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Prémios APOM 2021
No passado dia 29 de outubro realizou-se no Pavilhão das Galeotas
do Museu de Marinha a cerimónia de entrega de prémios da APOM
(Associação Portuguesa de Museus).
Nesta cerimónia, o Museu
de Marinha foi galardoado
com o prémio Conferências
com o projeto dos Webinars
- "Navegar com o Museu de
Marinha".

Humanizando os Cuidados de Saúde:
A Sala Mágica da Dra.
No próximo dia 26 de novembro será inaugurada, na Sala D. Luís do
Museu de Marinha, a exposição "Humanizando os Cuidados de
Saúde - A Sala Mágica da Dra.", um exemplo de Humanização de
Cuidados de Saúde.
Numa visita guiada pela “mão” dos pacientes miúdos e graúdos que
através de desenhos e testemunhos revelam e validam os 27 anos de
boas práticas no exercício profissional.

Primeiro Vice-Ministro dos Negócios
Estrangeiros da República Checa
No dia 22 de outubro, o Museu de Marinha recebeu a visita do
Primeiro Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros da República
Checa, Pavel Jaroš, e do Embaixador da República Checa em
Portugal, Petr Šelepa.
A visita foi guiada pelo Comodoro
Croca Favinha, tendo contribuído para
o conhecimento da história dos dois
países bem como para a divulgação da
história marítima portuguesa e do
Museu de Marinha.

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

Inauguração da Exposição Temporária

"Contra-almirante Rogério de Oliveira 1921-2021
Projetar a Marinha no Papel"
No dia 15 de outubro foi inaugurada a exposição temporária “Projetar a Marinha no
Papel”. A cerimónia teve início no Pavilhão das Galeotas, com uma sessão cultural
comemorativa dos 100 anos de nascimento do Contra-almirante Rogério d’Oliveira,
presidida pela SEXA o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Mendes
Calado, seguindo-se uma visita guiada à exposição, localizada na Sala Seixas, no 1º
piso do Museu de Marinha.
O contra-almirante Rogério d’Oliveira foi um oficial da Marinha, Engenheiro
Construtor Naval, autor de uma obra marcante como projetista de alguns dos navios
mais emblemáticos da Marinha de Guerra Portuguesa e da Marinha Mercante
Nacional, na segunda metade do século XX, tendo-se distinguindo, igualmente,
como professor e académico.
Cartaz oficial da exposição "Contra-almirante Rogério de
Oliveira 1921-2021: Projetar a Marinha no Papel"

Abertura da Exposição "Fuzileiros - 400 Anos"
No dia 11 de outubro foi aberta ao público a exposição temporária “Fuzileiros: 400 anos”, na Torre
Oca do Museu de Marinha. Esta abertura contou ainda com uma visita guiada, realizada pelo
Comandante Pinto Conde, 2º Comandante da Escola de Fuzileiros, e pelo Comandante Baptista
Valentim, Chefe de Departamento de Museologia.
Venha conhecer e viver os 400 anos da mais antiga força militar de
carácter permanente em Portugal. Esta exposição estará patente ao
público até abril de 2022 e propõe uma viagem a quatro séculos de uma
História que irá surpreendê-lo!
Estamos pronto para o receber! Venha conhecer as surpresas que
preparámos para si!

Cartaz oficial da exposição "Fuzileiros - 400 Anos"

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

14 de novembro de 1970 - Corveta "Augusto Castilho" aumentado ao
efetivo dos navios da Armada;
19 de novembro de 1974 - Corveta "Baptista de Andrade" aumentado ao
efetivo dos navios da Armada;
29 de novembro de 1967 – Fragata "Almirante Gago Coutinho" aumentada
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:
4 NOVEMBRO - 18h
Memórias Viajantes - Os
ex-votos
Tenente Ana Tavares (moderador)
Prof. Dra. Teresa de Ataíde Malafaia
Dra. Nélia Cruz
Mestre Francisco Ferreira da Silva

11 NOVEMBRO - 18h
A Coleção de Espadas e
Sabres do Museu de Marinha
Comandante Baptista Valentim (moderador)
Dr. Diogo Leitão
Dr. Paulo Santos

