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No passado mês de julho, o Museu de
Marinha contou com um total de 25781
visitantes, ultrapassando assim o seu
recorde mensal de visitantes.

Estamos gratos pela sua escolha e
continuaremos a trabalhar para
melhorar a experiência de todos
aqueles que nos visitam.

Concurso "Somos Tejo"

Recorde de Visitantes 

No âmbito da preparação de um
projeto de inovação tecnológica que
será instalado no Pavilhão das
Galeotas, a Lancha Corgo teve de ser 
 movimentada.

O difícil e meticuloso trabalho foi
realizado num esforço conjunto da
equipa do Museu de Marinha.

Fotografias de Manuel Ventura, Marinha do Tejo

O Museu de Marinha acolheu uma exposição temporária com
desenhos e ilustrações dos alunos de artes que participaram no
concurso “Somos do Tejo”, lançado pela Marinha do Tejo.

No dia 23 de julho, os alunos responsáveis pelas ilustrações da
exposição, receberam as menções honrosas atribuídas pelo júri
do concurso, no Pavilhão das Galeotas.
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Por decreto de 22 de julho em 1863, de D. Luís, foi criado o
Museu de Marinha. Este ficou instalado junto da Escola Naval e
teria uma função essencialmente didática. Para constituição do
espólio inicial do Museu de Marinha foram recolhidos os
modelos de navios do Palácio da Ajuda, que D. Maria II doara à
Academia Real de Guardas-marinhas. 

Em 1948 ocorre a doação de uma extraordinária coleção,
composta por mais de trezentas peças e vinte mil negativos, por
Henrique Maufroy de Seixas. 

Esta doação obriga a realocar o Museu, uma vez que as peças
doadas necessitavam de ser exibidas num local com dimensão e
dignidade condizentes. 

Efemérides
AGOSTO E
SETEMBRO

15 de agosto – Os 60 anos do Museu de Marinha nos Jerónimos;
6 de setembro 1522 - Circum-navegação de Fernão de Magalhães - 500

anos da chegada a Sanlúcar de Barrameda;
Setembro 1507 - Primeira investida a Ormuz;
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Entre outras... Siga-nos no Instagram do MM para estar a par de todas as
efemérides e novidades         

O Museu de Marinha

O então Presidente da República, Almirante Américo
Tomaz, descerra a lápide comemorativa. À esquerda, o
Ministro da Marinha, Almirante Quintanilha de Mendonça
Dias e o Subdiretor do Museu, Comandante Namorado
Júnior (1962).

No dia 30 de junho, tiveram lugar no Sala "D. Luís", as conferências "A necessidade de um painel Internacional
para a Sustentabilidade dos Oceanos" e "Um oceano de soluções para enfrentar as crises do clima e da
biodiversidade.

Os especialistas presentes debateram as principais questões e desafios do conhecimento científico e
apresentaram as suas soluções para o oceano, clima e a biodiversidade. 

Estiveram presentes o Secretário de Estado para o Desenvolvimento
da França, o Ministro do Ambiente da Costa Rica, o Enviado Especial
da ONU para o Oceano e o Secretário-Geral do Mar da França, o
Diretor da Comissão Cultural de Marinha, Vice-almirante Bastos
Ribeiro e o Diretor do Museu de Marinha, Comodoro Croca Favinha.

A 15 de agosto de 1962, o Museu de Marinha abriu oficialmente as suas portas nas alas Norte e Poente do
Mosteiro dos Jerónimos, junto do qual se construiu um amplo pavilhão para exposição das galeotas. 
Este ano celebraram-se, coincidentemente, os 159 anos do decreto que criou o Museu de Marinha e os 60 anos
da sua instalação nos Jerónimos.
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