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Relembremos que ainda tem o mês de dezembro para visitar as nossas
exposições temporárias! .

A exposição "O amigo oceanógrafo
- Alberto I do Mónaco e Portugal
1873-1920", realizada no âmbito
das comemorações do centenário
da morte do Príncipe Alberto do
Mónaco, em parceria com o
Comité Alberto I, estará patente
até 18 de dezembro

A armada de Fernão de Magalhães, composta por cinco navios
(Concepción, Victoria, Santiago, Trinidad e San Antonio), saiu de
Sanlúcar de Barrameda, em 20 de setembro de 1519, rumo à viagem que
iria inscrever o nome deste navegador na história. Esta expedição durou
cerca de três anos terminado no dia 6 de setembro de 1522, com a
chegada da nau Victoria, comandada por Juan Sebastian Elcano, ao
porto de onde partira inicialmente. 

Já a Exposição “Fuzileiros: 400
anos” que evoca a história do
Corpo de Fuzileiros da Marinha
Portuguesa, o legítimo herdeiro da
primeira força militar de carácter
permanente a surgir em Portugal
há precisamente 400 anos, ficará
patente ao público até dia 31 de
dezembro. Contamos consigo! 

O Museu de Marinha, no âmbito das
comemorações dos 500 anos da primeira
viagem de circum-navegação, irá receber a
cerimónia de encerramento desta
efeméride, no Pavilhão das Galeotas. 

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


Os pisos táteis são aplicações em relevo no pavimento destinadas a
facilitar a mobilidade das pessoas com incapacidade visual. A aplicação
dos pisos táteis serve como auxiliar e permite indicar as áreas comuns,
e de circulação, como a receção, acessos a WC, elevadores, etc. 

Efemérides
DEZEMBRO

17 de dezembro de 1883 - Incêndio do Brigue "Camões";
 

18 de dezembro de 1961 - Último combate naval na Índia;
 

30 de dezembro de 1910 - Canhoneira "Beira" aumentada ao efetivo;

 https://ccm.marinha.pt/pt/museu @museumarinha geral.museu@marinha.pt

Entre outras... Siga-nos no Instagram do MM para estar a par de todas as efemérides e
novidades         

 

PROGRAMA "VALORIZAR" NO MUSEU DE MARINHA

O Museu de Marinha tem por objetivo ser uma instituição mais
inclusiva, facilitando a visitantes com limitações físicas, sensoriais ou
intelectuais, o contacto e usufruto das peças e coleções do Museu.

No âmbito do programa “VALORIZAR”, para a melhoria das acessibilidades, que incluem a eliminação de
barreiras físicas e a superação de obstáculos comunicacionais, psicológicos e sociais, foi instalado um
circuito tátil no Museu.

Partes do piso tátil colocado na entrada
do Pavilhão das Galeotas - Museu de

Marinha

A partir de 12 de dezembro, venha visitar o novo espaço
imersivo do Pavilhão das Galeotas, no Museu de
Marinha, onde poderá experimentar as sensações da 1ª
Travessia Aérea do Atlântico Sul, com Gago Coutinho e
Sacadura Cabral.

Sinta as emoções de voar numa aeronave em 1922 e
acompanhe as peripécias e incidentes desta viagem
pioneira, onde o saber, coragem e determinação dos dois
marinheiros foram decisivas para a concretização desta
epopeia.

Esperamos por si! Não falte!
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