
 
 

 

PRESS VISITS E FILMAGENS 
Condições de acesso 
 
O Castelo de São Jorge é um espaço único, um monumento nacional, e a 
segurança e conservação do património e das pessoas que o visitam 
está sempre em primeiro lugar. Neste sentido, para que as visitas de 
imprensa, filmagens ou de recolha de imagens se realizem de forma 
tranquila, há condições de acesso que devem ser tomadas em conta. 
 
Marcação 
Antes de se dirigir ao castelo, solicite a visita por e-mail, indicando o 
dia, a hora, o número e nome dos participantes, os conteúdos e 
objetivos da filmagem, e a forma de captação. 
E-mail | info@castelodesaojorge.pt 
 
Estacionamento 
O Castelo de São Jorge disponibiliza lugar de estacionamento para 
facilitar o acesso ao Castelo com material de captação de imagem. 
Solicite antecipadamente o estacionamento enviando a matrícula. O 
estacionamento é no Caminho do Menino de Deus e irá receber um 
código para aceder a este lugar depois do estacionamento ser 
autorizado. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Visita de imprensa / Captação de imagens 
A visita de imprensa / captação de imagens não pode perturbar nunca o 
normal funcionamento do Castelo de São Jorge, nem pôr em risco o 
património. Não devem ser vedadas áreas, nem criadas situações que 
impeçam a regular circulação do visitante. Por conseguinte, devem ser 
cumpridas, sempre que aplicável, todas as condições, normas e 
obrigações para realização de filmagens e captação de imagens no 
Castelo de São Jorge – ver CSJ_Condições e Normas_Cedências de 
Espaço e Filmagens.  
 
Imagem institucional, contrapartida e arquivo 
O resultado da visita de imprensa, filmagem ou captação de imagem 
deve assegurar, sempre que aplicável, que a imagem institucional do 
Castelo de São Jorge está de acordo com o manual de normas em vigor. 
Pode ser solicitado, como contrapartida para a captação de 
imagens/filmagens gratuitas, um agradecimento ao Castelo de São 
Jorge. 
Solicita-se ainda que o resultado da visita (reportagem, filme, 
documentário, etc.) seja enviado para o Arquivo do Castelo de São Jorge. 


