
BILHETES INDIVIDUAIS (1) JOVEM
(4-17 anos)     

CARTÃO
ESTUDANTE

ADULTO
(18-64 anos)

SÉNIOR
(≥65 anos)

FAMÍLIA (2)

CENTRO CIÊNCIA VIVA (CCV) 4,00 € 5,00 € 4,00 € 12,50 € 

MUSEU MINEIRO (MM) 3,00 € 4,00 € 3,00 € 10,00 €

CCV + MM 5,50 € 7,00 € 5,50 € 17,50 € 

GALERIA WALDEMAR (3,4,7,10,11) 6,00 € 17,50 €

PREÇÁRIO 2020

BILHETES GRUPO 
(preços por pessoa; mínimo 10 pessoas) (1,4)

JOVEM
(4-17 anos)

ADULTO
(18-64 anos)

SÉNIOR
(≥65 anos)

ALUNO (6)

CENTRO CIÊNCIA VIVA (CCV) 3,50 € 2,50 €

MUSEU MINEIRO (MM) 2,50 € 2,00 €

ATIVIDADE EXTERIOR (AE) (5,10) 5,00 € 4,00 €

Lousal a Céu Aberto + Biorremediação 7,00 € 6,00 €

CCV + Lousal a Céu Aberto + Biorremediação 8,00 € 7,00 €

CCV + MM 4,50 € 3,50 €

CCV + AE 7,50 € 5,00 €

MM + AE 6,50 € 4,00 €

CCV + MM + AE 10,00 € 6,00 €

GALERIA WALDEMAR (Mediante marcação) (11) 5,50 € (8) 3,00 € (9)

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
(apenas disponível com a aquisição do bilhete para visita ao CCV)

PREÇO POR PESSOA

ATIVIDADE EXPERIMENTARIUM 1,50 €

ATIVIDADES LABORATORIAIS 2,00 €

Álvaro Manuel Madureira Pinto
(Diretor Executivo)

(1) Todos os bilhetes são gratuitos para crianças até aos 3 anos.
(2) Incluí, no máximo, 2 adultos com crianças/jovens até aos 17 anos.
(3) Visitas realizadas diariamente às 15h.
(4) Grupos constituídos por um número de participantes inferior ao número mínimo estipulado, a realização da visita pressupõe o pagamento
do valor correspondente ao grupo mínimo estabelecido.
(5) A realização de algumas das atividades de exterior disponíveis no CCV do Lousal, para público não-escolar, pressupõe o pagamento
extraordinário de 1,50€ que se destina exclusivamente para a ativação do seguro de acidentes pessoais.
(6) A visita é gratuita para os professores acompanhantes.
(7) A visita decorre apenas com um grupo mínimo constituído por 5 visitantes. Não é possível a realização de visita individual.
(8) Grupos commais de 25 pessoas usufruem de uma redução de 0,50€ no preço de tabela; Visita gratuita para 1 organizador.
(9) Grupo mínimo constituído por 20 alunos.
(10) No período letivo, 14 setembro a 15 junho (excluindo fins-de-semana, feriados e férias escolares), as visitas à Galeria Mineira Waldemar
carecem de confirmação de disponibilidade.
(11) Informações adicionais no nosso balcão de receção; o adulto acompanhante poderá ter de assinar um termo de responsabilidade.


