
CRONOLOGIA DAS 

ATIVIDADES DO MUSEU EXEA 

ANO DE 2021

FEVEREIRO

Fundação do Museu Marítimo EXEA

Parceria com o Instituto Politécnico 

de Tomar - IPT / Portugal

O IPT tem uma relação muito próxima 

e importante com o Museu EXEA, mar-

cada pelo apoio que antecede a funda-

ção, quando ainda era um projeto. A 

maior apoiadora é a Professora Dra. 

Alexandra Figueiredo, hoje, membra 

benemérita do Museu EXEA.

MARÇO

Lançamento do Museu Marítimo 

EXEA

Exposição temporária: Profissionais 

do Mar no Extremo Oriental das Amé-

ricas: 1850-1950 – Ticiano Alves

Intitulada “Profissionais do Mar no 

Extremo Oriental das Américas: 1850-

1950” a exposição foi criada a partir de 

uma pesquisa que se utilizou de leis e 

jornais desse período e de documentos 

da Capitania dos Portos da Paraíba - 

CPPB referentes a primeira metade do 

século XX. A exposição apresentou os 

Março de 2021 a junho de 2022
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profissionais no sentido terra-mar, como uma maré de vazante. É 

nesse mesmo sentido, que os profissionais do mar se criam, nas-

cendo em terra e vivendo sobre as grandes porções de água salgada 

do Atlântico.

JUNHO

Exposição: A costa nordestina no Brasil holandês – Leandro Vilar 

Oliveira

Nessa exposição apresentou-se descrições da costa nordestina com 

base nos relatórios A Tocha da Navegação para viajar as costas situa-

das ao sul do Trópico de Câncer como o Brasil, as Índias Ocidentais, etc. 

e Roteiro do Rico Brasil, Rio da Prata, Magalhães e Le Maire, unindo 

seus relatos com as ilustrações feitas pelo pintor Frans Post (1612-

1680), de localidades da costa brasileira, indo da Bahia ao Mara-

nhão. 

AGOSTO

Curso: Patrimônio cultural marítimo: Brasil, Portugal e Moçam-

bique

Primeiro curso do museu que contou com a colaboração da sua 

equipe e de professores convidados do Brasil, Portugal e Moçam-

bique para abordar o patrimônio marítimo a partir de pesquisas 

arqueológicas e outros temas correlatos. 

Lançamento do blog Abrindo Mares

Consiste num blog produzido pelo Museu, apresentando postagens 

curtas sobre distintos assuntos associados com o mar. O blog é es-

crito por membros do museu e possui publicações com o intuito de 

levar conhecimento de forma rápida e instrutiva. 

SETEMBRO

Lançamento do site da Revista Atlanticus

O periódico Atlanticus: Revista do Museu EXEA consiste numa pu-

blicação científica da Editora do Museu, voltada para a divulgação 

de conhecimentos nos campos da História, Arqueologia, Museolo-

gia, Patrimônio e Direito Marítimo. O periódico foi concebido para 
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fornecer oportunidade a pesquisadores iniciantes até os veteranos. 

OUTUBRO

Seção especial: O Atlântico Norte na Era Viking – Leandro Vilar 

Oliveira

Trata-se de uma seção que aborda as expedições marítimas dos nór-

dicos da Era Viking (sécs. VIII-XI), a dividindo-a em nove regiões: 

Inglaterra, Escócia, Irlanda, França, Portugal, Espanha, Ilhas Fa-

roe, Islândia, Groenlândia e Canadá. Mostrando como ocorreu o 

processo de invasão, exploração e colonização nesses territórios, 

ao longo de quase trezentos anos. 

NOVEMBRO 

A navegação mercante em tempos de guerra – George Henrique 

Vasconcelos 

Na terceira exposição lançada em 2021, apresentou-se a relação 

mercante entre Brasil e Alemanha durante o contexto da Grande 

Guerra (1914-1918), expondo informações sobre embarcações, ro-

tas, mercadorias, tripulações e portos, mostrando a operação de 

companhias alemães no Brasil no começo do século XX. 

ANO DE 2022

FEVEREIRO

Exposição: Timeline Fortaleza de Santa Catarina – Leandro Vilar 

Oliveira e George Henrique Vasconcellos 

A exposição apresenta uma cronologia da história da Fortaleza de 

Santa Catarina, fortificação costeira, construída em Cabedelo, na 

Paraíba, desde sua origem em 1589 até 2017. Atualmente a fortaleza 

segue em funcionamento como local turístico e de realização de 

eventos e atividades culturais. 

Webinar: Naufrágios & Diálogos Interdisciplinares: Meio am-

biente, História, Arqueologia e Legislação

O webinar consistiu numa colaboração entre o Museu EXEA e o 

Laboratório de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará 
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(UFC) para debater a respeito do aparecimento de fardos de borra-

cha no litoral brasileiro, apontando que tais aparecimentos estão 

associados aos naufrágios SS Rio Grande e o SS Weserland, vincula-

dos a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e afundados próximos a 

costa do nordeste brasileiro.

Parceria com o Google e adesão do Museu ao Google Arts & Cul-

ture

Google Arts & Culture consiste num projeto do Google Inc. para 

promover o acesso a museus, galerias, e exposições diversas, feitas 

em distintos países. A plataforma fornece várias ferramentas para 

construir as exposições virtuais. 

Parceria como InPact

Também nesse mesmo mês o Museu EXEA firmou parceria com o 

InPact, instituto de pesquisa e ação voltado para o estudo e prote-

ção ambiental, tendo foco no Patrimônio Natural Marinho. 

MARÇO

Exposição A costa nordestina no Brasil holandês – Leandro Vilar 

Oliveira

Relançamento da exposição agora na plataforma do Google Arts & 

Culture. 

Exposição: Cultura a vela em Cabedelo – Ocione Fernandes 

A exposição apresenta a cultura de pequenas embarcações a vela, 

desenvolvida na cidade costeira de Cabedelo, no estado da Paraíba, 

no Brasil. A exposição apresenta belas fotos feitas por seu autor que 

retratam essa cultura marítima pouco conhecida e que sobrevive a 

décadas. 

ABRIL

Lançamento do podcast Mar Oceano

Esse podcasts produzido pelo Museu apresenta debates e conver-

sas da equipe e colaboradores acerca de temas pré-definidos que 

abarquem assuntos distintos sobre o mar. Os episódios saem sema-

nalmente. 
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MAIO

Lançamento do Programa Investigadores do Amanhã

O programa faz parte de um dos pilares do Museu que é o incentivo 

a pesquisa e a educação. Enquanto a Revista Atlanticus é voltada 

para o público universitário e formado, os Investigadores do Ama-

nhã é dirigido ao público do Ensino Médio, permitindo a possibi-

lidade de que professores de escolas públicas e privadas possam 

orientar alunos em pesquisas referentes ao patrimônio marítimo, 

além de incentivá-los a pesquisa científica. 

JUNHO

A Editora EXEA abre chamada para o Dossiê “O Atlântico e o Bi-

centenário da Independência do Brasil (1822-2022)” 

O presente dossiê é uma iniciativa da Editora do Museu EXEA para 

reunir estudos inéditos sobre a relação do mar com o processo de 

mudança do Brasil de Colônia para Reino e depois Império, pen-

sando o marco da Independência do Brasil para a história do país. 
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