
CULTURA Visita Guiada

Programa Inscrições abertas para a Visita Guiada ao Palácio da Bemposta, em Lisboa.
Filha do Rei D. João IV de Portugal, D. Catarina de Bragança, depois de em 1685 ter ficado 

9 de maio 2014 - sexta-feira                              Visita Guiada ao Palácio da Bemposta
Paço da Rainha (ao Campo dos Mártires da Pátria)

g g
viúva do Rei Carlos II de Inglaterra, sem ter deixado descendência, regressa ao seu país 
natal tendo vivido, durante anos, no palácio de vários nobres. Um dia, ao visitar o local 
onde existia um conjunto de casas nobres e uma quinta de grandes dimensões, logo se 
decidiu por adquirir este conjunto para ali construir a sua residência. O sítio corresponde ao 
Palácio da Bemposta ou Paço da Rainha, como também é conhecido, e onde hoje é a 
Academia Militar.
A data exata do início da sua construção não é conhecida. Crê-se que não foi antes de 1701. 
Também não é conhecida a data em que D Catarina se mudou para o palácioTambém não é conhecida a data em que D. Catarina se mudou para o palácio.
No edifício, que sofreu muito com o terramoto de 1755, são pontos de referência: o Salão do 
Conselho Académico, a Biblioteca e a Capela-Mor, cujo altar com retábulo é flanqueado por 
dois nichos com as esculturas em pedra de S. Pedro e S. Paulo. Mas para nos contar a 
história deste palácio, iremos ser recebidos pelo Sr. Coronel Vítor Lourenço, que vai ser o 
nosso guia.

Horário

Custos

14h30.
Local: Paço da Rainha (ao Campo dos Mártires da Pátria).

€ 2,00 / sócio.

Diversos Inscrições limitadas (35 participantes) até 17 de abril.

No dia 23 de abril, o Clube divulgará no site o nome dos sócios cujas inscrições forem 
consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcpNão será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu 
custo real.

Visita Guiada INSCRIÇÕES FECHADAS


