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Dia de Santa Bárbara
No passado dia 6 de dezembro teve lugar uma recolha solidária de alimentos
no Museu de Marinha, cuja iniciativa partiu dos Artilheiros de Marinha e
dessa forma permitiu reforçar a ligação junto da sua Padroeira, Santa
Bárbara, evocando o seu dia comemorativo de 4 de dezembro. Serviu como
exemplo de entrega a uma causa, que tenta melhorar a vida a algumas
pessoas, que na Instituição Casa da Sopa, procuram o tão necessário apoio
para suprir algumas das suas dificuldades.

Paralelamente decorreu a apresentação do projeto de voluntariado
“Artilharia Alerta”, que tem como objetivo promover a preservação e
restauro das peças de artilharia e armamento histórico do Museu de
Marinha.

Exposição Itinerante do Centenário da
1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul
Iniciam-se em Janeiro de 2022 as comemorações do Centenário da 1ª
Travessia Aérea do Atlântico Sul. O Museu de Marinha e o Museu do Ar irão
apresentar,

em

várias

cidades

do

país,

uma

exposição

itinerante

comemorativa do enorme feito protagonizado por Gago Coutinho e
Sacadura Cabral.”
Esta aventura iniciou-se em Lisboa, no dia 30 de março de 1922, a bordo do
hidroavião Fairey III, batizado “Lusitânia”. Para que esta esta viagem
pudesse ser concretizada, foi necessário criar-se um método de navegação
que permitisse pilotar a aeronave com precisão, sobre a imensidão do
oceano. Com essa finalidade, Gago Coutinho adaptou ao Sextante um
horizonte artificial e desenvolveu, em colaboração com Sacadura Cabral, o
corretor de rumos.
Depois

de

voadas

4527

milhas em 62 horas e 26
minutos, os heroicos oficiais
foram recebidos em festa
pela população do Rio de
Janeiro, a 17 de junho de
1922.

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

Centro de Documentação do Museu
de Marinha

A Peça do Mês: "Setúbal", de João
Vaz
Neste mês de janeiro trazemos até si a pintura "Setúbal" - óleo sobre tela do
pintor João Vaz (1859-1931), marcada pela forte presença da pesca tradicional /
costeira no quotidiano do litoral português, demonstrando a forte ligação com
o mar.
A pesca costeira é uma das temáticas abordadas no Museu de Marinha e conta
com uma sala a si dedicada.
Nesta sala, destacam-se inúmeras pinturas, não só de João Vaz, um dos
principais artistas nacionais na representação da pesca e da maritimidade,
como também vários modelos de embarcações relacionados com a história da
pesca em Portugal. Entre eles, pode vislumbrar a lancha Poveira, o galeão da
Nazaré, a canoa do Tejo, a muleta do Seixal (um dos modelos mais icónicos
desta sala) e o caíque do Algarve.

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

5 de janeiro de 1935 - Contratorpedeiro "Dão" aumentado ao efetivo
dos navios da Armada;
24 de janeiro de 1935 – Portugal recebe o submersível "Espadarte";
31 de janeiro de 1935 - Aviso de 1ª Classe "Afonso de Albuquerque"
aumentado 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:

27 JANEIRO - 18h
1ª Travessia Aérea do
Atlântico Sul
1º Tenente Gonçalves Neves (moderador)
Comandante Baptista Cabral
Doutor Mário Correia

