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Os projetos

Digitalização

Divulgação

Conservação

Higienização mecânica
para eliminação de

sujidade e agentes que
intensificam a

degradação do suporte
(papel).

Os 3 projetos aqui apresentados são
voltados para a preservação, conservação

e divulgação de parte do importante
acervo de Obras Raras do Arquivo da

Marinha. Embora tratem de obras
distintas, todos os projetos

compreendem as seguintes ações:
 

Digitalização das obras,
seguindo e indexação
da reprodução digital

no sistema AtoM
(sistema de descrição e
difusão da informação
arquivística), de acesso

gratuito e público.
 

Realização de visitas
mediadas e workshops
ao Arquivo da Marinha,

abordando temas
relacionados a
preservação de

arquivos, a fim de
promover a

manutenção da
memória e do

patrimônio nacional.
 



O livro “As Famosas Armadas Portuguesas”, objeto deste projeto, é um

manuscrito único, possivelmente concluído no ano de 1650. Seu autor é o

cavaleiro fidalgo da casa real portuguesa, Simão Ferreira Paez.

Esta recopilação apresenta uma descrição detalhada das grandes armadas

Organizadas por Portugal, que cruzaram o oceano Atlântico e o Índico, entre

fins do século XV e a primeira metade do século XVII, com destino às Índias

Ocidentais e Orientais. Foi parte do acervo nominado em 2011 no registro

nacional pelo Projeto Memórias do Mundo da UNESCO.

AS FAMOSAS
ARMADAS
PORTUGUESAS
(1496-1650)

Valor total do projeto
R$  41.527,00

http://leideincentivo.rio.rj.gov.br/produtores/projetos_divide.php?projeto=19732&opcao=identificacao


Manuscrito original, "Lágrimas Portuguesas" contém uma coletânea de poemas

e crônicas de autores portugueses em homenagem aos mortos da explosão do

Encouraçado Aquidabã, em 1906.

Na noite do dia 21 de janeiro de 1906, ocorreu uma explosão num paiol de

munições desta embarcação, bipartindo-o e afundando-o em poucos minutos.

Os socorros foram imediatamente prestados, mas, prejudicado pelos

redemoinhos, o Aquidabã submergiu com toda a sua tripulação. Na explosão

pereceram 112 homens, entre oficiais, guardas-marinha e praças. O acidente,

que causou grande comoção, foi noticiado tanto na imprensa nacional como

internacional.

LÁGRIMAS
PORTUGUESAS
(1906)

Valor total do projeto
 R$ 41.685,00

http://leideincentivo.rio.rj.gov.br/produtores/projetos_divide.php?projeto=19732&opcao=identificacao


"Norte dos Pilotos, Guia dos Curiosos" é um livro original, em manuscrito, escrito

entre os anos de 1730 e 1750, por Manuel dos Santos Raposo, um homem de

grande experiência naval.

O autor participou de várias viagens como piloto e, além disso, teve ainda uma

ação relevante como cartógrafo. O seu texto foi escrito de forma direta,

simples, com noções básicas de náutica, navegação, além dos elementos de

mastreação e aparelhos dos navios, além de apresentar a vida de bordo do

período.

NORTE DOS
PILOTOS - GUIA
DOS CURIOSOS

Valor total do projeto
R$ 41.527,00 

http://leideincentivo.rio.rj.gov.br/produtores/projetos_divide.php?projeto=19732&opcao=identificacao
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