
AVISO IMPORTANTE 

 

PAÇO DOS DUQUES 

 

INFORMAÇÃO GERAL 

Tendo em conta a epidemia COVID-19 que alastra por todo o mundo, e no sentido de preservar a saúde de quem nos 

visita, houve necessidade de: 

• Encerrar algumas salas (demasiado exíguas para manter a distância mínima de segurança obrigatória por lei 

entre pessoas); 

• Alterar o percurso de visita à exposição permanente do Paço dos Duques, que se passa a fazer em sentido 

único (ver informação suplementar mais abaixo); 

• Executar as medidas de prevenção COVID-19 determinadas pelo Governo. 

 

Esta alteração de percurso veio dificultar a acessibilidade ao monumento, dado que tivemos de fazer uso das escadas 

de tiro medievais, cujos degraus não seguem as normais atuais. 

No entanto, pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida poderão usar o elevador e realizar um percurso 

alternativo. 

Desde já pedimos desculpa pelos incómodos causados, mas a nossa preocupação foi manter o edifício acessível ao 

maior número possível de pessoas, tendo em conta condições especiais de estado de calamidade pública que vivemos. 

 

O QUE LHE GARANTIMOS: 

• Um percurso de sentido único; 

• Execução das medidas de prevenção COVID-19 por parte do nosso pessoal: higiene das mãos, etiqueta 

respiratória; distanciamento social; higienização e desinfeção das superfícies; 

• Gel desinfetante à disposição do visitante; 

• Sanitários, máquinas de vending, corrimãos, balcões e outras superfícies de toque higienizados com 

regularidade. 



 

VISITANTES. INFORMAÇÕES E PRECEITOS A SEGUIR: 

• O N.º máximo de visitantes dentro do Paço dos Duques não deverá exceder as 30 pessoas, sendo a cadência 

de entrada definida pelos vigilantes do monumento e sempre de modo a garantir o distanciamento aconselhado 

pela DGS; 

• O tempo de visita não deverá exceder o tempo máximo de 30 minutos de permanência dentro do monumento; 

• Deve ser respeitada a sinalização existente; 

• O vigilante pode aconselhá-lo a continuar o seu percurso, de modo a que outros também consigam usufruir da 

visita ao monumento; 

• Deve manter a distância mínima de segurança obrigatória no acesso e no interior do Paço dos Duques – 

distanciamento social (mínimo de 2 metros entre pessoas). Esta medida não se aplica a pessoas que se 

deslocam em grupo (família, amigos que vieram em conjunto…), as quais, no entanto, deverão manter a 

distância mínima de segurança obrigatória relativamente a outras pessoas; 

• Uso obrigatório de máscara no interior do monumento, tal como a lei determina; 

• Higienização das mãos à entrada do Paço dos Duques; 

• Nos sanitários só é permitida a entrada de duas pessoas de cada vez; 

• Deve manter normas de higienização aconselhadas no acesso aos equipamentos que utilizar; 

• Nesta fase de pandemia o elevador só poderá ser usado por pessoas em cadeiras de rodas ou com mobilidade 

reduzida. 

 

O NOVO PERCURSO NO MUSEU DO PAÇO DOS DUQUES 

Dadas as medidas de prevenção COVID-19 determinadas pelo Governo houve necessidade de alterar o percurso 

museológico do Paço dos Duques. Para que conheça antecipadamente o novo percurso deixamos-lhe aqui algumas dicas 

sobre a nova visita: 

• Depois de adquirido o bilhete deve percorrer a galeria inferior do Pátio, dirigir-se à porta devidamente assinalada, 

e subir as escadas medievais que no séc. XV davam acesso aos aposentos privativos do Duque. São escadas 

de sentido único (Ver planta com o percurso). 

• Subidas as escadas, inicia-se o percurso museológico na sala 1 – Sala de Cipião. 



• Percorridos os 10 espaços que compõem o percurso de visita, chega à última sala – a «Sala de Comer Íntima». 

Aí encontra as escadas medievais usadas pela Duquesa de Bragança no séc. XV, as quais deverá descer. 

• De novo na galeria do Pátio deverá percorrê-la em parte e entrar na loja do Paço, a partir da qual acede à saída 

do Monumento. 

 

INFORMAÇÃO SOBRE O EDIFÍCIO E AS COLEÇÕES 

Tendo em conta as instruções superiores do Ministério da Cultura para minimizar pontos de concentração/foco dos 

visitantes que convidem à interação, retirou-se do percurso expositivo as folhas de sala que se costumavam disponibilizar, 

sendo a informação nelas constante partilhada através de uma plataforma digital, acessível a partir do telemóvel dos 

visitantes. 

Poderá também ser adquirido no acto de aquisição do bilhete um folheto com a informação sobre o monumento, o 

percurso expositivo e as peças expostas. 

 

 

 

 

  



CASTELO 

AVISO IMPORTANTE 

 

Tendo em conta a epidemia COVID-19 que alastra por todo o mundo, e no sentido de preservar a saúde de quem nos 

visita, houve necessidade de: 

• Encerrar a Torre de Menagem, dado a exiguidade do espaço e a necessidade de minimizar pontos de 

concentração/foco dos visitantes junto de equipamentos que convidam à interação. 

 

O QUE LHE GARANTIMOS: 

• Execução das medidas de prevenção COVID-19 por parte do nosso pessoal: higiene das mãos, etiqueta 

respiratória; distanciamento social; higienização e desinfeção das superfícies; 

• Gel desinfetante à disposição do visitante; 

 

VISITANTES. INFORMAÇÕES E PRECEITOS A SEGUIR: 

• O N.º máximo de visitantes dentro do Castelo de Guimarães não deverá exceder as 50 pessoas, sendo a 

cadência de entrada definida pelos vigilantes do monumento e sempre de modo a garantir o distanciamento 

aconselhado pela DGS; 

• O tempo de visita não deverá exceder o tempo máximo de 25 minutos de permanência dentro do monumento; 

• Deve ser respeitada a sinalização existente; 

• O vigilante pode aconselhá-lo a continuar o seu percurso, de modo a que outros também consigam usufruir da 

visita ao monumento; 

• Deve manter a distância mínima de segurança obrigatória dentro do Castelo – distanciamento social (mínimo de 

2 metros entre pessoas). Esta medida não se aplica a pessoas que se deslocam em grupo (família, amigos que 

vieram em conjunto…), as quais, no entanto, deverão manter a distância mínima de segurança obrigatória 

relativamente a outras pessoas; 

• Uso obrigatório de máscara no interior do monumento, tal como a lei determina; 

• Deve manter normas de higienização aconselhadas no acesso aos equipamentos que utilizar; 

 


