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

O Museu de Marinha teve a honra de receber a visita do
Senhor Embaixador Ahmad Naseem Warraich e a Senhora
Embaixatriz da República Islâmica do Paquistão em Portugal. 

A visita contribuiu para a aproximação e conhecimento
mútuo dos dois países, tendo proporcionado a divulgação do
Museu de Marinha, da Marinha de Guerra Portuguesa, e da
História Marítima Portuguesa.

No passado dia 15 de agosto o Museu de Marinha festejou o
59º Aniversário da instalação no Mosteiro dos Jerónimos. Foi
em 1962 que o Museu abriu oficialmente as suas portas nas
alas norte e poente do Mosteiro, junto do qual se construiu
um pavilhão para exposição de galeotas reais. Desde então, o
Museu de Marinha tornou-se um dos mais importantes,
reconhecidos e visitados museus portugueses
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59 Anos do Museu de Marinha
no Mosteiro dos Jerónimos!

Visita do Embaixador da República
Islâmica do Paquistão

Presidente da República Almirante Américo
Thomaz descerra a lapide comemorativa; à
esquerda o ministro da Marinha, Almirante
Quintanilha de Mendonça Dias e o Subdiretor
do Museu, Comandante Namorado Júnior.  

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


Estas duas personagens históricas, prometem conquistar os alunos e fazê-los entender parte do que foi o nosso passado,
de forma interativa e dinâmica.

Saiba mais em: https://ccm.marinha.pt/pt/museu/educacao/atividadeseducativas

A inauguração da exposição de Arte Contemporânea "Arte e Mar", do ARTIMAR21, vai ser inaugurada no dia
21 de setembro, ficando patente no Pavilhão das Galeotas do Museu de Marinha. A sua Conferência Inaugural
irá celebrar a "Década de Oceano das Nações Unidas" (2021-2030) e do lançamento da Iniciativa ARTIMAR,
que será responsável pela realização de um programa de exposições "Arte e Mar", com vista a associar e
promover a arte contemporânea com a história e a arte do mar. 

No regresso às aulas, o Museu de Marinha traz de volta até si, duas
personagens históricas que marcaram o nosso passado marítimo: 

- Infante D. Henrique: Visita sobre o grande impulsionador dos
Descobrimentos, onde irão ser relembrados os grandes feitos dos
portugueses durante a Aventura Atlântica!
- Fernão de Magalhães: Visita no âmbito das comemorações dos 500
anos da primeira viagem de circum-navegação projetada e
organizada por este. 

 

Visitas guiadas por personagem no Museu de Marinha

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

Efemérides
Setembro

INAUGURAÇÃO DE EXPOSIÇÃO - "Arte e Mar"
 

EXPOSIÇÃO - "Fuzileiros - 400 Anos"
 Pretende-se com esta exposição, que será inaugurada no final do mês de setembro e que estará

patente na Torre Oca, no Museu de Marinha, dar a conhecer “Os Fuzileiros”, que têm a sua origem na
mais antiga Força Militar de carater permanente em Portugal, cujo presente está alicerçado nos
muitos feitos e nas glórias ao serviço de Portugal, e cujo futuro será garantido pelos valores que todos
os Fuzileiros, de diferentes gerações, partilham. 

2 de setembro de 1969 - Patrulha "Mandovi" aumentado ao efetivo; 
19 de setembro de 1798 - Bloqueio de Malta pela força sob o

comando de Marquês de Nisa; 
20 de setembro de 1519 – Fernão de Magalhães larga de Sevilha;

28 de setembro de 1917 - Criação da Aviação Naval;
 

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

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


30 SETEMBRO - 18h
 

A Marinha do Tejo
 

Diretor do Museu de Marinha - Comodoro Croca
Favinha (moderador)

Prof. Carvalho Rodrigues 
Dr. Paulo Andrade

 

 

 
 

AGENDA:

 

NAVEGAR NO
MUSEU DE

MARINHA... 

Os Webinars do Museu de Marinha estão de
regresso!

 


