
 

FRAGATA D. FERNANDO II E GLÓRIA 
A Fragata D. Fernando II e Glória foi lançada à água em 1843, sendo o último navio da 
Marinha Portuguesa a navegar exclusivamente à vela e a última nau da “Carreira da 
Índia”. Ao longo de 33 anos, viajou mais de cem mil milhas náuticas, o equivalente a 
cinco voltas ao mundo. O seu nome é uma homenagem à rainha de Portugal, D. Maria 
II, e seu marido, D. Fernando II. 
 
Fez a sua última viagem em 1878, altura em que assumiu as funções de Escola de 
Artilharia Naval, até 1938. Em 1963, a história da Fragata ficou marcada por um 
grande incêndio, que a deixou quase submersa no rio Tejo até 1992. Nessa altura 
iniciaram-se os trabalhos de restauro, abrindo ao público como museu na EXPO 98. 
 
Construída totalmente em madeira, é um exemplar único no mundo. Suba a bordo, 
faça uma viagem pela história e sinta-se um verdadeiro marinheiro, enfrentando o mar 
destemidamente.  
 

HORÁRIOS 
 

Horário de Verão (de 1 de maio a 30 de setembro) 
2ª feira: das 12h às 18h 
3ª feira a domingo: das 10h às 18h 
 

Horário de Inverno (de 1 de outubro a 30 de abril) 
2ª feira: das 12h às 17h 
3ª feira a domingo: das 10h às 17h  
 

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

 

PREÇOS 
 

Criança (0-3 anos) - Grátis  
Jovem (4-12 anos) - 2,00 €  
Adulto (13-64 anos) - 4,00 €  
Sénior (+65 anos) - 2,00 €  
Família (2 adultos + 2 jovens) * - 10,00€ 
 

Dias gratuitos: 
1º domingo de cada mês 
Dia da Marinha – 20 de maio  
Dia da Criança – 1 de junho (Gratuito no escalão 4-12) 
Dia Nacional do Mar – 16 novembro 
Dia dos Monumentos e Sítios – 18 de abril  

 

MOBILIDADE REDUZIDA 
 

A Marinha está empenhada em implementar medidas para facilitar o acesso de todos 
os visitantes, a todos os seus espaços de visita. Contudo, a entrada no navio e a sua 
visita são feitas por escadas íngremes, e ainda não adaptadas a pessoas com 
mobilidade reduzida. 
 

MORADA 
 

Fragata D. Fernando II e Glória 
Largo Alfredo Dinis, Almada 



 
CONTACTOS 
 
Para mais informações consulte o nosso site http://ccm.marinha.pt/pt/dfernando/ ou 
contacte-nos através do +351 212 746 295 / +351 917 841 149 ou do 
fernandoegloria@marinha.pt para visitas de grupo  
 
Caso esteja à procura de um espaço para eventos: ccm.eventos@marinha.pt 
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