NOTA DE IMPRENSA

Palácio Nacional da Ajuda volta a estar aberto ao
público às quintas-feiras
Informam-se os órgãos de comunicação social que a partir do dia 2 de janeiro de 2023,
o Palácio Nacional da Ajuda volta a estar aberto ao público às quintas-feiras e encerrar
às quartas-feiras, retomando desta forma ao horário pré-pandemia. Assim, a partir de
janeiro de 2023 encontrar-se-á aberto todos os dias da semana das 10h00 às 18h00
(última entrada 17h30), com encerramento às quartas-feiras.
Até lá o Palácio preparou, em colaboração com os parceiros, um programa único e
especial para época natalícia, pelo que se convidam todos a visitar o Palácio e a usufruir
dos seguintes eventos:

O Natal n’O Meu Palácio
No âmbito do projeto O Meu Palácio! – Inclusão social através da apropriação do
património cultural e das práticas artísticas, iremos ter um pequeno mercado de Natal
com a participação de artesãos locais, da APPACDM – Lisboa, da Fundação Liga e do
Fórum de Artes e Ofícios da ajuda, evocando as então célebres quermesses filantrópicas
da rainha D. Maria Pia. Este dia irá terminar com um espetáculo comunitário envolvendo
entidades culturais, educativas e sociais da Ajuda que irão apresentar o seu reportório
natalício.
Para todos os públicos
Sábado | 17 de dezembro | 10h30 - 18h00
Entrada livre limitada à lotação dos espaços

A rainha mostra o Palácio da Ajuda | especial Natal
Visita-teatro às vivências do Natal no Palácio da Ajuda. Foi no seio da família real
portuguesa que no século XIX nasceram tradições de celebração do Natal que se
mantiveram em Portugal até à atualidade. Na decoração dos interiores do Palácio
prevalecem as talhas douradas e os veludos vermelhos, cenário perfeito para conhecer
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e viver uma experiência de Natal muito especial, na companhia da última Rainha a
habitar este Palácio: a rainha D. Maria Pia. Inclui ofertas especiais de Natal às crianças.
Para famílias com crianças (+ 4 anos). Obrigatório acompanhamento de 1 adulto com
as crianças:
Sábado | 17 de dezembro | 11h00 e às 15h30
Domingo | 18 de dezembro | 15h30
Para escolas: Disponível noutras datas e horários por marcação. Também disponível em
francês, inglês e castelhano
Inscrições e mais informações: info@coolturetours.com; www.coolturetours.com

Férias no Palácio Nacional da Ajuda
Entrem! Entrem! E sejam muito bem-vindos a um Natal muito especial no Palácio
Nacional da Ajuda! Durante uma semana de muitas descobertas e brincadeiras, vão
levar com vocês muitas histórias para contar, memórias para recordar, prendas
partilhar... Jogos, pinturas, culinária, são algumas das coisas que vão poder fazer, num
espaço de Reis, Rainhas e Príncipes, que não vão esquecer!
Para crianças dos 6 aos 12 anos
De 19 a 23 de dezembro | 9h30 às 17h30
Inscrições e mais informações: geral@timetravellers.pt | 965 107 138

Royal Christmas Camp
Este Natal, o Palácio Nacional da Ajuda abre as suas portas a pequenos exploradores e
torna-se no País das Maravilhas, para uma semana de magia e aventura. O programa,
que integra a História portuguesa e a história da Alice de Lewis Carroll, é dinamizado em
inglês, promovendo a aprendizagem da língua através de atividades artísticas natalícias.
Inclui trabalhos manuais, doçaria, caças ao tesouro, jogos tradicionais e muitas
festividades. Conhecimento do inglês não é necessário, mas a curiosidade é obrigatória!
Para crianças dos 5 aos 10 anos
De 26 a 30 de dezembro | 9h30 às 17h30
Inscrições e mais informações: hello@shinealife.pt | 920 235 48

Lisboa, 23 de novembro de 2022
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