
 

09h00 – Saída de Lisboa (antiga Pastelaria Suíça – Rossio) – tolerância de 5 minutos 

 

10h00 – Palácio e Parque Biester  

O edifício revivalista combina várias influências, 

especialmente neogóticas e românticas. Considerada 

uma das obras mais representativas do arquitecto 

José Luís Monteiro no âmbito da arquitectura 

doméstica, a Casa Biester distingue-se pela 

articulação da arquitectura com as artes decorativas. 

Sendo os Biester grandes fãs das artes, é natural que 

encontremos vários quadros do artista Luigi Manini. 

No rés-do-chão, está a entrada principal, um largo hall 

central, um enorme salão, um gabinete cuja decoração 

reflecte as maiores tendências da altura, uma sala de bilhar, 

uma sala de jantar com vista para Sintra, uma copa e a 

escadaria que nos leva ao primeiro andar. Neste piso 

encontram-se os quartos de dormir, os quartos de vestir e as 

casas de banho. As escadas também o levam a uma das 

zonas mais idílicas do palácio: a varanda coberta.  

Galeria iniciática 

No piso inferior, perto do mecanismo que acionava o 

elevador (e da cozinha), encontra-se uma pequena câmara 

iniciática, escavada na rocha, que segundo os historiadores 

remeterá para os santuários primitivos da antiga Jerusalém. 

Além desta faceta, poderia ter uma função menos mística, 

uma vez que a galeria possui uma bifurcação que conduz 

ao parque. 

Miradouros do Castelo e das Descobertas 
A partir do parque botânico do Palácio Biester pode-se 

encontrar dois miradouros fantásticos, um deles com 

uma vista panorâmica incrível sobre todo o parque. O 

primeiro miradouro chama-se Miradouro do Castelo, 

situa-se junto ao parque das merendas e possui uma das 

vistas mais privilegiadas da vila de Sintra, directamente 

para o Castelo dos Mouros. O Miradouro das Descobertas fica num dos locais ermos do 
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parque, mas a viagem até lá e a vista paisagística sobre o parque botânico e a vila de Sintra 

é mais do que justificada. 

 

13h00 – Restaurante Sabores de Sintra 

Pão, azeitonas, queijo regional 

Creme de legumes 

Vitela à Sintrense (assada no forno com batatas à padeiro) 

Sobremesas variadas 

Vinhos branco e tinto, águas, refrigerantes, sangria 

Café ou chá 

 

15h30 - Palácio Monserrate 

Retiro de escritores, Monserrate atraiu inúmeros 

viajantes estrangeiros, sobretudo ingleses, que 

exaltaram a sua beleza em relatos de viagens e 

gravuras. Quando Francis Cook, um rico industrial 

inglês do séc. XIX e grande coleccionador de arte, 

visitou o local, ficou fascinado. Dessa paixão nasceu 

uma obra-prima do Romantismo: o Parque e Palácio 

de Monserrate. Francis Cook materializou o seu 

sonho, transformando Monserrate naquilo que hoje 

conhecemos, com os seus exuberantes jardins e um 

palácio que é uma verdadeira ode à arquitectura 

romântica, ao gosto apurado de Francis Cook e ao 

génio do arquitecto James Knowles Jr..  

Capela em ruínas no Parque de Monserrate 

Em 1540, foi erguida a capela dedicada a Nossa Senhora de Monserrate na colina onde 

se localiza o palácio e na propriedade que pertencia 

naquela época ao Hospital de Todos os Santos de Lisboa.  

Durante os finais do séc. XVIII, Monserrate sofreu 

algumas alterações, desde a edificação de um palácio 

neogótico e da criação de um jardim. Depois, o local foi 

passando de geração em geração da família inglesa Cook, 

até que, em 1949, o estado português comprou e em 1995, 

a Unesco classificou a Serra de Sintra, onde fica o Parque de Monserrate, como 

património mundial.  

 

19h00 – Chegada prevista a Lisboa (fica sujeita a alguns pequenos atrasos nas visitas 

guiadas e almoço). 

CONDIÇÕES 

Inscrições: considera-se inscrito(a), o interessado(a) que pagar ou sinalizar a mesma na 
secretaria da SHIP ou efectuar uma transferência bancária para o IBAN da  

CGD PT50 0035 06970043880473214 
 

Desistências: devolução do valor na íntegra, até 8 dias antes da visita. 
 

Custo por pessoa 

(inclui transporte, visitas guiadas, almoço, despesas de organização e seguro – apólice n.º 
202211256, da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.) 

 
Sócios € 80,00                                                    Não Sócios € 90,00 


