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Espaço Cultural 
reabre e tem recorde 

de público

Após seu fechamento desde fevereiro de 2014, devido 
às obras da Perimetral, o Espaço Cultural foi reaberto ao 
público em 13 de agosto deste ano, por ocasião dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016. 

A resposta dos visitantes foi imediata chegando a 
um recorde de público de aproximadamente 18 mil 
visitantes em um dia durante o período olímpico e 
paralímpico. Foram dias movimentados e cheios de 
atrações, em que o público pode conferir as antigas e 
novas atrações do local, como o modelo da Nau dos 
Descobrimentos, o Helicóptero Rei do Mar e um carro 
de combate, cenários perfeitos para inúmeras sessões 
de fotos. Ainda no local, o visitante pode ter acesso 
ao Submarino Riachuelo e Navio-Museu Bauru que 
participou da Segunda Guerra Mundial, conhecendo 
um pouco do que é a vida a bordo. O espaço também 
oferece lanchonete e lojinha de souvenirs.

A Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação 
da Marinha alterou o funcionamento do Espaço 
Cultural da Marinha para o público aproveitar mais a 
visita e fazer um percurso com mais tempo, diversão e 
conhecimento. 

Venha passar uma tarde no Espaço Cultural da Marinha!

VISITAÇÃO: 
Terça a domingo. Às terças-feiras a visitação é gratuita, 
exceto em dias de feriado. 

HORÁRIO DE VISITAÇÃO:  
- 12h abertura do Espaço Cultural com as atrações: 
Submarino, Navio Bauru, Helicóptero e Carro de Combate.
- 17h fechamento do Espaço Cultural da Marinha.
- 17h45 último acesso no interior do Espaço Cultural.
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Foi realizada em 30 de junho último, na Ilha 
Fiscal (RJ), a cerimônia de passagem de cargo 
de Diretor do Patrimônio Histórico e Documen-
tação da Marinha (DPHDM). A solenidade foi 
presidida pelo Secretário-Geral da Marinha, Al-
mirante de Esquadra Liseo Zampronio. Assu-
miu o cargo o Vice-Almirante (RM1) José Car-
los Mathias, em substituição ao Vice-Almirante 
(Refo-EN) Armando de Senna Bittencourt.
A divulgação e a preservação do patrimônio his-
tórico e cultural da Marinha, tarefas há 13 anos 
realizadas com esmero pelo Alte. Armando de 
Senna Bittencourt, passaram para a responsabi-
lidade do Alte. José Carlos Mathias.
Em seu discurso de despedida o Alte. Bitten-
court agradeceu a todos que o acompanharam 
nesses anos de serviços prestados e muitas reali-
zações conquistadas e deu as boas-vindas a seu 
sucessor. “Hoje, eu me despeço com alguma tris-
teza, pois fui muito feliz aqui. Sei que a direção 
irá para mãos competentes e capazes, que trarão 
novos aprimoramentos à Diretoria”.

Novo Diretor da DPHDM,Vice-Almirante (RM1) José Carlos Mathias, 
Secretário-Geral da Marinha AE Liseo Zampronio e o Ex-Diretor,

Vice-Almirante (Refo-EN) Armando de Senna Bittencourt

Autoridades militares e civis 
na cerimônia de passagem de cargo

PASSAGEM DE CARGO 
Novo Diretor Assume a DPHDM

Ao assumir o cargo, o Vice-Almirante Mathias, 
expressou o reconhecimento, agradecimento e 
compromisso com a nova diretoria. 
“Quero expressar minha convicção de que, com 
dedicação, perseverança e criatividade, juntos 
venceremos o desafio de divulgar uma mentali-
dade marítima necessária para nosso País”.
A cerimônia foi prestigiada por grande parte da 
tripulação da DPHDM e autoridades convida-
das, entre elas, dois ex-ministros, dois ex-coman-
dantes da Marinha e os titulares de OM do Rio 
de Janeiro.
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Museu Naval apresenta exposição de Arqueologia

