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CONDIÇÕES DE ACESSO AOS  
MONUMENTOS, MUSEUS E PALÁCIOS NACIONAIS SOB TUTELA DA  

DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
 

F.A.Q.’S 
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES 

 
Âmbito de Aplicação 
Quais são os serviços dependentes da DGPC para os quais é possível adquirir bilhetes pré-
comprados (voucher)? 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves 
Convento de Cristo 
Mosteiro da Batalha 
Mosteiro de Alcobaça 
Mosteiro dos Jerónimos 
Museu da Música 
Museu de Arte Popular 
Museu do Chiado 
Museu Grão Vasco 
Museu Monográfico de Conímbriga 
Museu Nacional de Arqueologia 
Museu Nacional de Arte Antiga 
Museu Nacional de Etnologia 
Museu Nacional do Azulejo 
Museu Nacional do Teatro 
Museu Nacional do Traje 
Museu Nacional dos Coches 
Museu Nacional Machado de Castro 
Museu Nacional Soares dos Reis 
Palácio Nacional da Ajuda 
Palácio Nacional de Mafra 
Panteão Nacional 
Torre de Belém 
 

Quais os preços de ingresso? 
 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves 3,00 € 

Convento de Cristo 6,00 € 

Mosteiro da Batalha 6,00 € 

Mosteiro de Alcobaça 6,00 € 

Mosteiro dos Jerónimos 7,00 € 

Museu da Música 2,00 € 

Museu de Arte Popular 2,00 € 

Museu do Chiado 4,00 € 

Museu Grão Vasco 4,00 € 

Museu Monográfico de Conímbriga 4,00 € 

Museu Nacional de Arqueologia 5,00 € 

Museu Nacional de Arte Antiga 5,00 € 

Museu Nacional de Etnologia 3,00 € 

Museu Nacional do Azulejo 5,00 € 
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Museu Nacional do Teatro 3,00 € 

Museu Nacional do Traje 3,00 € 

Museu Nacional dos Coches 5,00 € 

Museu Nacional Machado de Castro 6,00 € 

Museu Nacional Soares dos Reis 5,00 € 

Núcleo de Vila Viçosa do Museu dos Coches  2,00 € 

Palácio Nacional da Ajuda 5,00 € 

Palácio Nacional de Mafra 6,00 € 

Panteão Nacional 3,00 € 

Torre de Belém 5,00 € 

 
Descontos e Gratuitidades 
Quais são os Descontos e Gratuitidades aplicados? 
Em conformidade com o Despacho de 17 de Fevereiro do Secretário de Estado da Cultura, os Descontos e 
Gratuitidades aplicados são: 
Gratuitidade 

� Crianças até aos 14 anos de idade; 
� Membros da APOM/ICOM e ICOMOS, Academia Nacional de Belas-Artes, Academia Portuguesa de 

História, Academia Internacional da Cultura Portuguesa, Associação dos Amigos dos Monumentos e 
Associação dos Amigos dos Castelos, mediante comprovação documental; 

� Investigadores e outros profissionais (críticos de arte, jornalistas, guias intérpretes e demais profissionais 
da atividade turística) no desempenho das suas funções, desde que devidamente identificados; 

� Professores e alunos de qualquer grau de ensino no âmbito de visitas de estudo, desde que comprovadas 
documentalmente a sua condição (cartão pessoal) e o contexto da visita (por documento emitido pela 
respetiva instituição de ensino); 

� Mecenas institucionais dos respetivos monumentos; 
� Funcionários do Ministério da Cultura, desde que devidamente identificados; 

Descontos 
60%: 

� Portadores do Cartão Jovem (Euro <26 do Instituto Português da Juventude) 
50%: 

� Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos; 
� Portadores de deficiência; 
� Bilhete de Família – aplicável aos filhos menores (15 a 18 anos) desde que acompanhados por um dos 

Pais; 
Bilhetes de Grupo: 

� Desde que adquiridos com antecedência mínima de 24 horas: 
5% - 100 a 200 bilhetes 
10% - 201 a 500 bilhetes 
20% - Mais de 500 bilhetes 

 

 
Marcação Prévia 
Em que Serviços Dependentes se aplica a obrigatoriedade de Marcação Prévia? 
Convento de Cristo 
Mosteiro de Alcobaça 
Mosteiro da Batalha 
Mosteiro dos Jerónimos 
Panteão Nacional 
Torre de Belém 
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A quem se aplica a obrigatoriedade de marcação prévia? 
Na ausência de voucher de bilhetes pré-comprados, todas as visitas guiadas a grupos compostos por 10 ou mais 
pessoas, incluindo de carácter pedagógico, estão sujeitas a marcação prévia com os serviços do Monumento, com 
a antecedência mínima de 48 horas, em dia útil. 

