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No passado dia 12 de setembro, o Museu de Marinha recebeu a visita dos
diretores e representantes dos Museus da Rede do Circuito Asiático que
realizaram uma visita junto das peças que integram aquele Circuito e que
se encontram na exposição permanente do Museu de Marinha.

Audio-guias no 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, o Museu de Marinha passa a contar,
a partir do presente mês, com Audio-guias que contêm a audio-descrição
das variadas temáticas da história marítima portuguesa e que poderá ouvir à
medida que se avança no percurso do Museu.

Museus da Rede do Circuito Asiático

Algumas dessas peças que fazem parte do
referido Circuito Asiático são, por exemplo:
o Arcanjo de São Rafael, o Altar portátil que
acompanhou Vasco da Gama a bordo da
Nau "S. Gabriel" na viagem de
descobrimento do caminho marítimo para a
Índia em 1497 ou a Carta da Cidade e Porto
de Nagasaki.

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. O visitante
passará a poder contar com 3 novas opções
na sua visita: o audio-guia tradicional com
áudio, o áudio-guia adaptado a pessoas com
deficiências visuais e auditivas e ainda um
cartão onde figurará o código QR que dará
acesso a todo o conteúdo online.

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


Foi publicado em Diário da República de 19 de setembro o Despacho do Ministro da Cultura que aprova a 
 credenciação e consequente integração do Museu de Marinha na Rede Portuguesa de Museus (RPM). 

Este reconhecimento da sua qualidade técnica e dos padrões de rigor empregues no exercício das funções
museológicas, permite ao Museu aceder aos benefícios proporcionados pela Direção Geral do Património
Cultural no âmbito do apoio técnico e de formação, das ações de divulgação promovidas para o conjunto dos
museus da RPM e de programas de apoio financeiro específicos.

 

Efemérides
OUTUBRO

5 de outubro de 1910 - Implantação da República;
13 de outubro de 1966 - Lançamento à água do submarino "Albacora";
14 de outubro de 1918 - Combate entre o caça-minas "Augusto de Castilho" e o
submarino alemão U139;
28 de outubro de 1886 - Lancha-canhoneira "Açor" 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         

 

Museu de Marinha na Rede Portuguesa de Museus

O despacho do Ministro da Cultura é o culminar de um
longo processo de credenciação, e do trabalho que tem
vindo a ser realizado pelos colaboradores do Museu. 

Vamos continuar a cumprir a missão de salvaguardar e
divulgar a história marítima nacional, recorrendo à inovação
tecnológica, apresentando o passado com os olhos no
futuro.

Cartaz da exposição

Pavilhão das Galeotas - Museu de Marinha

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


NAVEGAR COM 
O MUSEU DE

MARINHA

AGENDA:

20 OUTUBRO - 18h 
 

As Campanhas
Oceanográficas de D. Carlos

e o desenvolvimento da
Hidrografia na Marinha 

 
Comandante Baptista Valentim

(Moderador)
Comandante Miguel Bessa Pacheco

Doutora Gisele Marques Banin

 
 


