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Bem-vindo  
 
Quando decidir vir ao Museu, sugerimos a leitura deste Guia 
Acesso que reúne um conjunto de informações úteis para a 
preparação da visita.  
Queremos facilitar a vinda ao Museu, dando a conhecer 
previamente as condições de acessibilidade do edifício e das 
obras de arte.  
Esperamos assim contribuir para tenha uma experiência 
marcante e significativa. 

 
 
 
 

 
O Museu Nacional Grão Vasco no Adro da Sé 
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O Museu Nacional Grão Vasco 
 

 
Fachada do Museu Nacional Grão Vasco 

 
O Museu Nacional Grão Vasco situa-se no centro histórico da 
cidade de Viseu e ocupa o Paço dos Três Escalões, mesmo ao 
lado da Sé.  
Este edifício, cujas obras começaram em 1593, foi durante 
muitos anos seminário, isto é um local de formação de 
futuros padres, e residência dos bispos. Mais tarde 
funcionaram neste espaço outros serviços: quartel e hospital, 
tribunal, câmara, biblioteca, escola, etc. 
 
Em 1916, é fundado o Museu Grão Vasco. O seu nome teve 
origem nas pinturas de Vasco Fernandes, pintor do século 
dezasseis que ficou também conhecido por Grão Vasco. Estas 
obras de arte foram as primeiras a fazer parte das colecções 
do Museu. Actualmente são consideradas “Tesouros 
Nacionais”. 
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Para além da colecção de pintura, o Museu tem ainda 
colecções de escultura, mobiliário, cerâmica, ourivesaria e 
têxteis, que vão do século dezasseis ao século vinte.  

O Museu Nacional Grão Vasco é uma instituição pública que 
depende da Direcção Geral do Património Cultural, Ministério 
da Cultura. 

Em 2015 foi classificado como Museu Nacional. 

 

 

     
 

       
Obras das colecções do Museu Nacional Grão Vasco 
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Como chegar  

 

Mapa do centro da cidade de Viseu, por Google maps 

 

Mapa do centro histórico de Viseu, por Turismo de Portugal 
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a pé 

a partir do centro histórico da cidade de Viseu, pode chegar 
ao Museu através dos seguintes percursos: 

- Rua Formosa, Rua Dr. Luíz Ferreira, Praça D. Duarte, Rua 
do Adro (400 metros, 6 minutos) 

- Rossio, Largo Major Teles, Rua Nunes de Carvalho, Largo 
do Pintor Gata (350 metros, 5 minutos) 

- Rua Serpa Pinto, Rua Dr. Maximiano Aragão, escadinhas da 
Sé (500 metros, 8 minutos) 

- Rua Silva Gaio, Travessa da Misericórdia (160 metros, 3 
minutos) 

- Largo Mouzinho de Albuquerque, Rua de São Lázaro, 
Calçada da Vigia, Largo António José Pereira (350 metros, 6 
minutos) 

- Largo Mouzinho de Albuquerque, Rua Direita, Rua Augusto 
Hilário, Praça D. Duarte, Rua do Adro (450 metros, 7 
minutos) 
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de carro 

Se vier de carro tenha atenção que não pode estacionar em 
frente ao Museu. Por detrás do edifício e na zona lateral há 
alguns lugares de estacionamento pagos, mediante 
introdução de moedas no parquímetro. 

Na cidade de Viseu existem vários parques de 
estacionamento públicos que estão distantes do Museu cerca 
de 500 metros: 

- no parque subterrâneo do Largo Santa Cristina (pago). 
Aberto 24 horas, equipado com lugares para pessoas com 
mobilidade reduzida, preço: 1ª hora=0,95€ 

- no Campo de Viriato, estacionamento exterior fácil 
(gratuito) 

- no espaço da feira semanal, na Ribeira, excepto à Terça-
feira, estacionamento exterior fácil (gratuito) 
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de autocarro turístico 

Os autocarros de turismo não circulam nas ruas do centro 
histórico, ficando estacionados noutros pontos da cidade, tais 
como: 

- Campo de Viriato, estacionamento exterior fácil 

- recinto da feira semanal, na Ribeira, estacionamento 
exterior fácil  

- parque do Fontelo, estacionamento exterior fácil 

 

