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Como em anos anteriores, a iniciativa
atrai cerca de duas centenas de
entusiastas, nacionais e estrangeiros. 

O evento terá lugar no Pavilhão das
Galeotas, no Museu de Marinha.

Nos dias 12 e 13 de março, o Museu de Marinha vai receber o evento
"Batalha dos Corvos XVI", da iniciativa do grupo Corvo Branco. 
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Batalha dos Corvos XVI

No passado dia 22 de fevereiro, por ocasião do Dia Internacional do Guia-
Intérprete, teve lugar no Museu de Marinha o programa de atividades
comemorativas desenvolvidas pela Associação Portuguesa dos Guias-
Intérpretes e Correios de Turismo (AGIC). 

Dia Internacional do guia-intérprete

De tarde, os participantes
tiveram oportunidade de
efetuar uma visita guiada à
exposição permanente do
Museu de Marinha.

O Corvo Branco é um grupo informal
de aficionados por jogos de estratégia
e modelismo. Tem como objetivo
principal a promoção e a divulgação
do hobbie dos jogos de estratégia. 

De manhã o programa consistiu numa atividade de Formação sobre
Turismo inclusivo, em que o Chefe do Departamento de Museologia do
Museu de Marinha, apresentou os projetos de melhoria de acessibilidades
do Museu e a renovação da 
sua exposição permanente. 

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


Peça do Mês: Sextante com horizonte artificial 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral desenvolveram um
processo inovador para conhecerem a posição de uma
aeronave no alto-mar, recorrendo à observação de
astros. Basearam-se nas técnicas de navegação
astronómica usadas a bordo dos navios. 

Gago Coutinho adaptou um sistema de
horizonte artificial a um sextante clássico de
Marinha para satisfazer as necessidades da
navegação aérea.

Projeto de Renovação do espaço aeronaval do Museu
de Marinha – Pavilhão das Galeotas 

No âmbito deste projeto, trazemos até si o técnico carpinteiro
das Oficinas do Museu, Alexandre Teixeira Cabrita, no seu
mais recente empenhamento. 

Um trabalho que requer um grande nível de especialização,
que envolveu a construção, de raiz, dos expositores de
madeira que irão figurar na nossa próxima Exposição, no
Pavilhão das Galeotas. Esteja atento às nossas novidades!

Este projeto de renovação incidirá na parte do Pavilhão das Galeotas
dedicado aos 35 anos de atividade da Aviação Naval, espaço no qual se
encontram em exposição 3 dos mais icónicos modelos de hidroaviões que
fazem parte dessa história: “Schreck” FBA 203; “Fairey III D - Santa Cruz”;
“Gruman G-44 Widgeon”. Este projeto enquadra-se nas celebrações do
Centenário da 1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul (1922-2022), realizada pelas
oficiais de Marinha; Almirante Gago Coutinho e Comandante Sacadura
Cabral;



No próximo dia 30 de março celebra-se o Centenário do início da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul,
protagonizada por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. 

Depois de testados os novos métodos de navegação, com sucesso, no Raid Aéreo Lisboa-Funchal, em 1921, os aviadores
vão partir de Lisboa às 7H00 (hora GMT), no dia 30 de março de 1922, a bordo do hidroavião “Fairey III D Mkll”,
batizado “Lusitânia”, com destino ao Rio de Janeiro, Brasil, naquela que seria a Primeira Travessia Aérea do Atlântico
Sul, viagem que imortalizaria estes dois oficiais da Marinha Portuguesa.

Centenário da 1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul

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

Efemérides
Março

2 de março de 2018  - Falecimento do Comandante Estácio dos Reis;
4 de março de 1394 - Nascimento do Infante D. Henrique;
20 de março de 1863 - Nascimento de Henrique Quirino da Fonseca;
30 de março de 1922 - Início da Primeira Travessia Aérea do
Atlântico Sul.

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

Esteja atento aos locais onde a exposição itinerante do 1º Centenário da
Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul irá figurar e fique a saber mais sobre
este marco indelével da história da aviação!

Próximos locais:
Portalegre (Biblioteca Municipal) – 3 a 13 de março;
Santarém (Biblioteca Municipal de Tomar) – 17 de março a 27 de março; 
Coimbra (Convento de São Francisco) – 14 a 24 de abril.

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


 

 

 
 

AGENDA:

 

Os Webinars do Museu de Marinha 
 

24 MARÇO - 18h
 

A defesa do porto de Lisboa 
na Grande Guerra

 
Comandante Carlos Valentim (moderador)

Comandante Augusto Alves Salgado
Doutor Carlos Lopes

 

NAVEGAR COM O
MUSEU DE
MARINHA