É preciso marcar previamente para períodos de gratuitidade? 
Sim. 

Como se processa? 
Enviando uma mensagem de correio eletrónico para um dos endereços 
visitas@ccristo.dgpc.pt 
visitas@malcobaca.dgpc.pt 
visitas@mbatalha.dgpc.pt 
visitas@mjeronimos.dgpc.pt (aplicável também para a Torre de Belém) 
visitas@panteao.dgpc.pt 
com uma antecedência mínima de 48 horas, em dia útil. O serviço observará a possibilidade de autorização e, em 
caso positivo, emitirá um código de acesso para apresentação à entrada do monumento. 

Que informações devem constar do pedido de marcação? 
Do pedido terá que constar, obrigatoriamente, a identificação do guia, número de visitantes, bem como o dia e a 
hora de realização da visita. 

Com que antecedência é necessário marcar uma visita guiada? 
Antecedência mínima de 48 horas úteis. 

Quando é devolvida a resposta? 
Preferencialmente até ao dia útil seguinte ao pedido. No máximo, até 24 horas antes da data de realização da 
visita guiada, tendo em atenção que o pedido terá que ser enviado com a antecedência mínima de 48 horas. 

De que depende a aceitação ou não da marcação prévia?  
A autorização para realização de visitas guiadas está dependente do Diretor do Monumento. 

Quais os critérios de autorização? 

A autorização é conferida em função do número de visitantes e/ou visitas em grupo previamente agendadas para 
o mesmo dia e hora, tendo em atenção critérios de segurança do Monumento, dos visitantes e da qualidade da 
visita a proporcionar. 
Quando é atingido um número de marcações para um determinado período a partir do qual o circuito museológico 
do Monumento estará demasiado sobrecarregado para a sua própria segurança e dos visitantes, deixa de ser 
possível aos serviços autorizar mais pedidos de marcação. 

O que fazer se não obtiver confirmação de marcação? 
Não pode efetuar a visita a não ser que esteja na posse de um voucher de bilhetes pré-comprados. 

Se um grupo chegar a um monumento sem marcação pode entrar? 
Não, a não ser que tenha voucher de bilhetes pré-comprados. 

E se o grupo se atrasar em relação ao horário marcado ou for alterado o número de pessoas 
do grupo? 
O pedido de marcação de visita guiada é efetuado por correio eletrónico com uma antecedência mínima de 48 
horas, em dia útil. Do pedido terá que constar, obrigatoriamente, a identificação do guia, número de visitantes, 
bem como o dia e a hora de realização da visita. 
O serviço observará a possibilidade de autorização e, em caso positivo, emitirá um código de acesso para 
apresentação à entrada do monumento. Qualquer alteração deve ser comunicada imediatamente aos serviços do 
respetivo Monumento que, se possível, terão uma flexibilidade de cerca de uma hora relativamente ao horário 
previamente marcado. 

O que acontece se for necessário alterar o Guia Intérprete que foi indicado na marcação? 
Sempre que possível, tal informação deve ser prestada previamente aos serviços do monumento. Quando não for 
possível informar previamente o serviço de marcações do Monumento, o Guia substituto deve apresentar o código 
de acesso emitido aquando da confirmação da visita. 

Porque é que é necessário marcar previamente as visitas guiadas? 
Para permitir uma gestão dos fluxos de visitantes que salvaguarde a segurança e preservação do Monumento, a 
qualidade da visita individual ou de grupos e as visitas pedagógicas de escolas. 

O que é que o Guia tem que apresentar à entrada do monumento? 
O código de acesso de marcação prévia. 
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Que espaços estão incluídos no conceito de visita ao Monumento e, portanto, sujeitos às 
regras legais? 
Todos os espaços integrados no circuito museológico incluindo, no caso do Mosteiro da Batalha, a respetiva Igreja, 
nos períodos não afetos ao culto. 