Antes de estacionar o autocarro, os passageiros podem ser 
deixados em locais mais próximos do Museu, como por 
exemplo: 

- no Largo Mouzinho de Albuquerque, subindo depois a Rua 
Direita e virando à direita na Rua Augusto Hilário, até à Praça 
D. Duarte e depois ao Adro da Sé (450 metros, 7 minutos a 
pé) 

- na rotunda de Santa Cristina, subindo a Rua da Árvore e a 
Rua Dr. Luíz Ferreira até à Praça D. Duarte e depois Rua do 
Adro (450 metros, 7 minutos a pé) 

- no Rossio, indo pela Rua Formosa e cortando à esquerda 
para a Rua Dr. Luíz Ferreira. Subir até à Praça D. Duarte e 
depois Rua do Adro (600 metros, 8 minutos a pé) 

Por isso, se vier de autocarro turístico terá sempre que 
percorrer a pé uma distância de cerca de quinhentos metros 
para chegar ao Museu. 
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de funicular 

Este meio de transporte liga o Campo de Viriato à Sé.  

- é gratuito 

- tem rampas de acesso   

- transporta cadeiras de rodas, carrinhos de bebé e 
bicicletas  

Há um elevador no terminal da Sé, com uma porta de 1,20 
m de largura e botões tácteis em Braille, que conduz a uma 
plataforma superior. Daqui chega-se ao Adro da Sé, através 
de um percurso sem obstáculos. 

 Horário: 

Todos os dias, das 8.30 horas às 20.00 horas. Saídas de 
15 em 15 minutos ou de 30 em 30 minutos. 

 
Funicular, Calçada de Viriato  
foto viajarentreviagens.pt 
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Entrada  

 
Porta de entrada do Museu Nacional Grão Vasco 
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A entrada no Museu faz-se pela porta virada para o Adro da 
Sé. 

O percurso na via pública, desde que se ultrapassa a estrada 
até à entrada no Museu, está livre de obstáculos.  

A porta de entrada: 

 . está sempre aberta durante o horário de atendimento 

. tem 90 centímetros de largura 

 . está ao nível do espaço exterior 

 

O piso da entrada é estável e não é escorregadio. 

 
Piso de acesso à entrada do Museu 
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A entrada é coberta e dá acesso a três áreas distintas: 

 

- em frente está um pátio com o pavimento em saibro. 
 

  
Pátio em frente à porta de entrada no Museu 
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. para entrar nele tem que descer um degrau de 20 
centímetros.  
 
. aqui podem ficar os animais de companhia.  
 
 
 
- do lado esquerdo fica a Sala de Exposições 
Temporárias.  
 

 
Entrada para a Sala de Exposições Temporárias 
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Porta de entrada 
 
 

- do lado direito é a Portaria. 
 

 
Entrada para a Portaria 

 
. a entrada é gratuita 
  
. tem uma porta de 
vidro sem barra para 
as mãos 
  
. mede de largura 1,40 
metros   
 
. não tem degrau 
 
. o pavimento é 
estável, contínuo e 
não é escorregadio 
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Porta de entrada 

 
 
 
 

Na Portaria pode encontrar: 
 

. informações sobre o Museu Nacional Grão Vasco e 
as suas colecções 

. informações sobre outros museus da cidade 

. informações sobre o preço e aquisição do bilhete 

. dois bancos com braços e costas para descansar 

. um balcão com 1,15 metros de altura, que não 
permite a recepção frontal a pessoas em cadeira de 
rodas. Aqui estão funcionários do Museu para o 
atender 

 

 

 
. a entrada tem uma 
porta de vidro sem 
barra para as mãos 
 
. mede 1,40 metros 
de largura   
 
. não tem degrau 
 
. o pavimento é 
estável, contínuo e 
não é escorregadio 
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Portaria com o balcão e pessoal de atendimento 

 

 

 

Pessoal de acolhimento e vigilância 

Os funcionários do Museu Nacional Grão Vasco têm todo o 
gosto em prestar informações e ajudar naquilo de que 
necessitar. Identifica-os facilmente, através um cartão 
individual suspenso ao pescoço por uma fita vermelha. Vai 
encontrá-los na Portaria, Loja e Salas de Exposição. 
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Funcionários com cartão de identificação 
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Bilheteira: horários, preços e gratuitidades 

 

 

horários 

Aos Domingos e feriados o Museu está aberto e a entrada é 
gratuita das 10.00 horas às 13.00 horas. 

