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Dia da Marinha 2021
Celebrou-se no passado dia 20 de maio de 2021, o Dia da
Marinha Portuguesa. O Museu de Marinha celebrou este
dia com entradas gratuitas à sua exposição permanente e
com a produção de uma visita guiada virtual, realizada
pelos olhos de um guia muito especial... Fernão de
Magalhães!
Assista ao vídeo no Youtube da Comissão Cultural de Marinha, no
link:
https://www.youtube.com/watch?v=DiYecW2qpuU

Doação da "Abrangel"
No âmbito da doação da embarcação típica “Abrangel”,
pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere ao Museu de
Marinha, foi realizada uma cerimónia no passado dia 22
de maio.

A localidade de Dornes, no município de Ferreira do
Zêzere, é único local da Albufeira de Castelo de Bode que
mantém viva a tradição e saber-fazer de construção destas
embarcações, através do Mestre calafate José Alberto
Ferreira, com os conhecimentos que passaram de geração
em geração.
Mais informações:
geral.museu@marinha.pt
https://ccm.marinha.pt/pt/museu

/

Programa "VALORIZAR"
Com o objetivo de tornar o Museu de Marinha cada vez
mais inclusivo, foi renovado e adaptado um dos
corrimões das escadas de acesso entre o piso térreo e o
piso 1 da exposição permanente, tendo como base o
conhecimento técnico do marceneiro das Oficinas do
Museu, Alexandre Teixeira Cabrita. Através desta ação,
pretende-se facilitar o acesso ao piso 1 e tornar a visita
ao Museu de Marinha cada vez mais comoda e
acessível a todos, sendo este um dos principais
objetivos a atingir com o programa “VALORIZAR”.

Restauro da "Maria Eulália"
Está concluído o restauro da embarcação "Maria
Eulália" que se encontra em exposição na galeria
exterior do Museu de Marinha. Na fotografia, pode
observar a embarcação já restaurada, após passar pela
última fase do processo, onde foram aplicadas as cores
e desenhos originais desta, tal como o seu nome, e a
matrícula.

Inauguração da exposição dos "Paquetes
Portugueses" na ENIDH
No dia 1 de junho terá lugar na Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, a inauguração da
exposição temporária “Paquetes Portugueses”, em parceria com o Museu de Marinha.
Esta exposição procura ilustrar a história dos paquetes portugueses desde o início do século XIX
até finais do século XX e é essencialmente composta por fotografias e painéis fotográficos.

7 de junho de 1494 - Tratado de Tordesilhas;

Efemérides
Junho
https://ccm.marinha.pt/pt/museu

13 de junho de 1947- Criação da SOPONATA;
17 de junho 1922- Conclusão da primeira travessia aérea do Atlântico Sul;
20 de junho de 1876 - Corveta-couraçada "Vasco da Gama" aumentada ao efetivo
dos navios da Armada;
30 de junho de 1873- Nascimento do VALM Luís António Magalhães Correia;
Entre outras... Siga-nos no Instagram do MM para estar a par de todas as efemérides!

@museumarinha

geral.museu@marinha.pt

NAVEGAR NO
MUSEU DE
MARINHA...

WEBINARS
17 JUNHO - 18h
A coleção de cartografia
náutica do Museu de Marinha
Comandante Alves Gaspar
Comandante Costa Canas
Comandante Baptista Valentim (moderador)
Assista em:
facebook.com/comissaoculturaldemarinha

24 JUNHO - 18h
A história da Marinha
Mercante
Luís Miguel Correia
Comodoro Croca Favinha (moderador)
Assista em:
facebook.com/comissaoculturaldemarinha

Siga-nos no Youtube e reveja os
Webinars já realizados!
Link:
https://youtube.com/playlist?
list=PLIP1ohbMV3LPM3iFZX66ZAoIW0Z0qSxoh

