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DIA DA MARINHA 2022

No âmbito das celebrações do Centenário da Travessia Aérea do
Atlântico Sul teve lugar, dia 7 de abril, a inauguração do espaço renovado
da Aviação Naval no Pavilhão das Galeotas do Museu de Marinha. 

Renovação do espaço aeronaval:
Inauguração

O Dia de Marinha celebra-se no dia 20 de Maio em homenagem à
chegada de Vasco da Gama a Calecute (atual Índia), completando assim
a ligação por mar entre duas civilizações tão distintas. 

O local escolhido para celebrar este dia em 2022 é a cidade de Faro, no
Algarve. Entre as muitas atividades que se vão realizar neste evento
estarão também algumas peças do Museu de Marinha. Pode assim ficar
a conhecer um pouco mais sobre as principais rotas e viagens dos
Descobrimentos!

Dedicado aos primeiros 35 anos
de atividade da Aviação Naval,
encontram-se 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”.

Para além da exibição dos
aparelhos, a exposição
aborda os centros de
aviação, instrumentos de
navegação aérea, a vida do
Almirante Gago Coutinho e
do Comandante Sacadura
Cabral, o Raid Aéreo
Lisboa-Funchal e a 1ª
Travessia Aérea Lisboa-Rio
de Janeiro.

Foto 1 - Diretor do Museu de Marinha, Comodoro Croca Favinha
a discursar;
Foto 2 - Chefe do Departamento de Museologia, Comandante
Baptista Valentim, a realizar a visita guiada ao espaço.
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D. Manuel I, rei de Portugal, confiou a Vasco da Gama o cargo
de capitão-mor da frota que num sábado, a 8 de julho de 1497,
largou de Belém em demanda da Índia. Nesta edição da
Newsletter do Museu de Marinha, a Peça do Mês está
diretamente relacionada esta viagem. 
 

Efemérides
Maio

4 de maio de 1968 - NRP "Barracuda" aumentado ao efetivo dos
navios da Armada;
20 de maio de 1498 - Chegada de Vasco da Gama à Índia;
23 de maio de 1881  - Nascimento do Comandante Sacadura Cabral.

A pintura de José Maria Veloso Salgado, “A audiência do
Samorim de Calecut a Vasco da Gama", traz até nós o episódio
da chegada de Vasco da Gama a Calecute, no dia 20 de maio de
1498. Em homenagem a Vasco da Gama e à descoberta do
caminho marítimo para a Índia, é também nesta data, que
anualmente se celebra o dia da Marinha Portuguesa.

Peça do Mês: “A audiência do Samorim de Calecut a Vasco da
Gama"
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Entre outras... Siga-nos no Instagram do MM para estar a par de todas
as efemérides e novidades         
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