 
Voucher de bilhetes pré-comprados 
O que é? 
A aquisição antecipada de bilhetes dá lugar à emissão eletrónica de um voucher, um documento em formato .pdf 
no qual consta o número de bilhetes pré-comprados, o Monumento, Museu ou Palácio Nacional a que refere, a 
identificação do comprador, as datas de emissão e validade e campos para preenchimento manual do dia de 
realização da visita. 

Para que serve? Quais as vantagens de comprar antecipadamente os bilhetes? 
O voucher de bilhetes pré-comprados serve para visitar os Monumentos, Museus ou Palácios sem necessidade de 
marcação, sem risco de impossibilidade de autorização ou sujeição a horários. Tem ainda vantagens financeiras, 
uma vez que a aquisição antecipada de bilhetes usufrui de descontos de quantidade. 
A posse de voucher permite ainda o acesso prioritário à bilheteira, sem esperas em fila. 

Quais os descontos por aquisição em quantidade? 
De 100 a 200 bilhetes: 5% de desconto 
De 201 a 500 bilhetes: 10% de desconto 
Mais de 500 bilhetes: 20% de desconto 
Aplicável a bilhetes de tipologia normal, uma vez que os restantes já têm preço reduzido. 

Que tipologias de bilhetes podem ser pré-compradas? 
Todas. Os grupos são compostos por pessoas de diferentes idades, pelo que não faria sentido ter um voucher para 
bilhetes normais mas estar sujeito a marcação para a parte do grupo que utiliza bilhetes sénior. 

Como fazer quando o grupo integra pessoas com idade igual ou superior a 65 anos? 
Podem ser pré-compradas diversas tipologias de bilhetes. Neste caso, o grupo utilizaria dois vouchers: um de 
bilhetes normais e outro de bilhetes sénior. Se existir apenas um voucher de bilhetes normais, é necessário marcar 
a visita dos visitantes sénior. 

Qual a validade? 
Um ano, podendo ser utilizado na realização de várias visitas. 

Onde se compra? 
Através do endereço eletrónico bilhetesgrupo@dgpc.pt 

Quem pode comprar bilhetes antecipadamente? 
Qualquer operador turístico, agência de viagens, Guia Intérprete ou organizador de visitas guiadas, podendo a 
encomenda ser efectuada por agentes nacionais ou internacionais. 

Como se procede ao pagamento? 
Por transferência bancária nacional ou internacional. 

Como é enviado o voucher? 
Por email, em formato .pdf, após receção do comprovativo de transferência bancária. 

Como funciona? 
O email de encomenda é respondido com a descriminação dos descontos e montantes a pagar por monumento, 
bem como o NIB ou IBAN para pagamento. Aquando da receção do comprovativo, é enviado um voucher 
numerado, com cópia para cada monumento cujos bilhetes tenham sido adquiridos, para “crédito” em sistema.  

O voucher pode ser usado para diversas visitas? 
Sim. Pode ser copiado várias vezes por forma a permitir a realização de diversas visitas ao longo do seu ano de 
validade. Para isso, apenas têm que ser manualmente preenchidos os campos em branco com a data de realização 
da visita, o número de visitantes e a identificação do Guia. Por cada vez que é utilizado, o Monumento descontará 
o número de visitantes ao total de bilhetes adquirido antecipadamente ainda disponível. 

Como é que o Guia comprova que efetuou a visita? 
Com a entrega do voucher, o Guia receberá um bilhete correspondente ao número de pessoas que integram o 
grupo. 

Na posse de voucher, o que é necessário apresentar à entrada do monumento? 
Cópia do voucher e, tratando-se de bilhetes sénior, a comprovação documental da idade dos visitantes. 
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Períodos de Gratuitidade 
É possível fazer visitas guiadas aos Domingos e Feriados até às 14.00h? 
Sim, desde que, no caso dos Monumentos, o pedido de marcação tenha sido autorizado e tenha sido emitido 
código de acesso pelos serviços ou através da utilização de voucher de bilhetes pré-comprados. 

Continuam a ser gratuitas para grupos? 
Sim, desde que confirmada positivamente a marcação prévia e emitido código de acesso. 

