
MUSEU NACIONAL 
FERROVIÁRIO

Museu Nacional Ferroviário
Rua Eng. Ferreira de Mesquita
2330-152 Entroncamento
T. +351 249 130 382 
F. +351 211 021 773
museu@fmnf.pt
gps 39.464288, -8.474394 

HORÁRIO / OPENING TIMES
De terça-feira a sábado das 13h às 18h
Domingos das 10h às 18h
Encerrado nos dias 1 de janeiro, domingo de Páscoa, 
1 de maio e 25 de dezembro

From Tuesday to Saturday: 1pm – 6pm
Sundays: 10am – 6pm
Closed on: 1st January, Sunday Easter, 1st May and 25th December

National Railway Museum

Projeto desenvolvido com suporte

www.fmnf.pt/
Fundacao.Museu.Nacional.Ferroviario



O MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO É UM ESPAÇO VIVO, POVOADO 
POR PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS QUE CONTAM A HISTÓRIA DOS 
COMBOIOS E DO CAMINHO-DE-FERRO EM PORTUGAL.

Aqui, a aventura do conhecimento começa no património cultural, passa pela 
re�exão sobre o papel histórico, simbólico e tecnológico do transporte ferroviário, 
mas o objetivo mais caro é envolver o visitante numa experiência de partilha e 
experimentação que tem tanto de divertida como de educativa. 
Venha conhecer um Museu interativo, participar em o�cinas, workshops e celebrar 
momentos importantes da vida connosco!

THE NATIONAL RAILWAY MUSEUM IS A “LIVING SPACE”, 
HOSTING EXHIBITS THAT RELATE THE HISTORY OF TRAINS 
AND RAILWAYS OF PORTUGAL.

�e adventure of knowledge starts  with cultural heritage and continues 
through a re�ection on the  historic, symbolic and technological role of rail 
transport, whilst the most important aim is to involve the visitor in an 
enjoyable and educational experience of sharing and experimentation.
Come and see an interactive museum, take part in workshops and celebrate 
important moments of life with us.

WE HAVE ONE OF THE BEST RAILWAY 
HERITAGE COLLECTIONS IN EUROPE!
We manage a vast legacy of more than 150 years.
Here you will find real national treasures, wonderful engines 
that travelled through history and the railway network!

We o�er you an unforgettable experience!

Come and visit us!

We are housed in the railway complex in Entroncamento, 
covering an area of 4,5 hectares.
Our permanent exhibition is located within distinguished railway buildings.

Venha visitar-nos!

Estamos instalados no Complexo Ferroviário do Entroncamento, 
numa área de 4,5 hectares.
A nossa exposição permanente habita edifícios ferroviários notáveis.
TEMOS UMA DAS MELHORES COLEÇÕES 
DE PATRIMÓNIO FERROVIÁRIO DA EUROPA!

Oferecemos-lhe uma experiência inesquecível!

Gerimos um legado com mais de 150 anos. 
Aqui encontra verdadeiros tesouros nacionais, máquinas fantásticas 
que trilharam os caminhos da história e do transporte ferroviário!


