
          CULTURA Palácio do Correio-Mor 

Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
- A desistência ou não comparência após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real (pvp) - 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Visitas Guiadas ao Palácio do Correio-Mor 

4 e 5 de abril, Loures 

(Visitas com encenação) 

Custos 

Diversos 

Programa 

Local 
Data / Hora 

O Palácio do Correio-Mor, classificado como Património de Interesse Público, foi desenhado 

pelo arquiteto italiano António Canevari no séc. XVIII. É um dos mais notáveis palácios dos 

arredores de Lisboa, implantado numa quinta de mata mediterrânea protegida, e destaca-se 

pela sua elegante decoração e jardins de estilo francês. 

No piso Térreo encontram-se as cocheiras, a cavalariça, a adega, o lagar e a magnífica cozinha 

velha. Subindo a escadaria central encontramos a Fonte da Boa Samaritana e um medalhão 

segurado por um menino alado, representando, talvez, o nono Correio-Mor. 

No piso Nobre, as salas estão decoradas de forma majestosa e exuberante onde coabitam 

azulejos, pinturas e estuques na mais perfeita harmonia. As visitas, com encenação, são 

dirigida às famílias. A ‘D. Cremilde’, governanta da quinta, será a anfitriã e melhor 

que ninguém saberá acompanhar os convidados nesta visita. 

Sendo época de Páscoa, o coelho Casimiro aparecerá enquanto continua na sua busca pelos 

ovos da Páscoa! 

Quinta do Palácio do Correio-Mor - 2670-000 Loures (coordenadas: +38° 49′ 39.26″, -9° 11′ 4.03″) 

 4 abril - 11h30 às 13h30; 

 4 abril - 15h30 às 17h30 - visita dirigida para o público mais jovem (filhos, netos); 

 5 abril - 15h30 às 17h30 - visita dirigida para o público mais jovem (filhos, netos). 

5,00€ (pvp: 10,00€). 

Inscrições estão abertas até 4 de março de 2020 e limitadas a 30 inscrições. 

A 5 do mesmo mês serão publicados no site os nomes dos participantes cujas inscrições forem 

consideradas. 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000039481

