MUSEU DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CELEBRA PRIMEIRO
MÊS “DO PALÁCIO DE BELÉM” EM PORTALEGRE
Exposição “Do Palácio de Belém”-Visitas Guiadas
4 de Dezembro
11h00/16h00/18h00
Marcações
Posto de Turismo de Portalegre
Tel: 245307445
Por ocasião do primeiro mês de abertura ao público da exposição “Do
Palácio de Belém”, na Igreja do Convento de São Bernardo, em
Portalegre, no próximo dia 4 de Dezembro, e após os bons resultados
da inauguração e dos mais de 2 mil visitantes obtidos nas três
primeiras semanas, o Museu da Presidência da República irá realçar
esta data com a organização de visitas guiadas.
O Director do Museu e Comissário da Exposição, Dr. Diogo Gaspar,
será o anfitrião desta iniciativa que irá decorrer em três visitas: às
11h00 para os professores das escolas do distrito, e às 16h00 e
18h00 para o público em geral. Os interessados deverão efectuar a
marcação através do Posto de Turismo de Portalegre.
A exposição, que reúne mais de duas centenas de objectos de grande
valor histórico e patrimonial, procura dar a conhecer a residência
oficial do Presidente da República. De estância de recreação e
veraneio durante o período da monarquia, o Palácio de Belém, após
aquisição por parte da Coroa, durante o reinado de D. João V, foi

gozando

de

um

progressivo

enriquecimento

arquitectónico

e

paisagístico e, em 1911, tornou-se o centro de convergência de
decisões políticas, ao converter-se em residência oficial do Presidente
da República.

A descoberta desta História, que se inicia no século XVI e se
desenvolve até à actualidade, é feita através da recriação de alguns
espaços do Palácio (gabinete oficial, salas de aparato e capela), onde
vão estar expostas obras raras das colecções de ourivesaria, pintura,
escultura e mobiliário. Destacamos as peças da magnífica Baixela
Germain, encomendada por D. José depois do terramoto de 1755, e
que é um dos principais conjuntos da ourivesaria portuguesa,
utilizada pela primeira vez no reinado de D. Maria I. Mais
recentemente, a baixela da autoria de Julião Sarmento, oferecida
durante a presidência do Dr. Jorge Sampaio.

