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Visita dos Cadetes da Escola Naval
Espanhola
No dia 26 de abril o Museu de Marinha recebeu uma delegação de 200
alunos da Escola Naval de Espanha. Esta delegação foi recebida por
elementos do Museu que realizaram uma visita guiada à exposição
permanente.

O Museu de Marinha mantémse focado na sua missão e é com
enorme orgulho que apresenta
a

história

navegadores

notável
portugueses

dos
a

delegações não só portuguesas,
como estrangeiras.

Lançamento: Relógio Comemorativo
100TAAS
No próximo dia 7 de junho terá lugar, no Pavilhão das Galeotas do
Museu de Marinha, a cerimónia de lançamento dos relógios
comemorativos do 100º Aniversário da Primeira Travessia Aérea do
Atlântico Sul.

Exposição "OCEAN"
No próximo dia 25 de junho será inaugurada a exposição "Ocean" e estará
patente ao público até dia 10 de julho no Pavilhão das Galeotas, no Museu
de Marinha.

A exposição francesa "Ocean" é uma experiência
imersiva em que o visitante tem a oportunidade
para mergulhar no oceano, dos recifes de corais
tropicais às profundezas do abismo.
Esta exposição é inaugurada na sequência da
Conferência das Nações Unidas sobre os oceanos
que terá lugar em Lisboa, de 27 de junho a 01 de
julho.

Mais informações:
geral.museu@marinha.pt /
https://ccm.marinha.pt/pt/museu
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Peça de Teatro "O céu de Sacadura"
No passado dia 28 de maio o Pavilhão das
Galeotas, do Museu de Marinha, recebeu
uma peça teatral, da autoria do Clube de
Teatro da ESSA, do Agrupamento de
Escolas de Santo André, intitulada "O Céu
de Sacadura Cabral".
Com enfoque na figura de Sacadura Cabral
– o homem e a sua epopeia – a peça foi
revelando, ao longo do espetáculo, alguns
factos menos conhecidos do grande
público, deste herói nacional.

Elementos do Clube de Teatro da ESSA,
durante os agradecimentos ao público
presente

Prémios APOM 2022
A Associação Portuguesa de Museologia realizou no passado dia 27 de maio,
mais uma edição dos prémios APOM. A Cerimónia é precedida de um
Colóquio sob o tema: O Poder da memória dos museus dos 3 ramos das
Forças Armadas Portuguesas” e “Tesouros Nacionais nos Museus Militares”.
O Museu de Marinha foi galardoado com uma Menção Honrosa referente à
Exposição Temporária "Fuzileiros 400 Anos".
Esta exposição pode ser visitada entre as
10h e as 18h - horário de Verão.
Venha conhecer mais sobre a história do
Corpo

de

Fuzileiros

da

Marinha

Portuguesa, o legítimo herdeiro da
primeira força militar com carácter
permanente em Portugal: O Terço da
Armada Real.

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

No dia 19 de maio, o Museu Marítimo Almirante Ramalho
Ortigão foi visitado por Sua Excelência o Chefe de Estado
Maior da Armada, Almirante Gouveia e Melo.
Foram promovidas visitas livres ao público nos dias 20, 21 e
22. Salienta-se o relevante contributo da Técnica do
Departamento Marítimo do Sul, Fernanda Guerreiro, que
detém um conhecimento profundo do seu acervo e zela
pela preservação da exposição.
A história deste Museu foi alvo de uma comunicação no
colóquio “O Mar: Tradições e Desafios” na Universidade do
Algarve, pelo Primeiro-tenente Gonçalves Neves Professor de História Naval na Escola Naval - que destacou
o contributo do Comandante Baldaque da Silva na origem
da coleção do Museu e o papel do Oficial de Marinha
Fonseca Benevides na reorganização da coleção.

Peça do Mês: Caravela Redonda
As caravelas redondas, ou «caravelas da armada», foram uma
das peças em destaque no Dia da Marinha de 2022. Eram
navios que geralmente acompanhavam as armadas, como o
seu nome indica. Tinham três ou quatro mastros, armando
pano redondo no traquete e pano latino nos restantes.
O pano redondo permitia-lhes ter um desempenho
semelhante aos restantes navios da armada, quando
navegavam em rota corrida, aproveitando os ventos
predominantes, enquanto o pano latino lhes permitia manter
as características das caravelas latinas, com possibilidade de
navegar à bolina e, portanto, com maior capacidade de
manobra.

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

17 de junho de 1922 - Conclusão da Primeira Travessia Aérea do Atlântico
Sul;
20 de junho de 1946 - Navio-hidrográfico "Almirante Lacerda" 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

NAVEGAR COM
O MUSEU DE
MARINHA
AGENDA:

2 JUNHO - 18h
A Marinha e a Revolução
Industrial na obra de
João Pedroso
Comodoro Croca Favinha (Moderador)
Doutor Paulo Santos

