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Defesa Nacional assinala Dia Internacional dos Museus 

 

A Defesa Nacional associa-se uma vez mais às comemorações do Dia 

Internacional dos Museus, que se celebra a 18 de maio, com entrada livre em 

vários espaços e a oferta de uma programação especial. 

O Museu da Marinha, o Aquário Vasco da Gama e o Planetário Calouste 

Gulbenkian vão estar de portas abertas ao público de forma gratuita, até ao dia 

20. Durante esses dias, a Fragata D. Fernando II e Glória estará em Cacilhas, 

para ser visitada.   

No calendário, o Dia Internacional dos Museus embarca nas comemorações do 

Dia da Marinha, que este ano se assinala em Coimbra. Até 19 de maio, há 

exposições temáticas, atividades náuticas no rio Mondego, concertos da Banda 

da Armada e outros eventos gratuitos para toda a família.  

Outra sugestão para aproveitar o Dia Internacional dos Museus é uma visita ao 

Museu Militar do Exército, em Lisboa, onde as atividades especialmente 

programadas para este sábado vão desde jogos medievais, disponíveis na Sala 

de Armas, a demonstrações de Esgrima Histórica. A partir das 21h, os 

contratenores Luís Peças e João Paulo Ferreira levam “Sonhos e Saudades” à 

Noite dos Museus e no final do concerto será servido um tradicional caldo verde.  

No Museu Militar de Elvas, é inaugurada uma exposição integrada na coleção de 

História do Serviço de Saúde do Exército, intitulada “Medicina Dentária - 100 

anos ao serviço do Exército Português”. Já o Museu Militar do Porto exibe uma 

programação especialmente dirigida ao público infanto-juvenil, sem esquecer 

as atividades em família. “Viajar com as Tropas”, “Trincheira em Construção” 

ou “Mistérios de Uma Casa na Rua do Heroísmo” são algumas das oficinas 

disponíveis ao longo do dia, mediante inscrição prévia. A entrada é igualmente 

livre nos restantes Museus Militares do Exército, em Bragança, nos Açores e na 

Madeira.  

P3, Falcon, Puma ou Alpha Jet. O Dia Internacional dos Museus será uma 

oportunidade de conhecer de perto, e por dentro, aviões da Força Aérea 

Portuguesa, no Museu do Ar, em Sintra. A programação começa, pelas 10h15, 

com uma atividade da Academia da Força Aérea, que será possível também 

visitar, assim como as bases aéreas de Sintra, Montijo e Monte Real. A partir 

das 19h, começam as atuações musicais, incluindo a do Quinteto de Metais da 

Banda da Força Aérea, e sorteios dos sempre aguardados batismos de voo, 

mantendo-se o Museu do Ar aberto até à meia-noite. 


