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O Hampton Court Palace sempre foi um 
destino para grandes obras artísticas. 
Apreciadores de arte como Charles I 
transformaram a Royal Collection na maior 
coleção de arte privada do mundo.

Ao longo dos séculos, sucessivos monarcas e cortes 
atraíram uma legião de artistas, escritores, cientistas e 
filósofos de renome. Eles promoveram os trabalhos desses 
artistas por meio de comissões, patrocínio, coleções, 
e grande parte disso faz parte do atual espetáculo de 
Hampton Court, que continua sendo o lar de algumas das 
pinturas mais importantes dos séculos 16 a 18.

A recém-apresentada Arte no Palácio na Cumberland 
Art Gallery, originalmente os antigos aposentos do 
segundo filho de Rei George II, William Augustus, Duque 
de Cumberland, será aberta no dia 24 de outubro de 
2014, com a exibição de obras de arte icônicas de grandes 
mestres, incluindo Caravaggio, Rubens e Van Dyck. Veja 
estas pinturas de perto realçadas pelo novo sistema de 
iluminação recém-instalado. A Cumberland Art Gallery é um 
lugar onde convidamos os visitantes a desfrutar do amor 
pela arte e explorá-lo ainda mais com as novas soluções 
           em forma de aplicativos em guias multimídia 
          portáteis que oferecem telas sensíveis ao toque e 
        opções simples de texto, áudio, imagens e vídeos 
        como parte da nova experiência.

Novo “Altos e
Baixos” na
Torre de Londres

Arte no Palácio 
– a Cumberland 
Art Gallery

Royal Collection Trust / 

Copyright HM Queen Elizabeth II

Neste inverno, a Historic Royal Palaces está
passando por uma grande reforma e
melhorias na ponte levadiça do meio da Torre, 
mais conhecida como entrada para grupos.

A antiga ponte levadiça, em funcionamento desde a época 
Vitoriana, era uma estrutura fixa até ser bloqueada em 1978. 
A nova ponte levadiça será levantada e abaixada como as 
pontes levadiças medievais originais que auxiliavam nas 
defesas da Torre. O principal motivo para a construção 
dessa entrada foi para permitir que a artilharia e munições 
que chegavam pelo rio fossem trazidas para a Torre Branca, 
a primeira construção da Fortaleza datada do século 11.

É um trabalho demorado, já que estamos empenhados em 
preservar e registrar a arqueologia, no entanto, o objetivo 
é terminar as obras para reabertura até a Páscoa e, neste 
ponto, informaremos quando os visitantes poderão ver 
a ponte levadiça em ação.
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Quais as novidades para grupos?

Eventos Durante o Dia
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         Páscoa de 2014
       De 18 a 21 de abril, Colonel Blood e o Grande Roubo 
     das Joias da Coroa. Junte-se ao covarde Colonel Blood 
      e sua gangue de criminosos no maior roubo de todos os 
        tempos!

Fins de semana - de 26 de abril a 18 de maio, 31 de maio 
a 27 de julho, Escola de Cavaleiros. Saiba como se tornar 
um cavaleiro de 1390. Dispare máquinas de guerra com 
cavaleiros em combate e prepare-se para proteger a Torre 
no caso de um novo ataque de camponeses traquinas à Torre!

24 a 26 de maio, Tudors na Torre. Conheça um dos casais 
mais famosos da história real Inglesa. Junte-se a Henry VIII 
e seus cortesões enquanto eles se reúnem nessa famosa 
fortaleza para celebrar a coroação de Anne Boleyn.

Verão de 2014
28 de julho a 24 de outubro, 3 a 11 de novembro, Torre da 

Fortaleza – Seu país precisa de você. 1914 e 
a guerra entre as Grandes Potências se torna real. Será 
que vai terminar até o Natal?

5 de agosto a 11 de novembro de 2014, Papoulas. 
Veja a maior instalação de arte de papoulas de 
cerâmica “plantadas” no fosso histórico.

Outono de 2014
25 de outubro a 2 de novembro, Vença o 
Bloqueio! Siga o destino dos moradores 
e prisioneiros da Torre – quem terá um 

destino medonho, e quem vencerá o 
bloqueio!