À Segunda-feira o Museu está fechado.  

De Terça-feira a Domingo o Museu está aberto das 10.00 
horas às 13.00 horas e das 14.00 horas às 18.00 horas. 

 

 

preços 

Adulto: 4 euros 

65 anos ou mais: 2 euros 

Até aos 12 anos: gratuito 

Para informações mais detalhadas consultar a página da 
internet:  

http://www.museunacionalgraovasco.gov.pt/?p=139 
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Recursos 

A visita ao Museu é livre. 

- Pode encontrar informações sobre o edifício, a sua história 
e as obras expostas de diferentes maneiras: 

. na página da internet do Museu Nacional Grão Vasco:    
http://www.museunacionalgraovasco.gov.pt/ 

. na loja do museu, através de diferentes publicações 

. nas salas de exposição permanente através de: 

- folhas de sala em suportes próprios  

- ecrãs tácteis digitais  

     - tabelas alongadas  

     - tabelas simples  

 

     
Informação em diferentes suportes: 
folhas de sala em suportes próprios; tabelas alongadas; ecrãs tácteis digitais 
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- Existem dois roteiros em comunicação aumentativa e 
símbolos pictográficos para pessoas com incapacidade 
intelectual, disponíveis na Portaria.      

- Existem oito tabelas em Braille e escrita ampliada junto às 
obras de arte e um roteiro de visita em Braille e escrita 
ampliada, disponível na Portaria. Não existem peças para 
tocar. 

- O Serviço Educativo do Museu oferece uma variedade de 
actividades dirigidas a diferentes públicos. 
Especialmente concebidas para o público escolar, as visitas 
guiadas têm de ser marcadas por telefone ou email com o 
Serviço Educativo:  
 

. telefone: 232422049  

. email: se@mngv.gdpc.pt  

. página da internet com as diferentes visitas: 
http://www.museunacionalgraovasco.gov.pt/?p=21
6 

- Se necessitar de um ambiente mais calmo, pode usufruir do 
Claustro e da Biblioteca, onde é sempre bem-vindo. Nestes 
espaços há cadeiras e mesas acessíveis a cadeiras de rodas. 

- Existe um bengaleiro onde pode deixar mochilas, guarda-
chuvas e casacos. Fale com o funcionário da Bilheteira. 

- Na Portaria está disponível uma mala de primeiros 
socorros. 

- Pode solicitar na Bilheteira o contacto de táxis. Em Viseu 
ainda não existem táxis adaptados. 
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Escadas e elevador de acesso às salas de exposição 

O acesso às salas de exposição faz-se através de: 

- escadas de pedra, que começam no piso 0, na Portaria do 
lado esquerdo.  

 

   
Escadas no Piso 0, que vão da Portaria para as Salas de Exposição 

 

 

As escadas têm: 

. 3 metros de largura 

. patamares nas extremidades e a meio 
onde pode descansar 

. 2 lances de escadas com 13 e 10 degraus 

. degraus com 30 centímetros de largura e 
18 centímetros de altura, antiderrapantes  

. corrimão de ambos os lados, fácil de       
agarrar e contínuo ao longo dos lances   
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O acesso às escadas que conduzem ao Piso 2 faz-se pelo piso 
1, virando à direita.  

 
Escadas de acesso ao Piso 2, estando na sala Liturgia e Devoção no Piso 1 
 

 
Lances de escadas até ao Piso 2 
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Uma escada diferente conduz às casas de banho, no Piso -1. 
Para lá chegar tem que usar as escadas que partem da 
Livraria ou o elevador. 

       
Escadas de acesso às casas de banho no Piso -1 

 

 

- um elevador que liga o Piso 0 ao Piso -1, ao Piso 1 e ao 
Piso 2.  

Para chegar ao elevador no Piso 0, tem que atravessar a 
Portaria em direcção à Loja e virar à esquerda. Depois é só ir 
até ao fundo da Livraria. A porta do elevador fica do lado 
esquerdo.  

