetas
Comodoro Croca Favinha (moderador)
Contra-almirante Garcia Belo
Comandante Rodrigues da Costa

