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No PORTO 

Galeria da Biodiversidade 
Grátis na manhã do 2º 
domingo de cada mês. 

Museu Militar do Porto 
Grátis todos os domingos de 
manhã, das 10 às 12H30. 

Há imensos museus grátis por todo o país. Deixamos aqui várias opções 
que podem aproveitar, agora que as férias estão a começar. 

É uma ótima forma de promover a nossa cultura e uma oportunidade de 
levar os mais novos a passear de forma divertida, mas também 

pedagógica. Sugerimos que ANTES de se deslocar confirme todas as condições 
(gratuitidade, horários, limitações face ao COVID). 
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Museu Berardo 
Grátis todos os sábados. 

Museu do Oriente 
Grátis todas as sextas-
feiras, das 18 às 22H. 

Museu do Dinheiro 
Grátis a entrada e 
atividades de 4ª a 

domingo, das 10 às 18H. 

Em LISBOA 
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Museu Nacional do Teatro e da Dança 
Grátis todos os domingos entre as 10 e as 14H. 

Museu Nacional do 
Traje 

Grátis todos os domingos 
entre as 10 e as 14H. 

Palácio Nacional da Ajuda 
Grátis todos os domingos 

entre as 10 e as 14H. 
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Museu Grão Vasco (Viseu) 
Grátis todos os domingos entre 

as 10 e as 14H. 

Museu Manográfico de 
Conímbriga 

(Condeixa-a-Velha) 
Grátis todos os domingos 

entre as 10 e as 14H. 

Museu Nacional 
Machado de Castro 

(Coimbra) 
Grátis todos os domingos 

entre as 10 e as 14H. 

Outras ZONAS do PAÍS 

P.S. trata-se de uma informação confirmada pela Direção Geral do Património Cultural, mas sugerimos 
confirmar os horários e condições de cada estabelecimento antes de se deslocarem para as visitas. 

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas) 

(Fonte: Pumpkin 2021 e outros) 