       
Percurso para chegar ao elevador no Piso 0, desde a Portaria 
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O elevador tem: 

. capacidade para 10 pessoas 

. porta automática de 1,20 metros de largura 

. corrimão de ambos os lados  

. botões tácteis com Braille 

. mostrador com indicação visual, mas não 
sonora, do piso em que se encontra 

. a mesma porta para entrar e sair  

 

 

     
Características do elevador 

 

 

 

O elevador dá também acesso às casas de banho no Piso -1. 
Neste caso, a porta de saída é oposta à porta de entrada.  
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Espaços do Museu 

O Museu Nacional Grão Vasco tem três pisos e diferentes 
espaços que pode utilizar durante a visita.  
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- do Piso 0 pode ir para: 

. a Sala de Exposições Temporárias, do lado esquerdo da 
porta de entrada 

. a Portaria 

. a Bilheteira 

. a Loja 

. Livraria   

. Auditório 

. o Claustro. Daqui pode ter acesso: 

. à Cafetaria   

. à Biblioteca.  

. as Salas de Exposição Permanente, subindo pelas 
escadas ou de elevador 

           
Escadas ou elevador para chegar às Salas de Exposição Permanente 
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    . Salas de exposição permanente 

no Piso 1 pode visitar as seguintes salas de 
exposição: 

 

   . Liturgia e Devoção  

 

 

   . Arte dos Descobrimentos 
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   . Figurações do sagrado na estética do Barroco 

 

 

   . Da função à decoração: artes decorativas  

 

 

   . Pintura Europeia do século dezassete 
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   . Pintura do Maneirismo 

 

 

   . Pintura portuguesa dos séculos dezoito e dezanove 

 

 

 

. Pintura portuguesa dos séculos dezanove e vinte 
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   . Pintura de Columbano Bordalo Pinheiro 

 

 

 

 

 

Todas as salas: 

- são acessíveis a cadeiras de rodas 

- têm pavimento de madeira e granito estável e não têm 
degraus 

- a luz artificial é moderada e sem variações 

- têm cadeiras para descansar 

- quase todas têm um monitor táctil com informação 

- não têm piso guia 
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no Piso 2 pode visitar as seguintes salas de 
exposição: 

   . Sala do antigo Retábulo da Sé 

 

 

   . Sala de São Pedro 

 

 

   . Sala de Grão Vasco e colaboradores 
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   . Sala de Gaspar Vaz 

 

 

   . Sala dos contemporâneos de Grão Vasco 

 

 

Todas as salas: 

- são acessíveis a cadeiras de rodas 

- têm pavimento de madeira e granito estável e não têm 
degraus 

- a luz artificial é moderada e sem variações 

- têm cadeiras para descansar 

- quase todas têm um monitor táctil com informação 

- não têm piso guia 
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. Loja 

A loja do Museu está localizada no Piso 0. 

 

 

Tem sempre um funcionário para o atender. 

 

 

Pode fazer o pagamento por Multibanco. 

 

Está aberta no horário de funcionamento do Museu. 

O piso de granito é estável, contínuo e não é escorregadio. 

A iluminação é consistente e evita sombras. 
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. Livraria 

 
Livraria com luz natural 

 

 

- A Livraria situa-se no Piso 0, virando à esquerda depois da 
Loja. 

- Está aberta no horário de funcionamento do Museu. 

- O pagamento efectua-se na Loja. 

- Alguns livros estão dispostos a mais de 90 cm de altura. 

- O piso de granito é estável e contínuo e não é escorregadio. 

- Existem dois bancos com braços e costas para descanso. 
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. Auditório 

 
Auditório com cadeiras e ecrã de projecção 

 

 

 

- Fica no Piso 0, virando à esquerda depois da Livraria.  

- Tem uma porta de vidro sem barra para as mãos. 

- Tem capacidade para 80 lugares sentados. 

- É acessível a cadeiras de rodas. 

- Tem um sistema de regulação de intensidade de luz. 
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. Casas de Banho 

Estão localizadas no Piso -1. 

 

 

 
Casas de banho no Piso -1 
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Para aqui chegar, estando no Piso 0 tem que atravessar a 
Portaria em direcção à Loja, virar à esquerda, percorrer a 
Livraria e virar de novo à esquerda, descendo as escadas. 
Estas têm dois lances de 10 degraus cada e depois mais 4 
degraus. 

 

Pode também usar o elevador, pressionando o botão -1. 