Uma viagem no tempo para desmistificar a his-
tória secular de nove naufrágios ocorridos na 
costa brasileira, dividida em 108 peças repletas 
de mistérios e aventuras. É com este conceito 
que o Museu Naval inaugurou em agosto de 
2016 a nova exposição temporária “Patrimônio 
Cultural Subaquático Brasileiro: Naufrágios His-
tóricos”, que marca a nova era museográfica da 
Diretoria do Patrimônio Histórico e Documenta-
ção da Marinha (DPHDM).
Entre os naufrágios abordados na mostra, estão 
o Galeão Santíssimo Sacramento (1668) e o Navio 
de Passageiros Príncipe de Astúrias (1916).
A escuridão inicial aliada à sonoridade do mar 
convida o visitante a mergulhar em uma espécie 
de sítio arqueológico, onde ele pode conhecer o 
trabalho de um arqueólogo mergulhador.
A exposição tem entrada franca e ficará no mu-
seu até abril de 2017.

Circuito expositivo da exposição Patrimônio Cultural Subaquático Brasileiro no Museu Naval
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Em 17 de novembro último, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha 
(DPHDM) realizou o Seminário Comemorativo do Centenário da Aviação Naval Brasileira, 
na sede do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), organismo dedicado à preser-
vação e divulgação da História e Geografia Nacionais. Compareceram ao evento alunos dos 
cursos de formação e especialização para oficiais e praças sediados no Rio de Janeiro, além de 
diversos Aviadores Navais e pesquisadores interessados na História Naval Brasileira.
O Seminário foi aberto pelo presidente do IHGB, Professor Arno Wehling, e teve sequência 
com a conferência do Almirante de Esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, que expôs  
suas ações como Ministro da Marinha para a retomada da operação de aeronaves de asas 
fixas pela MB. O Vice-Almirante (Refo-EN) Armando de Senna Bittencourt, sócio titular do 
IHGB, palestrou sobre a introdução das aeronaves como plataforma de armas nos conflitos 
bélicos e o Coronel (EB) Carlos Daróz, historiador com diversos livros lançados, apresentou 
as ações da Aviação Naval na supressão da Revolução Constitucionalista de 1932. O Diretor 
do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, Vice-Almirante (RM1) José Carlos 
Mathias, encerrou a tarde dedicada à história da Aviação Naval agradecendo aos presentes 
e entregando os certificados de participação aos palestrantes.

Seminário em homenagem ao 
Centenário da aviação naval 

Autoridades militares e civis em seminário do centenário da Aviação Naval
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Museu Naval recebe imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida  

Ao chegar o último dia do mês dedicado às comemorações de Nossa Senhora Aparecida, a Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha recebeu, na manhã do dia 31 de outubro, no 
Museu Naval, a tão esperada visita da imagem peregrina da Padroeira do Brasil. Na ocasião, foi re-
alizada uma missa, presidida pelo Capelão-Chefe da Marinha CMG (CN) Paiva e pelo Capelão do 
ComenCh CF(CN) Odécio, que lotou o Pátio D’Armas e juntou militares, civis, familiares e amigos. 
O evento emocionou a tripulação, que registrou em fotos o momento tão especial.

No dia 19 de outubro último, a Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Documentação da Ma-
rinha (DPHDM) recebeu o certificado interna-
cional do Programa Memória do Mundo, da 
Organização das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura (Unesco).
Em 2013, esta diretoria recebeu também da 
Unesco o Registro Regional do Programa Me-
mória do Mundo pelo conjunto documental A 
Guerra da Tríplice Aliança: representações ico-
nográficas e cartográficas, com a coleção de de-
senhos e aquarelas do artista Eduardo De Mar-
tino que esteve na linha de frente dessa guerra.

DPHDM recebe registro internacional da UNESCO

O Capitão de Corveta (T), Carlos André Lopes da Silva, da DPHDM, 
recebe certificado entregue pelo Presidente do Comitê Nacional do 

Brasil do Programa Memória do Mundo, Maurício Vicente Ferreira Jr., 
representante do Ministro da Cultura.

