
Visita guiada ao PALÁCIO BEAU SÉJOUR 
18 de janeiro de 2018 – quinta-feira 

Aos fins-de-semana o Palácio encontra-se encerrado 

VISITA CULTURA 

FICHA DE INSCRIÇÃO BEAU SÉJOUR 

Inscrições até 15 de janeiro. No dia 16 de janeiro o 
Clube colocará no site o nome dos associados cujas 
inscrições forem consideradas. Não é válida 
nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube. 
Após divulgação no site e caso não possa 
comparecer, avise de imediato o Clube ou o 
Seccionista. Não são aceites justificações de faltas. 

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt  

Local de encontro: Estrada de Benfica, nº 368. 

Hora de início: 15H00. 

Limite de inscrições: 25 (ao efetuar a inscrição pode aparecer a 
informação que já se encontra esgotado, mesmo assim não deixe 
de confirmar a sua inscrição, porque se houver desistências poderá 
sempre ocupar essas vagas). 

Custo: gratuito. 

Autocarros com paragem perto: 716/746/754/758/768. 

Para quem pretender levar viatura própria: há estacionamento no 
jardim, mas não se garante que haja lugar. 

Mandado construir pela Viscondessa da Regaleira por volta de 1849, juntamente com os seus belos 
jardins, ao estilo romântico parisiense, faz com que o local tenha adquirido um aspeto francês. 
Com fachadas simples e elegantes, sobrepostas por azulejaria portuguesa, mandada aplicar 
pelo Barão da Glória, a quem a Viscondessa vendeu a quinta e o palácio. Este promoveu uma vasta 
remodelação no edifício principal, recorrendo a uma decoração arte nova. 
A fachada é muito simples, mas com alguns arabescos. 
Com o seu falecimento, os seus sobrinhos procederam a nova remodelação, para a qual contrataram 
alguns membros do Grupo do Leão, como os irmãos Bordalo Pinheiro. A Galeria de Pintura recebeu 
um teto pintado por Francisco Vilaça, com medalhas-retrato à maneira renascentista. A Sala de 
Música foi inspirada na Mitologia clássica. No Salão Dourado, repousa no teto uma famosa e grande 
tela de Columbano, intitulada Carnaval de Veneza.  
Ali funciona o Gabinete de Estudos  Olisiponenses. 
Finda a visita e havendo tempo, podemos passar pela Vila Grandela, que fica quase em frente.  
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