
 

MUSEU DE MARINHA 
Em 1863, o Rei D. Luís fundou um Museu em honra da Marinha que há mais de 60 
anos, se encontra instalado no Mosteiro dos Jerónimos. Afinal, foi bem perto deste 
local, que no século XV três príncipes portugueses partiram das águas do Tejo para 
conquistar o “além do mar”. 
 
Desde a grande aventura dos Descobrimentos, a evolução da Marinha de Comércio e 
a de Guerra são os motes da exposição permanente do Museu de Marinha, que conta 
com uma impressionante coleção de mais de 23.000 peças. 
 
Conhecer a História dos Portugueses no Mar é a melhor forma de preservar os feitos 
de outrora. Entre modelos de embarcações, instrumentos marítimos, réplicas 
impressionantes e verdadeiras embarcações é “um Mundo de Descobertas” à sua 
espera. 

 
HORÁRIOS 
 

Horário de Verão (de 1 de maio a 30 de setembro) 
Todos os dias das 10h às 18h 
 
Horário de Inverno (de 1 de outubro a 30 de abril) 
Todos os dias 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) - 3,25 €  
Adulto (13-64 anos) - 6,50 €  
Sénior (+65 anos) - 3,25 €  
Família (2 adultos + 2 jovens) - 14,60€  
 
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 
Dia Internacional dos Museus – 18 de maio  

 
MORADA 
 

Praça do Império – Belém 
1400-206 Lisboa 
 

CONTACTOS 
 
Para mais informações consulte o nosso site http://ccm.marinha.pt/pt/museu/ ou 
contacte-nos através do +351 210 977 388 ou do geral.museu@marinha.pt para 
visitas de grupo  
 
Caso esteja à procura de um espaço para eventos: ccm.eventos@marinha.pt 
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