O Diretor da DPHDM, Vice-Almirante Mathias, com alguns dos militares 
e civis devotos de Nossa Senhora Aparecida



7Informativo Cultural

Atividades Educativas
Projeto Escola
Por meio de visitas mediadas ao Espaço Cultural da Marinha e ao Museu Naval, alunos 
dos ensinos fundamental e médio da rede pública podem conhecer e refletir sobre a 
história marítima do Brasil. Os estudantes também terão acesso às atrações do Museu 
Naval e Espaço Cultural.  Nesse Projeto, são oferecidos transporte gratuito em ônibus 
escolar da DPHDM, lanche e uma foto-lembrança que é enviada por e-mail. As visitações 
acontecem de terça a sexta-feira para escolas previamente agendadas. 

Informação e agendamento: (21) 2104-6851 | educativo@dphdm.mar.mil.br |

Uma Aula no Museu
São oferecidas aulas de História do Brasil ministradas no Museu Naval por militares da 
DPHDM formados em História. Além dessa aula no Museu Naval, as escolas podem 
optar por estender a visita ao Espaço Cultural da Marinha, tendo a possibilidade de fazer 
o passeio marítimo a bordo do Rebocador de Alto-Mar Laurindo Pitta ou realizar uma 
visita à Ilha Fiscal. Esse projeto que acontece as terças e quartas-feiras tem uma duração 
de 1h30 e atende grupos de até 60 estudantes, devendo o transporte ser providenciado 
pela própria escola e tendo a visita um custo a ser determinado de acordo com o número 
de alunos envolvidos e com a programação escolhida.
Informação e agendamento: (21) 2104-6722 | historia@dphdm.mar.mil.br 

Uma Tarde no Museu
Criado em 2009, esse projeto visa a despertar o interesse pela História Marítima Brasileira 
em estudantes de ensino fundamental e médio da rede pública e particular de ensino por 
meio de uma visita à exposição de longa duração O Poder Naval na Formação do Brasil. 
Além disso, o projeto oferece uma atividade educativa e transporte gratuito a escolas 
com grupos de até 30 pessoas.  As visitas ocorrem as quintas-feiras e têm o patrocínio 
da Granado Pharmácias. 

Informação e agendamento: (21) 2104-6851 | educativo@dphdm.mar.mil.br

Visitando a História
São oferecidas visitas a militares e servidores civis das diversas Organizações Militares 
da Marinha do Brasil e das demais Forças. As visitas ao circuito expositivo do Museu 
Naval ou do Espaço Cultural da Marinha são guiadas por um oficial desta Diretoria e 
possibilitam aos visitantes conhecerem um pouco mais sobre a história naval, enfatizando 
a liderança dos grandes chefes navais. 
Informação e agendamento: (21) 2104-5506 | (21) 2104-6691 (Ramal: 202) 
faleconosco@dphdm.mar.mil.br

Saiba mais em: www.dphdm.mar.mil.br
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Cerimônia de enCerramento 
do ano Cultural 2016 

D P H D M

Realizada em 9 de dezembro último, no Auditório do Museu Naval, a tradicional 
Cerimônia de Encerramento das Atividades Culturais de 2016 prestou homenagem 
à memória de cinco oficiais-generais cujos centenários de nascimento ocorreram este 
ano e também distinguiu com a Medalha Colaborador Emérito civis e militares que se 
destacaram na área cultural da Marinha, apoiando a Diretoria do Patrimônio Histórico 
e Documentação da Marinha. Os homenageados foram o Almirante de Esquadra 
Arnaldo de Negreiros Januzzi, o Vice-Almirante Mário Rodrigues da Costa, o Vice- 
-Almirante Joaquim Américo dos Santos Coelho Lobo, o Contra-Almirante(FN) Doris 
Greenhalgh de Oliveira e o Contra-Almirante(Md) Nemo Ponce Pasini. 
O encerramento contou com a apresentação do Vice-Almirante José Carlos Mathias, 
Diretor da DPHDM, que antes de desejar um Feliz Natal e um Bom Ano-Novo, ressaltou as 
principais realizações ocorridas nas áreas de Museologia, Biblioteconomia, Arquivologia, 
História e Publicações, e as metas para 2017. 

Diretor da DPHDM entregando medalhas aos colaboradores Cerimônia de encerramento do ano de 2016 no auditório 
do Museu Naval


