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O Museu de Marinha disponibiliza, a partir de hoje, mais uma plataforma
elevatória, em resultado das sinergias com o Turismo de Portugal que
permitem aproveitar os recursos do Programa “Valorizar”. 

Os novos rádioguias e audioguias
multimédia têm sido um sucesso no
Museu, com os visitantes a
aderirem em grande número à
utilização deste novo serviço, que já
é uma realidade em museus de
todo o Mundo.

E você? Já conhece os audioguias
do Museu de Marinha? O Museu é
para todos e oferecemos agora dois
tipos de dispositivos - com som ou
com recurso à multimédia -  em
cinco idiomas: português, espanhol,
francês, alemão e inglês.

Este sistema encontra-se no Pavilhão das Galeotas e permite a pessoas
com mobilidade reduzida a subida ao passadiço superior deste pavilhão.

Somos um Museu de todos, para todos! Esperamos pela sua visita!

Venha visitar o Museu e ficar a conhecer uma história com mais de 700
anos de ligação entre os portugueses e o mar!

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


A conservação e restauro das peças do acervo do Museu de Marinha são uma parte essencial da missão. Nesta
edição de março, mostramos dois trabalhos de restauro, pelas oficinas do Museu de Marinha:

Efemérides
Março

4 de março de 1493 - Regresso de Cristóvão Colombo a Lisboa;
 

20 de março de 1992 - Fragata "Almirante Pereira da Silva" (F472), abatida ao efetivo;
 

22 de março de 1921 - Conclusão da Travessia Aérea Lisboa-Funchal, voo que constitui o
primeiro ensaio do sistema de navegação astronómica.

 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         

 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO NO MUSEU DE MARINHA

 Já visitou o Museu de Marinha na plataforma da "Google Arts and Culture"?  Nesta plataforma online, pode ter
acesso ao Museu em qualquer canto do Mundo. Pode encontrar desde um acervo de cerca de 4000 imagens
do Arquivo Fotográfico do Museu (Fig. 1), visitas 360ª às salas da exposição permanente, capturas em alta
definição através da utilização da "Art Camera" da Google e ainda, 11 exposições online (Fig. 2). 

Recuperado pelo assistente operacional
de carpintaria, Sr. António Roldão, este
canhão de carregar pela boca, calibre
100 mm, pertencia à Fortaleza de
Angediva, em Goa, Índia, vai regressar à
exposição permanente no corredor de
acesso ao Pavilhão das Galeotas.

Modelo do hidroavião "Santa Cruz":

O restauro deste modelo do hidroavião “Santa Cruz”, que ficou a
cargo do modelista naval, Sr. Luís Guerreiro, com base nos desenhos
originais e fotografias tiradas ao terceiro hidroavião enviado para
completar a Travessia Aérea do Atlântico Sul, em 1922.

Peça de Artilharia do séc. XVII e do
seu berço:

Fig. 1  - Galeria de fotografias do Arquivo Fotográfico do Museu de
Marinha

Fig. 2  - Galeria das exposições online do
Museu de Marinha
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