 
Elevador no piso -1 
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As casas de banho têm: 

 
Entrada das casas de banho 
 

- duas cabines para Senhoras  

- uma cabine e dois urinóis para Homens 

- uma cabine adaptada a pessoas com necessidades 
especiais: 

. a largura da porta é de 80 centímetros, não é 
de correr e tem um puxador tipo muleta 

. a sanita tem barras de apoio mas não está 
centrada  
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O lavatório é exterior às cabines e comum a todas as 
casas de banho, permitindo o acesso a cadeiras de rodas. 

 
Lavatórios comuns às três casas de banho 

 

 

Não há fraldário, nem sanitas ou lavatórios para crianças 
pequenas.  

Existe um banco nessa área comum das casas de banho. 

   
  Banco na área comum  
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. Claustro 

 
Vista parcial do Claustro 
 
 

Para aqui chegar vá até à Livraria e ao fundo vire à direita. 
Terá que subir três degraus, puxando depois uma porta de 
vidro. Pode ser usado um Tratorino. 

 

   
Porta de acesso ao Claustro através da Livraria 
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No Claustro há cadeiras e mesas acessíveis a cadeiras de 
rodas. 

 
Mesas e cadeiras no Claustro 

 

 

O pavimento é estável, contínuo e não possui desníveis.  

É habitualmente um sítio mais calmo, com menos frequência 
de visitantes. 
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. Cafetaria 

 
Cafetaria 
 

 

É através do Claustro que se chega à Cafetaria.  

A porta tem 1 metro de largura. 

A entrada tem um degrau de 10 centímetros. 

Tem mesas acessíveis a cadeiras de rodas. 

Não há serviço de refeições nem de pastelaria. 

Há duas máquinas de venda automática: 

- uma de bolachas, chocolates, sumos e água. 

- uma de café, chocolate quente, cappuccino. 

São necessárias moedas para fazer o pagamento. As 
máquinas dão troco.  
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. Biblioteca 

 
Biblioteca 
 

É através do Claustro que se chega à Biblioteca.  

A porta mede 80 centímetros de largura e tem um 
degrau de 5 centímetros de altura. 

Tem luz natural e luz artificial regulável em intensidade. 

É um sítio calmo, com mesas acessíveis a cadeiras de 
rodas. 

Tem cerca de oito mil livros de temas relacionados com 
museologia, história de arte, pintura, escultura, artes 
decorativas, etc. 

A Biblioteca funciona no seguinte horário: 

- de terça a sexta-feira, das 10.00 horas às 12.30 horas 
e das 14.00 horas às 17.30 horas. 

- encerra ao fim-de-semana e à segunda-feira. 
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Contactos 

Gostaríamos de saber a sua opinião sobre este Guia Acesso 
e as sugestões que propõe. 

 

Se quiser pode dizer-nos: 

- como foi a sua visita 

- como a poderíamos ter melhorado 

- o que foi mais importante na visita 

 

 

Faça-o através de: 

- telefone: 232 422 049 

- email: mngv@mngv.dgpc.pt 

- no facebook 

- ou escreva-nos: 

Museu Nacional Grão Vasco 

Paço dos Três Escalões 

Adro da Sé 

3500-195 Viseu 
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Sabia que… 

o Museu Nacional Grão Vasco tem um grupo de amigos?  

Esta associação desenvolve actividades culturais dentro e 
fora do Museu e tem uma programação regular e 
diversificada para os que dela fazem parte. 

Os sócios beneficiam de diversas regalias. 

Quer ser amigo do Museu Nacional Grão Vasco? 

Contacte o G.A.M.U.S.: 

Biblioteca de Arte do Museu Nacional Grão Vasco 
Adro da Sé, 
3500-195 Viseu 
Telefone: 232 422 049 / 232 467 340 (MNGV) 

 

 

Sabia que… 

pode ser voluntário no Museu, desempenhando tarefas de 
apoio aos programas de inclusão, ou na conservação 
preventiva, ou ainda no atendimento e vigilância? 

Para isso basta inscrever-se na base de dados online da 
Direcção Geral do Património Cultural: 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/recursos/voluntariado/ 

 

Bem-vindo ao Museu Nacional Grão Vasco! 

Guia Acesso 
Elaborado em 21/11/2019 


