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Eduardo De Martino (1838-1912)
foi um pintor italiano de
marinhas e oficial da marinha de
guerra italiana.

Atuou no Brasil entre 1868 e
1875, participando da Guerra da
Tríplice Aliança, a convite de D.
Pedro II ,  para registrar o teatro
de operações, o que torna suas
telas e desenhos uma grande
contribuição para o estudo
deste evento.

Em 1875, foi nomeado pintor da
corte inglesa. vários de seus
quadros estão espalhados por
museus brasileiros e europeus. 

Durante o período em que
esteve junto às forças
brasileiras, produziu um grande
número de desenhos que
serviram como estudo para
quadros a óleo, importantes
testemunhos das batalhas
travadas pelas forças aliadas.

Pinturas  e  desenhos
de  Eduardo  de  Martino

Os projetos "Desenhos de Eduardo De Martino"
(WAC1293/01/2021) e "Pinturas de Eduardo de
Martino" (WAC1297/01/2021),  objetivam a
divulgação da coleção de desenhos do artista
italiano, sob a guarda da Diretoria do
Patrimônio Histórico e Documentação da
Marinha.



PINTURAS  DE  
EDUARDO  DE  MARTINO

A coleção da DPHDM possui 18 obras com a técnica óleo sobre tela,

onde o artista retrata cenas de batalhas, acampamentos de guerra e

embarcações. O primoroso registro das cenas e embarcações dá aos

quadros a função de documento.

As pinturas de Eduardo de Martino são um registro muito importante

da Guerra da Tríplice Aliança: seus desenhos retratam pormenores de

indumentária, embarcações, paisagens, acampamentos e

acontecimentos presenciados pelo pintor. Como poucos foram os

enviados para registrar os acontecimentos no campo de batalha,

seus trabalhos são fonte primária quase exclusiva da guerra para

pesquisadores brasileiros e estrangeiros. a produção da exposição

temporária no museu naval possibilitará promover sua divulgação e

ao público o aprendizado de nuances significativas da nossa história.



Lançamento  de
exposição  temporária
no  Museu  Naval .

Recatalogação,
pesquisa e restauro da
coleção de pinturas de
Eduardo De Martino

Edição de catálogo virtual

com as imagens e

pesquisas da etapa anterior,



DESENHOS  DE  
EDUARDO  DE  MARTINO
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DESENHOS  DE
EDUARDO  DE  MARTINO

Valor total do projeto

R$  299.194,76

PINTURAS  DE
EDUARDO  DE  MARTINO

Valor total do projeto

R$ 325.742,28
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