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Dia da Marinha 2021
Neste dia, 20 de maio de 2021, poderá visitar o Museu de
Marinha de forma gratuita, entre as 10h e as 18h (última
entrada às 17:30h, horário de verão).
Este dia será ainda celebrado com uma visita guiada
virtual, protagonizada pelo ator Bruno Pópulo, na pele de
Fernão de Magalhães.

E porquê o dia 20 de maio?
Este dia representa a data em que Vasco da Gama e a sua
esquadra chegaram a Calecute, em 1498. Esta viagem
representou a descoberta oficial do Caminho Marítimo
para a Índia e marcou o início da presença portuguesa no
Oriente.

A importância deste dia é ainda hoje sentida, sendo então
a data em que se celebra o dia da Marinha Portuguesa.
Na fotografia: Nau "S. Gabriel", comandada por Vasco da Gama e
que fez parte da Armada que chegou à Índia.

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

/

O Museu vai à Escola
Nesta época de pandemia em que a segurança é
fundamental, o Museu de Marinha quer continuar a
contribuir para a aprendizagem dos alunos.
A pensar na comunidade escolar, criámos a iniciativa
“O Museu vai à escola”, onde as personagens contam a
história na primeira pessoa!
Personagens históricas:
- Infante D. Henrique
- Fernão de Magalhães

Mais informação em:
https://ccm.marinha.pt/pt/museumarinha_web/educacao_web/
atividadeseducativas_web/Paginas/o-museu-vai-a-escola2020.aspx

Dia Internacional dos Museus
No âmbito das comemorações do Dia Internacional
dos Museus, o Museu de Marinha promove visitas
guiadas gratuitas à sua exposição permanente, no
dia 18 de maio, nos seguintes horários: 11:00h, 14:00h,
15:00h e 16:00h. Cada visita contará com um mínimo
de 5 e um máximo de 10 participantes.
Necessária marcação prévia através dos seguintes
contatos:
telef.: 210 977 388/90
e-mail: museu.svc.educativo@marinha.pt

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

5 de maio de 1898 - Lançado à água o Cruzador "D. Carlos I";
10 de maio de 1937- Lançado à água o Lugre Creoula;
18 de maio de 1880- Nascimento do Comandante Carvalho Araújo;
20 de maio de 1498 - Chegada de Vasco da Gama a Calecute (Índia);
23 de maio de 1881- Nascimento de Sacadura Cabral;
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
6 MAIO - 18h
A busca dos Astrolábios
Professor Filipe de Castro
Comandante Baptista Valentim (moderador)
Assista em:
facebook.com/comissaoculturaldemarinha

11 MAIO - 18h
As Galeotas Reais
Dr. Nuno Saldanha
Tenente Ana Tavares (moderador)
Assista em:
facebook.com/comissaoculturaldemarinha

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

