
Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria
Cultura — Museus e Salas de Exposição

 

 

As condições de acessibilidade deste recurso turístico foram analisadas por técnicos

Informação geral
Instalado num edifício brasonado, o Museu apresenta de forma permanente colecções de pintura, Arqueologia, escultura,
etnografia e armaria. Centraliza a Rede Municipal de Espaços Musealizados da cidade.

  Morada
Rua Alexandre Braga, 32 3430-007
Currelos, Papízios E Sobral, Carregal Do Sal
(Viseu)
Portugal

  Contacto
Telf (+351) 232 960 404
museu@cm-carregal.pt
http://www.carregal-digital.pt/pages/685

  Criado por
Tecnico AP - MP 07/11/2019

  Última alteração por
Tecnico AP - MP 29/11/2019
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Entrada

  

 

Acesso: Com ressalto, plano inclinado / rampa

Dados sobre a rampa
A inclinação faz com que a rampa seja: Utilizável com ajuda de terceiros

 Identificação do recurso turístico visível e legível

A entrada analisada é: A principal

Largura da porta de entrada: Menor que 78 cm

Obstáculos na porta: Porta de vidro sem sinalização visual

Zona de Atendimento ao Público
 Balcão de atendimento ao público

 Perto da entrada
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Circulação interior

  

  

Circulação com cadeira de rodas: Total

Iluminação adequada: Não

Existe sinalética: Sim

Sinalética: Com textos de côr contrastante, com textos em carateres ampliados

 Estabelecimento com vários pisos

Itinerário vertical
A deslocação entre pisos faz-se mediante: Degraus / escadas, elevador / elevadores

Dados do elevador
Dimensão da cabina: Grande

 Com informação visual

Botões do elevador: Em braille, em alto-relevo

 Botões com altura adequada para utilizadores de cadeira de rodas

Dados sobre a escada
Número de degraus: Mais de 3

Altura do degrau em cm: 18

 Corrimões
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Instalações sanitárias adaptadas nas zonas comuns
 Instalações sanitárias para PMR

  

 

Acesso sem desníveis: Sim

Largura da porta: Maior ou igual a 78 cm

Abertura da porta: Abre para o exterior

Espaço de manobra maior ou igual a 150cm de diâmetro: Sim

Espaço disponível de transferência lateral para a sanita: Sim

O espaço é maior ou igual que 80 cm: Lado direito

Altura do assento da sanita: Superior (maior ou igual a 45 cm)

Tem barra(s) de apoio: Sim

Dados
Barras de apoio da sanita: Lado direito, lado esquerdo

As barras do lado esquerdo são: Rebatíveis

As barras do lado direito são: Rebatíveis

Lavatório: Com torneira de monocomando
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Serviços e Equipamentos

  

  

 Planta do recurso turístico próxima da entrada

Se fornece informação suficiente sobre a acessibilidade do recurso turístico: Não

O mobiliário permite a aproximação a utilizadores de cadeira de rodas: Sim

 Documentação sobre o recurso turístico

 Staff de front-office

Formação de pessoal
Staff disponível para dar apoio a pessoas com necessidades específicas: Sim

Staff com formação em LGP: Não

Espaço exterior

  

Passeio para peões: Empedrado

Pavimento homogéneo e antiderrapante: Não
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