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No passado dia 16 de dezembro foi inaugurada a exposição temporária
“Diário de Notícias - Tesouro Nacional”, no Museu de Marinha. 

Esta exposição, realizada no âmbito das comemorações do aniversário
do Diário de Notícias, estará patente ao público, na Sala D. Luiz do
Museu de Marinha, até ao dia 28 e fevereiro de 2023 e mostrará alguns
dos momentos mais marcantes das páginas do DN. Esperamos por si!
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No passado dia 8 de dezembro, o Museu de Marinha recebeu o grupo da
Confraria Marítima de Portugal. O grupo foi recebido pelo Diretor do
Museu de Marinha, Comodoro José António Croca Favinha, seguindo-se
uma visita à exposição temporária "O amigo oceanógrafo - Alberto I do
Mónaco e Portugal 1873-1920"

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


O Museu de Marinha inaugurou um dos projetos que mais ambicionava para o ano de 2022. A partir de hoje, já
poderá visitar o novo espaço imersivo do Pavilhão das Galeotas, no Museu de Marinha! Aqui irá experienciar as
sensações da 1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul, protagonizada pelos oficiais de Marinha, Gago Coutinho e
Sacadura Cabral.

Sinta as emoções de voar numa aeronave no ano de 1922 e acompanhe as peripécias e incidentes desta viagem
pioneira, onde o saber, coragem e determinação destes dois ilustres marinheiros foram decisivas para a
concretização desta epopeia.

Efemérides
JANEIRO

4 de janeiro de 1889 - Criação do Museu Marítimo Almirante Ramalho Ortigão;
 

11 de janeiro de 1890 - Ultimato britânico;
 

13 de janeiro de 1871 - Nascimento do Almirante Pereira da Silva.

 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         

 

ESPAÇO IMERSIVO NO MUSEU DE MARINHA

A iluminação de gala a bordo do navio para
festejar o Ano Novo já está pronta! 

O Museu de Marinha deseja a todos os que
estão em serviço, aos seus visitantes e
leitores umas excelentes entradas e um
ótimo ano de 2023. Estamos ansiosos por
trazer novos conteúdos e novidades até si!
Esteja atento!

Esta nova experiência conta também com lingua gestual,
numa missão que visa tornar o Museu de Marinha cada

vez mais inclusivo

Lancha de fiscalização
pequena "D. Aleixo", em 1967
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