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Despedida do Sargento Costa Alves
Após ter exercido funções no Serviço de Património durante quase cinco anos, o
Sargento Costa Alves vai destacar para uma nova comissão de serviço. Durante a
comissão de serviço no Museu de Marinha, participou na montagem de mais de
vinte exposições, destacando-se a sua ação de coordenação naquelas que
envolviam entidades externas, como as exposições “Estudos do Labirinto”,
“Marinha do Tejo”, “Lisboa está na moda" , “Marinheiros da Esperança”, “Mulheres
Pescadoras de Portugal”, “Design com Lata”, entre outras. Também nas exposições
idealizadas e concretizadas pelo Museu de Marinha, como as exposições
“Fuzileiros: 400 Anos” e “Projetar a Marinha no papel. Contra-almirante Rogério de
Oliveira (1921-2021)”, o seu empenho, dinamismo e profissionalismo foram
fundamentais.
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Da esquerda para a direita: 1ª Tenente Ana Tavares (Chefe do
Serviço de Património do Museu de Marinha); Sargento Costa
Alves; Comodoro Croca Favinha (Diretor do Museu de Marinha)

150 Anos do nascimento do almirante
Afonso Cerqueira
Afonso Júlio de Cerqueira nasceu em
Viseu, a 1 de fevereiro de 1872. Oficial de
Marinha multifacetado, especializou-se em
áreas

técnicas

muito

diversificadas,

nomeadamente, meteorologia, artilharia,
eletricidade, radiotelegrafia e aeronáutica.
Destacou-se em terra, no mar e no ar,
sendo considerado um dos maiores heróis
navais da contemporaneidade.
Homenageado em vida como um herói,
faleceu em Lisboa a 31 de março de 1957.
Almirante Afonso Cerqueira

Saiba mais sobre este ilustre Oficial de Marinha no Instagram do Museu de Marinha

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

Assistente operacional António Pernas e Assistente operacional Alexandrina
Oliveira, na bilheteira do Museu de Marinha

A Peça do Mês: Meia colubrina "Bastarda"
Durante os anos sessenta do século XX as peças de artilharia seiscentistas afundadas despertavam o interesse de
pescadores e arqueólogos subaquáticos, que começaram a explorar os mares da nossa costa, chegando à conclusão de
que a área do Cabo da Roca era um «cemitério» de navios de outrora, e que entre os vários destroços ainda existiam
muitas peças de artilharia, de bronze e de ferro. Passado pouco tempo alguns pescadores retiraram, a cerca de «mil
metros ao mar da praia do Porto das Barcas, Lourinhã» uma peça de artilharia que foi depois, devidamente estudada
pelo Comandante Marques Esparteiro.
No dizer deste autor tratava-se de «um belo exemplar de
bronze de 2,87 m de comprimento, 13 cm de calibre e de
peso estimado de 1500 quilogramas» que ficava «muito
bem no Museu de Marinha, pois será o testemunho vivo,
além do seu valor arqueológico, da bravura com que os
portugueses, num navio de 22 peças ousaram enfrentar
com notável sucesso uma esquadra de 17 navios grossos,
durante dois dias sem se renderem». Graças a este brado
do Comandante Marques Esparteiro, ilustre oficial de
Marinha e grande historiador, hoje esta peça faz parte do
acervo do Museu de Marinha, admitindo-se que tivesse
pertencido ao Galeão «S. Nicolau» que, em 1642 debaixo
de mau tempo e com água aberta, naufragou na baía do
Porto das barcas «semeada de penedos mergulhados e à
flor da água até à praia».

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

Meia colubrina "Bastarda" (em cima), na Sala dos Descobrimentos da
Exposição Permanente do Museu de Marinha

1 de fevereiro de 1872 - 150 anos do Nascimento do almirante
Afonso Cerqueira;
27 de fevereiro de 1500 – Nascimento de D. João de Castro.

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:

17 FEVEREIRO - 18h
Aniversário do Almirante
Gago Coutinho
Comandante Carlos Valentim (moderador)
Comandante Malhão Pereira
Doutora Paula Santos

