
 

PLANETÁRIO DE MARINHA 

Venha ao Planetário de Marinha, um Mundo novo à sua espera, com uma cúpula de 
25 metros, sinta-se um astronauta por entre as estrelas. Neste que é um dos maiores 
planetários do mundo, temos várias sessões que nos permitem perceber o que se 
passa para lá do que olhos alcançam. 
 

Além do Auditório, possui ainda uma Galeria com diversas exposições temáticas, um 
Observatório Astronómico (em recuperação), e uma Biblioteca. Foi inaugurado a 20 de 
julho de 1965, por ocasião da celebração do 10º aniversário da morte de Calouste 
Gulbenkian. O Planetário é parte ativa de vários projetos nacionais e internacionais, 
dedicados à astronomia.  
 

Aqui, compreendemos as dificuldades que os marinheiros de outrora tiveram ao 
navegarem pelos oceanos desconhecidos, e também, estudamos os desafios que os 
marinheiros de hoje enfrentam, tentando conhecer o espaço infinito. 
 

HORÁRIOS 
 

De terça-feira a domingo das 9h30 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 
Sábado das 13h30 às 16h00 
 

Encerrado às segundas-feiras. 
 
Para conhecer o horário das sessões, consulte http://ccm.marinha.pt/pt/planetario/ 
 

Encerrado: 
1 de janeiro, domingo de Páscoa, 1 de maio e 25 de dezembro 

 

PREÇOS 
 

Jovem (4-12 anos) - 3,50 €  
Adulto (13-64 anos) - 6,00 €  
Sénior (+65 anos) - 3,50 €  
Família (2 adultos + 2 jovens) - 15,00€  
 

Não é permitida a entrada a menores de 3 anos 
 

Dias gratuitos: 
1º domingo de cada mês (Gratuito Jovem e Sénior; Desconto 50% nos restantes) 
Dia da Marinha – 20 de maio  
Dia da Criança – 1 de junho (Gratuito no escalão 4-12) 
Dia Nacional do Mar – 16 novembro 
Dia do Planetário - 20 de julho 

 

MORADA 
 

Praça do Império - Belém 
1400-206 Lisboa 

 

CONTACTOS 
 

Para mais informações consulte o nosso site http://ccm.marinha.pt/pt/planetario/ ou 
contacte-nos através do +351 210 977 350 ou do planetario@marinha.pt para visitas 
de grupo  
 

Caso esteja à procura de um espaço para eventos: ccm.eventos@marinha.pt 
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