
 

 

Cerimónia de início do restauro da Sala D. João IV, no PNA 

Quinta

 

A Sala D. João IV, no Palácio Nacional da Ajuda (PNA) vai ser restaurada com o apoio 

mecenático da Fundação Millennium bcp, no valor global de 130.000 euros. Esta é uma das 

salas de maiores dimensões do Palácio Nacional da Ajuda (170 m2), totalmente revest

pintura mural.  

O restauro, que durará aproximadamente oito meses, vai ser realizado pela empresa Intonaco. 

Para assinalar o início desta importante intervenção no património nacional, realiza

quinta-feira, dia 19, às 18:00, no PNA, uma cerimó

República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, do 

Presidente da Fundação Millennium bcp, Fernando Nogueira, e da Diretora

Património Cultural, Paula Silva.

Na sessão participam também responsáveis da empresa Intonaco, que vão explicar algumas 

características técnicas da obra a seu cargo.

A cerimónia é aberta à comunicação social e ao público em geral, embora sujeita à lotação da 

sala. 

Sobre a Fundação Millennium bcp:

A atividade da Fundação Millennium bcp, inserida no contexto das políticas de solidariedade 

social e de mecenato cultural institucional, assume

sociedade, nas diversas áreas da sua intervenção. Neste sentido, tem procurad

tempo, concentrar os seus recursos no apoio a instituições e organismos de referência com 

particular incidência em projetos que visam a recuperação, preservação e divulgação do 

património cultural português.

Lisboa, 18 de abril de 2018 

 

                     

NOTA DE IMPRENSA 

Cerimónia de início do restauro da Sala D. João IV, no PNA 

Quinta-feira, 19 de abril, às 18:00 

A Sala D. João IV, no Palácio Nacional da Ajuda (PNA) vai ser restaurada com o apoio 

mecenático da Fundação Millennium bcp, no valor global de 130.000 euros. Esta é uma das 

salas de maiores dimensões do Palácio Nacional da Ajuda (170 m2), totalmente revest

O restauro, que durará aproximadamente oito meses, vai ser realizado pela empresa Intonaco. 

Para assinalar o início desta importante intervenção no património nacional, realiza

feira, dia 19, às 18:00, no PNA, uma cerimónia com a presença do Presidente da 

República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, do 

Presidente da Fundação Millennium bcp, Fernando Nogueira, e da Diretora

Património Cultural, Paula Silva. 

rticipam também responsáveis da empresa Intonaco, que vão explicar algumas 

características técnicas da obra a seu cargo. 

A cerimónia é aberta à comunicação social e ao público em geral, embora sujeita à lotação da 

Sobre a Fundação Millennium bcp: 

tividade da Fundação Millennium bcp, inserida no contexto das políticas de solidariedade 

social e de mecenato cultural institucional, assume-se como agente de criação de valor na 

sociedade, nas diversas áreas da sua intervenção. Neste sentido, tem procurad

tempo, concentrar os seus recursos no apoio a instituições e organismos de referência com 

particular incidência em projetos que visam a recuperação, preservação e divulgação do 

património cultural português. 

                            

Cerimónia de início do restauro da Sala D. João IV, no PNA  

A Sala D. João IV, no Palácio Nacional da Ajuda (PNA) vai ser restaurada com o apoio 

mecenático da Fundação Millennium bcp, no valor global de 130.000 euros. Esta é uma das 

salas de maiores dimensões do Palácio Nacional da Ajuda (170 m2), totalmente revestida a 

O restauro, que durará aproximadamente oito meses, vai ser realizado pela empresa Intonaco.  

Para assinalar o início desta importante intervenção no património nacional, realiza-se na 

nia com a presença do Presidente da 

República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, do 

Presidente da Fundação Millennium bcp, Fernando Nogueira, e da Diretora-geral do 

rticipam também responsáveis da empresa Intonaco, que vão explicar algumas 

A cerimónia é aberta à comunicação social e ao público em geral, embora sujeita à lotação da 

tividade da Fundação Millennium bcp, inserida no contexto das políticas de solidariedade 

se como agente de criação de valor na 

sociedade, nas diversas áreas da sua intervenção. Neste sentido, tem procurado, ao longo do 

tempo, concentrar os seus recursos no apoio a instituições e organismos de referência com 

particular incidência em projetos que visam a recuperação, preservação e divulgação do 


