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Museu de Marinha
Het marinemuseum (Museu de Marinha) werd in 1863 door koning D. Luís gesticht en zou 100 jaar later een deel van
de dependances van het klooster Mosteiro dos Jerónimos innemen; hiermee zou het voor altijd verbonden zijn met de
plaats waar de Portugese armada’s vertrokken op ontdekkingsreizen over de oceanen.
Met meer dan 17 duizend stukken, waaronder perfecte modellen van boten, van schepen en karvelen tot de
moderne cruiseboten, is dit museum een fascinerende getuigenis van de maritieme geschiedenis en van de
activiteiten van de Portugese zeevaarders.
In de entreezaal staat een enorme planisfeer waar u de wegen van de Portugese Expansie kunt zien tussen de 11e
en de 16e eeuw en de verdeling van de Wereld tussen de Portugese en de Spaanse kroon na het Verdrag van
Tordesilhas.
De hutten van het koninklijke jacht Amélia zullen u zeker opvallen; dit werd door koning D. Carlos in 1901 gekocht en
gebruikt voor zijn oceanografische studies. Meubilair, vaatwerk, kristallen en couverts creëren hier de intieme
ambiance van de Portugese koninklijke familie. Op de dag van de verwezenlijking van de Portugese Republiek op 5
oktober 1910 vervoerde het jacht Amélia de laatste koning van Portugal, D. Manuel II, naar Gibraltar.
In het grote paviljoen Pavilhão das Galeotas staan imponerende koninklijke jachten en tweemasters, 6 magnifieke
galjoten en verschillende voorbeelden van traditionele Portugese vaartuigen.
Een belangrijke historische gebeurtenis voor de hele wereld was de eerste oversteek met het watervliegtuig "Santa
Cruz", door Sacadura Cabral en Gago Coutinho, van de Atlantische Oceaan via de lucht van Lissabon naar Rio de
Janeiro in 1922.
Contactgegevens
Adres:

Praça do Império - Belém

Telefoon:

+351 21 362 00 19

1400-206 Lisboa

Fax:

+351 21 363 19 87

E-mail:

geral@museumarinha.pt

Website:

http://www.museumarinha.pt

Openingstijden
Oktober / Maart - 10.00 – 17.00 uur (van Dinsdag t/m Zondag) April / September – 10.00 – 18.00 uur (van Dinsdag
t/m Zondag) Gesloten : Maandag, Feestdagen
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