Em que situações é necessário marcar previamente? 
Nas visitas ao Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha, Mosteiro dos Jerónimos, Panteão 
Nacional e Torre de Belém, a grupos compostos por 10 ou mais pessoas, independentemente de se tratar de 
período de gratuitidade ou não. A única exceção é a utilização de voucher. 

Em que situações é necessário utilizar voucher? 
Sempre que não tenha sido emitido código de acesso no pedido de marcação prévia de visita guiada. 

Porque é que há situações divergentes? Quais os critérios de autorização de marcação em 
período de gratuitidade? 
A autorização para realização de visitas guiadas está dependente do Diretor do Monumento, que decidirá em 
função do número de visitantes e/ou visitas em grupo previamente agendadas para o mesmo dia e hora, tendo em 
atenção critérios de segurança do Monumento, dos visitantes e da qualidade da visita a proporcionar. 
Quando é atingido um número de marcações para um determinado período a partir do qual o circuito museológico 
do Monumento estará demasiado sobrecarregado para a sua própria segurança e dos visitantes, deixa de ser 
possível aos serviços autorizar mais pedidos de marcação. 
 

Visitas de Estudo/Pedagógicas 
O que é uma Visita de Estudo/Pedagógica? 
É uma visita de caráter educativo, integrada num plano curricular ou de formação e educação. 

Quem integra uma visita pedagógica? 
Alunos e professores. 

Quem pode guiar uma visita pedagógica? 
Apenas professores ou os serviços educativos do monumento. 

Quais os requisitos necessários à marcação de uma visita pedagógica? 
O pedido tem que ser formulado pela instituição de ensino ou pelo professor responsável e deve ser 
acompanhado de uma credencial da instituição de ensino comprovativa do caráter pedagógico da visita e a 
apresentação dos cartões pessoais de aluno e de professor. 

O que acontece se não forem cumpridos os requisitos necessários ao enquadramento da 
visita como pedagógica? 
O pedido será tratado como visita de caráter turístico e terá que cumprir todas as regras inerentes, incluindo a 
aquisição de bilhete. 

É preciso marcar previamente uma visita pedagógica? 
Sim. 

Quem pode fazer o pedido de marcação prévia de uma visita pedagógica? 
Apenas professores e instituições de ensino. 

O que acontece se não for pedida previamente a marcação da visita ou se este pedido não 
der lugar à emissão de código de acesso? 
O grupo terá que comprar bilhete. 
 

Visitas Guiadas 
Quais as regras a cumprir durante a realização de uma visita guiada? 
Ter em atenção que as visitas aos Monumentos, Museus e Palácios Nacionais são um direito de todos e respeitar, 
portanto, a qualidade que todos merecem. Por isso mesmo, é proibido o uso de microfones e altifalantes, pelo 
ruído que geram.  
Os grupos não prevalecem sobre as visitas individuais, pelo que a circulação deve ser feita de forma calma e 
ordeira. 
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Visitas Fora do Horário de Funcionamento 
O que são? 
São visitas guiadas, de grupo, realizadas já depois do encerramento do monumento ao público. 

Quem pode pedir? 
Qualquer entidade. 

Quais as condições necessárias à sua realização? 
Solicitar previamente junto do serviço a respetiva disponibilidade, prestando todas as informações solicitadas. 

Quanto custa e quais as condições de pagamento? 
Solicitar orçamento junto dos serviços. 

Há descontos de quantidade? 
Não. 
 

Visitas Temáticas ou com Características Especiais 
O que são? 
São projetos desenvolvidos pelos serviços educativos de cada Monumento, Museu ou Palácio Nacional ou por 
entidades com as quais estes estabelecem parcerias, com o objetivo de proporcionar, quer do ponto de vista 
educativo, quer de animação cultural, um maior conhecimento e capacidade interpretativa sobre o local, a sua 
História, envolvência e integração. Podem ser visitas guiadas no interior, dedicadas a temas específicos ou visitas 
na envolvência exterior, incluindo ou não outros locais.  

Quais as condições necessárias à sua realização? 
Estes projetos são anunciados pelos serviços, bem como a lotação e os meios de reserva. 

Quanto custa e quais as condições de pagamento? 
O preço é determinado por cada serviço. O pagamento é efetuado diretamente na bilheteira. 


