
O Museu de Marinha está preparado para voltar a receber
os seus visitantes com segurança, já na próxima segunda-
feira, dia 5 de abril. Que os bons ventos o tragam até nós,
em segurança. Esperamos por si na próxima segunda-
feira!
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Selo Clean & Safe 

A atribuição deste selo assume grande importância,
proporcionando segurança e confiança aos visitantes e
colaboradores, e garante que foram criadas condições de
segurança e bem-estar, para evitar a contaminação dos
espaços com o novo coronavírus. Visite-nos com
confiança! A sua segurança é a nossa segurança!”

Museu de Marinha reabre dia 5 de
abril!

O Museu de Marinha conta com o selo Clean & Safe -
Património Cultural, atribuído pela Direção-Geral do
Património Cultural (DGPC) para distinguir os espaços
que cumprem os requisitos da Direção-Geral da Saúde. 

Mais informações: 
geral.museu@marinha.pt /
https://ccm.marinha.pt/pt/museu

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


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 suas peças e coleções.
Com esse fim, encontra-se em desenvolvimento o programa “VALORIZAR” para a melhoria das
suas acessibilidades, que incluem a eliminação de barreiras físicas e a superação de obstáculos
comunicacionais, psicológicos e sociais. O programa é apoiado financeiramente em 70 %, a fundo
perdido, pelo “Turismo de Portugal”. O progresso deste programa irá ser divulgado neste espaço e
no sítio da Internet do Museu.

Está lançada a 6ª edição do Concurso
Literário, inserido nas comemorações
do Dia da Marinha de 2021. Este ano o
mote é "O meu amigo Luís de
Camões" e está aberto a todos os
alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino
Básico, através das respetivas
instituições escolares.

Mais informação em:
https://bit.ly/3pW7KDm

 

Museu de Marinha
Concurso Literário

"Dia da Marinha 2021"

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

Efemérides
Abril

Programa "Valorizar"

3 de abril de 1963 - Incêndio da Fragata "D. Fernando II e Glória";
4  de abril de 1819 - Nascimento da Rainha D. Maria II;

11  de abril de 1935- Aviso de 2ª Classe "Pedro Nunes" aumentado ao efetivo;
26 de abril de 1968 - Fragata "Hermenegildo Capelo" aumentada ao efetivo;

27 de  abril de 1521- Morte de Fernão de Magalhães;
Entre outras... Siga-nos no Instagram do MM para estar a par de todas as efemérides!

Foi inaugurada, no passado dia 22 de março, a exposição
temporária “100º Aniversário do Raid Aéreo Lisboa-Funchal”,
no Pavilhão das Galeotas do Museu de Marinha, que pretende
celebrar os 100 anos da primeira ligação aérea entre o
território continental e a ilha da Madeira, ocorrida em 22 de
março de 1921. 
Esta exposição estará patente ao público entre o dia 5 de abril 
 e 24 de junho de 2021 e estará também disponível online.

Saiba mais em: https://bit.ly/39r5w9j

https://bit.ly/3pW7KDm?fbclid=IwAR1Wqe1SQwj_ENfLYMol5UPnWh_XA8YaiHq6snEDm9iaed7DR6fHHFYSZwg
https://ccm.marinha.pt/pt/museu
http://marinha.pt/
https://bit.ly/39r5w9j


8  ABRIL
 

Espólio da Nau "Nossa 
Senhora dos Mártires" 

 
Tenente Gonçalves Neves  (moderador)

Professor Filipe de Castro
 

15 ABRIL
 

Museus e comunicação em
tempos de pandemia: ameaça

ou oportunidade?
 

Tenente Gonçalves Neves (moderador)
Dra. Inês Câmara

Dra. Patrícia Remelgado

22 ABRIL
 

400 anos da fundação do
Terço da Armada Real

 
Comandante Rodrigues Pereira (moderador)

Comandante Rocha e Abreu
Comandante Semedo de Matos

 

 

 
 

WEBINARS
 

NAVEGAR NO
MUSEU DE

MARINHA... 


