Palácio Nacional de Sintra
SOBRE

Foto: ATL- Turismo de Lisboa
Exemplo único dos paços reais medievais em Portugal, o Palácio Nacional de Sintra é um ex-libris da vila.
Desde as primeiras dinastias, Sintra foi um local de eleição dos reis portugueses, embora o palácio que vemos
actualmente se deva à iniciativa de D. João I, que o reconstruiu, e de D. Manuel I, que o enriqueceu e acrescentou
uma ala.
Vale a pena visitar o interior, onde se pode saber um pouco da história de Portugal. A decoração tem grande valor,
combinando vários estilos artísticos ao gosto dos reis que aqui viveram, e foi adoptada para dar nome às várias
dependências. Destaca-se a Sala dos Cisnes, a Sala dos Brasões, a Sala das Pegas e a Capela.
Podemos ainda aqui encontrar uma pequena história do azulejo em Portugal, desde os exemplares hispano-árabes
trazidos por D. Manuel até aos painéis em azul e branco característicos do séc. XVIII.
No exterior, ganha grande relevo as duas grandes chaminés cónicas da cozinha, com 33 metros de altura, um
símbolo adoptado por Sintra.
Contactos
Largo Rainha D. Amélia 2710-616 Sintra
+351 219 237 300
Telefone:
+351 219 237 350
Fax:
E-mail:

info@parquesdesintra.pt

Website:

http://www.parquesdesintra.pt

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Visitas Guiadas
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Horários
De 25 outubro a 1 de março: 9h30-18h00 (Admissão de Visitantes até às 17h30); de 2 de março a 24 de outubro:
9h30-20h00 (Admissão de Visitantes até às 19h00); Encerra: 1 de Janeiro e 25 de Dezembro.

Acessibilidade
Lugares de estacionamento reservados
Circulação acessível no espaço interior
Parcial
Acessibilidade a áreas/serviços
Instalações sanitárias
Competências de atendimento
Incapacidade auditiva
Produtos /serviços de apoio disponíveis
Incapacidade visual
Incapacidade auditiva

Outras Informações

Mediante marcação prévia, estão disponíveis visitas guiadas adaptadas a pessoas com necessidades
especiais.
No Palácio Nacional de Sintra, o circuito de visita foi alterado para melhor acolhimento de pessoas com necessidades
especiais. Foram instaladas soluções de acessibilidade que passam por equipamentos amovíveis, como rampas, e
equipamentos fixos e reversíveis, como plataformas elevatórias, de modo a garantir que os espaços mantêm as suas
características.
A entrada principal conta com vários patamares de escadas o que a torna inacessível para pessoas com mobilidade
condicionada. Aconselha-se que o acesso de pessoas com mobilidade condicionada seja feito pela cozinha do Palácio
onde é possível colocar uma rampa, que dá acesso à Sala Manuelina e permite visitar o Palácio.
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