


O projeto "Galeota Real - Exposição na Ilha Fiscal" faz parte

das ações para a construção do Museu Marítimo do Brasil e

consiste na construção de um novo espaço próprio de

exposição na área aberta a visitação da Ilha Fiscal.

A Galeota Real foi construída em 1808, nos estaleiros do

Arsenal da Capitania da Bahia em Salvador, para o serviço

particular do Príncipe Regente, no contexto da transferência

da corte portuguesa para o Brasil (1808-1821). Possui casco de

madeiras nobres, com 24m de comprimento, sendo propelida

por 30 remos. Na popa, possui um camarote forrado de

veludo, ricamente decorado e, na proa, a carranca de um

dragão, símbolo da Casa de Bragança.

Na Corte, atendeu aos deslocamentos da Família Real pela

Baía de Guanabara, tendo recebido a Princesa D. Leopoldina

e, posteriormente, conduzido a Família Real à embarcação

que a transportou de volta a Portugal, em 1821.

Sem similar no continente americano, foi utilizada até os

primeiros governos da República Velha. Realizou a sua última

viagem em 1920, no desembarque da família real da Bélgica,

que chegou ao Rio de Janeiro a bordo do Encouraçado São

Paulo.
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No intuito de garantir a qualidade do projeto arquitetônico e construir uma

estrutura funcional e sustentável, consideramos os seguintes aspectos para

a implementação do projeto:

• Critérios ambientais e de sustentabilidade;

• Soluções, técnicas e materiais resistentes, responsáveis e viáveis ambiental

e financeiramente, que garantam o mínimo impacto ambiental;

• Utilização de sistemas construtivos modulares, com sistemas pré-

fabricados, para facilitar o transporte e a montagem;

• Harmonia ao ambiente e à paisagem local, com o menor impacto visual, já

que as intervenções ocorrerão dentro de uma

das principais atrações turís�cas do Rio de Janeiro, que é a Ilha Fiscal;

• Integração com o contexto naval tanto em termos de materialidade como

de forma.

Simulação da estrutura de exposição da Galeota Real na Ilha Fiscal



R$ 2.967.046,82
rçamento total do projetoO

Valor captado (até abril/2021): R$ 1.413.132,38

Valor disponível para patrocínio: R$ 1.553.914,44

http://salic.cultura.gov.br/projeto/#/501eac548e7d4fa987034573abc6e179MjMzMDUxZUA3NWVmUiEzNDUwb3RT/planilha-homologada
http://salic.cultura.gov.br/projeto/#/501eac548e7d4fa987034573abc6e179MjMzMDUxZUA3NWVmUiEzNDUwb3RT/captacao
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