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No dia 7 de junho, o Museu de Marinha,
recebeu no Pavilhão das Galeotas a
Cerimónia de Lançamento do Relógio
Comemorativo 100TAAS. Este evento
inseriu-se dentro do Programa de
Comemorações do Centenário da
Primeira Travessia Aérea do Atlântico
Sul. Foi presidida pelo Tenente-General
Piloto Aviador Manuel Fernando Rafael
Martins, que se fez acompanhar pelo
Diretor do Museu de Marinha, Comodoro
José António Croca Favinha.

Concurso Literário 2022
A 7ª edição do Concurso Literário “Dia da Marinha” 2022 teve como base as
comemorações dos 100 anos da Travessia Aérea do Atlântico Sul, com o
mote: “Vou dar Asas ao meu sonho". 
Destinado ao público escolar – 1º, 2º e 3º ciclo – este ano letivo contámos
com a participação de 42 escolas, no total de 470 alunos. Ano após ano a
participação neste concurso tem aumentado de forma notória.

Lançamento: Relógio Comemorativo
100TAAS

Na sequência desta cerimónia foi
entregue ao Diretor do Museu de
Marinha, pelas mãos da Dra. Ema
Rodrigues, a garrafa de Vinho do Porto
Ramos Pinto - edição especial
Centenário da Travessia Aérea .

Relógio Graham

Agradecemos o total empenho e
entusiasmo de todos os envolvidos –
Professores, pais e alunos, que
contribuíram, mais uma vez, para o
sucesso desta iniciativa.

O Diretor do Museu de Marinha, Comodoro Croca
Favinha, junto às alunas vencedoras do concurso.

http://marinha.pt/
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O Museu de Marinha foi fundado em 22 de julho de 1863, por decreto real de D. Luís I, com o objetivo de se constituir
uma coleção de testemunhos relacionados com a atividade marítima portuguesa. Nele procura-se mostrar a história
marítima portuguesa no seu sentido lato e nas suas variadas vertentes: militar, comércio, pesca e lazer. O discurso
museológico do Museu começa no período áureo dos Descobrimentos Portugueses. A partir daí, conta a história da
relação dos Portugueses com o Mar.

 

Efemérides
JULHO

3 de julho de 1858 - Corveta-mista "Sagres" lançada á água;
19 de julho de 1717 - Batalha Naval do Cabo Matapão;
22 de julho de 1863 - Criação do Museu de Marinha.

 
 
 

 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         

Os 60 anos do Museu no Mosteiro dos Jerónimos

Ao longo dos anos, o Museu de Marinha foi passando por
diversos locais, desde a Sala do Risco do Antigo Arsenal da
Marinha em Lisboa, onde funcionava a Escola Naval, passando
pelo Palácio dos Condes de Farrobo, nas Laranjeiras, até chegar à
ala poente e norte do Mosteiro dos Jerónimos a 15 de agosto de
1962. Ao seu lado foi contruído um amplo pavilhão para a
exposição de galeotas reais.
 
Os objetos que constituem a vasta coleção do Museu são modelos
de navios e embarcações reais, quadros e gravuras,
condecorações e armas, cartas de navegar e instrumentos de
navegação, fotografias e diplomas, entre muitos outros. O Museu de Marinha na Sala do Risco
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NAVEGAR COM 
O MUSEU DE

MARINHA

AGENDA:

21 JULHO - 18h 
 

Os 60 anos do Museu de
Marinha nos Jerónimos

 
Comandante Baptista Valentim

(Moderador)
Comandante Rocha e Abreu

Doutor Picas do Vale

 
 


