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Palácio Nacional de Sintra, Paço Real ou Palácio da Vila
é o único palácio do país que resta dos grandes Paços
Reais medievais
Enviado por Escapadelas em Dom, 2014-03-09 14:00

A história milenar do Paço da Vila de Sintra começa durante o domínio muçulmano na Península
Ibérica. Já referido no século XI, o primitivo palácio mouro - propriedade da Coroa portuguesa a partir
da conquista de Lisboa por D. Afonso Henriques (1147), 1º Rei de Portugal - é intervencionado pela
primeira vez em 1281, no reinado de D. Dinis. Novos corpos construtivos são acrescentados ao longo
do tempo, sob os reinados de D. Dinis, D. João I e D. Manuel I, mantendo a sua silhueta desde
meados do século XVI.
A disposição dos espaços em altura, adaptando-se ao terreno; a organização intimista dos pátios
interiores a céu aberto, onde se ouve a água a correr; as suas janelas com arcos ultrapassados; e os
revestimentos azulejares de ricos padrões geométricos, evidenciam a ligação mourisca dos artífices
que edificaram e embelezaram o Palácio. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Constituído por vários corpos edificados ao longo de sucessivas épocas, é um dos mais importantes
exemplares portugueses de arquitectura realenga e por isso classificado de Monumento Nacional.
Este palácio tem origem provável num primitivo paço dos walis mouros. Traça actual proveniente de
duas etapas de obras: a primeira, no reinado de D. João I (séc. XV); a segunda, no reinado de D.
Manuel I (séc. XVI). Possui o maior conjunto de azulejos mudéjares do país. É dominado por duas
grandes chaminés geminadas que coroam a cozinha e constituem o "ex-libris" de Sintra.
Horários: 9h30 – 18h00, último bilhete 17h30
Preços: Bilhete adulto (de 18 a 64 anos) – 8,50 euros | Bilhete jovem (de 6 a 17 anos) – 7 euros |
Bilhete sénior (maiores de 65 anos) – 8 euros (Valores de 2014)
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Opte por bilhetes combinados para obter um preço mais reduzido na visita a vários locais.
Aos Domingos até às 13h os munícipes do Concelho de Sintra estão isentos de pagamento de
entrada nos parques e monumentos sob gestão da Parques de Sintra. Para usufruir desse direito,
devem ser apresentados documentos oficiais que comprovem a residência como, por exemplo,
Cartão do Cidadão (requer o PIN), Bilhete de Identidade, Carta de Condução, Cartão de Contribuinte
ou Cartão de Eleitor. No caso de apresentação de uma fatura de eletricidade, água, gás, entre
outras, esta tem que ser acompanhada de documento identificativo para verificação do nome do
titular da fatura.
Site: Palácio Nacional de Sintra | Reserve alojamento em Sintra via boking.com
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