
 

 

 

Mais de 5 milhões de pessoas visitaram os 

Monumentos e Palácios

 

Os Museus, Monumentos e Palácios tutelados pe

Cultural receberam em 2017 um total de 5.060.780 visitantes, o

crescimento de 8 por cento em relação a 2016 e um crescimento de 60 por cento 

quando considerados os últimos 5 anos (desde 2012).

 

Esta tendência de crescimento é com

Palácios. No entanto, obser

mais cresceram de 2016 para 2017 

aumento de cerca de 27 po

crescimento de 6,9 e os Museus de 5,2 por cento.

 

Envia-se em anexo tabela com os dados relativos a cada um dos organismos.
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Nota de Imprensa 

 
Mais de 5 milhões de pessoas visitaram os Museus, 

Monumentos e Palácios Nacionais em 2017

 

 

Os Museus, Monumentos e Palácios tutelados pela Direção-Geral do Património 

ultural receberam em 2017 um total de 5.060.780 visitantes, o que representa um 

crescimento de 8 por cento em relação a 2016 e um crescimento de 60 por cento 

quando considerados os últimos 5 anos (desde 2012). 

Esta tendência de crescimento é comum às três tipologias: Museus, Monumentos e 

nto, observa-se que os Palácios Nacionais (Mafra e Ajuda) são os que 

de 2016 para 2017 em número de visitantes, verificando

aumento de cerca de 27 por cento. No mesmo período, os Monumentos registam

crescimento de 6,9 e os Museus de 5,2 por cento. 

se em anexo tabela com os dados relativos a cada um dos organismos.
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Museus, 

Nacionais em 2017  

Geral do Património 

que representa um 

crescimento de 8 por cento em relação a 2016 e um crescimento de 60 por cento 

: Museus, Monumentos e 

Mafra e Ajuda) são os que 

em número de visitantes, verificando-se um 

mesmo período, os Monumentos registam um 

se em anexo tabela com os dados relativos a cada um dos organismos. 


