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Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente 

                                               www.marinha.mil.br                                                          

Continente Africano, o Brasil também enviou aviadores navais para operarem junto à Força Aérea 

Britânica e uma Missão Médica Militar que mobiliou um hospital de campanha na França.  

 

Programação Especial Centenário do Armistício da Primeira Guerra Mundial (10 e 11 de 

novembro) 

Píer Mauá  

Evento: Visitação pública à Fragata União 

Horário: 09:00 as 18:00  

Entrada: Gratuita  

 

Evento: Visitação ao Blindado Carro Piranha III-C 

Horário: 09:00 as 18:00  

Entrada: Gratuita  

 

Espaço Cultural da Marinha 

Evento: Visita à Ilha Fiscal  

Local: saída do Cais do Porto do Espaço Cultural da Marinha 

Horário: 12h30, 14h e 15h30 (embarque inicia 20 min antes) 

Entrada: Ingressos à venda na Bilheteria do Espaço Cultural da Marinha: R$10,00 (Valor único 

promocional)  

 

Evento: Passeio Marítimo 

Local: saída do Cais do Porto do Espaço Cultural da Marinha 

Horário: 13h15 e 15h (embarque inicia 20 min antes) 

Entrada: Ingressos à venda na Bilheteria do Espaço Cultural da Marinha: R$10,00 (Valor único 

promocional)  

 

ASSESSORIA DE IMPRENSA DO COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL 

e-mail: imprensa@1dn.mar.mil.br   / imprensa.1dn@gmail.com 

Telefones:  (21) 2104-6110 / 2104-5598 / 2104-7271 / 99370.6852 / 99358.2380  /  99275.5303  / 

 99367.7032 

 


