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Renovação do espaço da Torre Oca
Teve início a renovação do espaço da Torre Oca do Museu de
Marinha, que em breve irá acolher a Exposição Temporária
"Fuzileiros- 400 anos". Os preparativos já começaram!

Restauro do modelo da LDG Bacamarte
Trabalho de modelismo naval,
realizado por Luís Guerreiro,
no

modelo

da

lancha

desembarque

de

grande

Bacamarte, que irá figurar na
Exposição.

Inauguração da Exposição
"Arte e Mar"
No dia 21 de setembro teve
lugar

a

inauguração

exposição

de

Contemporânea

da
Arte

"Arte

e

Mar", que ficará patente no
Pavilhão das Galeotas do
Museu de Marinha.
Durante a inauguração foi
realizada uma conferência
que celebra a "Década de
Oceano" das Nações Unidas
(2021-2030).

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"

"Projetar a Marinha no Papel " é o título desta exposição temporária que tem por
tema a vida e a obra do Contra-almirante Engenheiro Construtor Naval Rogério
Silva Duarte Geral d’Oliveira (1921-2021), na passagem do centenário do seu
nascimento.
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.
A obra do Contra-almirante Rogério de Oliveira, como engenheiro construtor naval e académico, teve um devido
reconhecimento, ainda durante a sua vida, a nível nacional e projetou-se de uma forma notável na dimensão
internacional. "Projetar a Marinha no Papel" pretende traduzir e expressar um sólido percurso do Contraalmirante Rogério d’Oliveira, ao serviço da Marinha Portuguesa, no ensino e na vertente académica.

Inauguração da Exposição "Fuzileiros - 400 Anos"
Está prevista a inauguração da Exposição Temporária "Fuzileiros - 400 anos" para o mês de outubro.
Ficará patente na Torre Oca do Museu de Marinha, esteja atento!

5 de outubro de 1910 - Implantação da República Portuguesa;

Efemérides
Outubro

9 de outubro de 1886 - Lancha-canhoneira "Cacongo" aumentada ao
efetivo;
10 de outubro de 1970 – Corveta "General Pereira D' Eça aumentada ao
efetivo;
28 de outubro de 1886 - Lancha-canhoneira "Açor" aumentada ao efetivo;
Entre outras... Siga-nos no Instagram do MM para estar a par de todas as
efemérides e novidades!

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

@museumarinha

geral.museu@marinha.pt

Os Webinars do Museu de Marinha
NAVEGAR NO
MUSEU DE
MARINHA...
AGENDA:
14 OUTUBRO - 18h
A pesca do bacalhau
1TEN Gonçalves Neves (moderador)
Cmdt. Marques Silva
Prof. Dr. Álvaro Garrido

28 OUTUBRO - 18h
Modelismo Naval
1TEN Gonçalves Neves (moderador)
Dr. Carlos Montalvão

