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No âmbito das comemorações dos 160
anos do Museu de Marinha está a ser
preparada uma exposição temporária
sobre o Modelismo Naval no Museu de
Marinha.

O Modelismo Naval é uma das atividades
centrais dos museus marítimos e é a
partir dos modelos que se torna possível
contar a História Naval. O Museu de
Marinha tem a honra de convidar o
público a participar com os seus
modelos nesta exposição! Para mais
informações: geral.museu@marinha.pt

No passado dia 13 de janeiro, teve lugar no Museu do Ar, em Sintra, o
encerramento das comemorações do Centenário da Primeira Travessia
Aérea do Atlântico Sul.

Estas comemorações tiveram lugar
em todo o território português e em
Cabo Verde e Brasil, reforçando a
ligação histórica entre as três nações
protagonistas desta aventura que
teve lugar há cem anos.

A cerimónia foi presidida pelo
Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa e contou com a
presença da Ministra da Defesa
Nacional, Helena Carreiras, o
Presidente da Câmara de Sintra,
Basílio Horta, o o Chefe do Estado-
Maior da Armada, Almirante Gouveia
e Melo e pelo Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, General Cartaxo
Alves.

http://marinha.pt/
https://ccm.marinha.pt/pt/museu


Em pleno século XXI a internet influencia cada vez mais a realidade. É o domínio onde a humanidade conduz
grande parte das suas ações diárias e o veículo ideal para divulgar a cultura marítima nacional. No dia 19 de
novembro de 2020, foi definida uma parceria entre a Marinha Portuguesa e a Google Cultural Institute para
incorporar a exposição permanente do Museu de Marinha no projeto "Google Arts and Culture".

Esta parceria será lançada no próximo dia 1 de fevereiro, numa cerimónia que terá lugar no Museu de Marinha e
no Planetário de Marinha. Ficarão disponíveis nesta plataforma uma visita 360º à exposição permanente do
Museu, 10 exposições online, 4100 fotografias do Arquivo Fotográfico do Museu e, ainda, 30 fotografias de alta
definição na qual foi utilizada uma câmara especial da Google. As fotos de alta definição incluem algumas das
peças mais icónicas do Museu de Marinha, podendo-se observar, como exemplo, o quadro da Batalha Naval do
Cabo de São Vicente.

Efemérides
Fevereiro

3 de fevereiro de 1509 - Batalha Naval de Diu;
 

13 de fevereiro de 1941 - Navio "D. João de Castro" aumentado ao efetivo;
 

23 de fevereiro de 1916 - Apresamento dos navios alemães que se encontravam em
portos portugueses.

 https://ccm.marinha.pt/pt/museu @museumarinha geral.museu@marinha.pt

Entre outras... Siga-nos no Instagram do MM para estar a par de todas as efemérides
e novidades         

 

MUSEU DE MARINHA NO GOOGLE ARTS AND CULTURE!

No passado dia 25 de janeiro, o Museu de Marinha teve a honra de receber a visita das Senhoras Embaixadoras
da Alemanha e dos Países Baixos, respetivamente Julia Monar e Margriet Leemhuis e do Senhor Embaixador da
Bélgica, Serge Wauthier.

O grupo, acompanhado pelo Adido Naval Alemão,
Comandante Frank Reimers, foi recebido pelo
Diretor do Museu de Marinha, Comodoro José
Favinha, que se fez acompanhar pela Segunda-
tenente Alice Meneses. 

A visita guiada percorreu a exposição permanente
do Museu de Marinha, tendo terminado no Pavilhão
das Galeotas.

Lado Esquerdo: Zoom ao
pormenor da imagem do
quadro, em formato TIFF -
resolução com maior qualidade
com que se trabalha
normalmente as fotografias.

Lado Direito: Zoom ao mesmo
pormenor, mas retirado de uma
captura da Art Camera da
Google.
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