Páscoa de 2014
18 a 21 de abril, O Glorioso George I Chega! É 1714, e todo 
aquele que é alguém apareceu para ver a chegada do 
novo Rei da Grã-Bretanha, George I! Junte-se às multidões 
enquanto Sua Majestade chega para visitar o palácio em 
sua magnífica embarcação.

Primavera/Verão 2014
Georgianos Gloriosos, 24 a 26 de maio e primeiro fim de 
semana de cada mês até 2 de novembro de 2014. Mister 
Tosier, chocolateiro real de George I, e seus assistentes 
demonstram como a recém-inaugurada Cozinha do 
Chocolate funciona para fornecer as mais deliciosas 
bebidas para Sua Majestade.

O Glorioso George I, 22 de abril a 30 de setembro. 
Em 1717, George I acha sua vida difícil em seu novo reino 
e enfrenta o desafio de seu filho George, Príncipe de Gales, 
e de sua esposa dominadora, Caroline of Ansbach.

Diariamente, a partir de 22 de abril. Enquanto os Tudors 
mantêm-se no poder – volte ao mundo de Henry VIII e 
seus cortesões coloridos. Descubra as mais novas iguarias 
das cozinhas dos Tudors – conheça os mestres 
da culinária que cozinharão no primeiro fim de 
semana de cada mês.

Outono/Inverno 2014 Novo! 24 de outubro, 
Arte no Palácio. Descubra os tesouros da Royal 

Collection, elegantemente exibidos na 
nova Cumberland Art Gallery.

Eventos Durante o Dia
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Eventos Durante o Dia Eventos Durante o Dia

Encontre o que precisa na Fanfare: impresso, on-line e no LinkedIn
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Diariamente, palestras sobre a história oculta. Uma 
variedade de palestras e curtas visitas guiadas traz à vida 
este prédio extraordinário e estará disponível para reservas 
antecipadas gratuitas para grupos.

Diariamente. As pequenas e comoventes instalações que 
representam as últimas horas de Charles I antes de sua 
execução revelam este importante capítulo da história 
britânica, aqui na Banqueting House.

Temporada de Verão 2014
29 de março a 28 de setembro, abertura do Kew Palace. 
A entrada está incluída no ingresso para o Kew Gardens.

Cozinhas Reais do Kew Palace, 29 de março a 28 de 
setembro, no último fim de semana de cada mês. Mister 
Gorton, Chefe das Cozinhas, e sua equipe especializada de 
cozinheiros preparam refeições para servir a mesa do Rei 
George III e sua família.

30 a 31 de agosto, Georgianos Gloriosos - Festival 
da Família. Junte-se ao jovem Rei George III e sua 

crescente família, descubra como era a educação e 
o entretenimento dos príncipes e das princesas.

Visitas guiadas para grupos. Os grupos 
podem reservar visitas guiadas com nossos 
especialistas no palácio, em trajes de época, 
por apenas £ 4 por pessoa.

Páscoa, 18 a 21 de abril, Caçada de Páscoa Georgiana. 
Procure por pistas dentro e fora do palácio e seja 
recompensado com essa nova iguaria exótica chamada 
Chocolate!

Primavera/Verão
18 de abril a 30 de setembro, Vestindo a Rainha Caroline.
Conheça a inteligente e espirituosa esposa do Rei George 
II, Caroline of Ansbach. Fique por dentro de sua vida e 
interesses enquanto ela se veste com roupas elaboradas, 
indispensáveis para um dia na corte.

28 a 29 de junho, Georgianos Gloriosos - festival da 
família. George II e a Rainha Caroline of Ansbach estão 
empenhados em mostrar o quão britânicos eles se 
tornaram e a glória de sua corte. Infelizmente, eles têm seu 
filho Frederick, Príncipe de Gales, e sua esposa, Princesa 
Augusta, como grandes rivais.

Outono/Inverno 2014
Salões culturais – uma tarde de prazeres georgianos, 
setembro a dezembro. Uma vez por mês, o mundo vibrante 
dos salões são reavivados em quatro saraus neste outono. 

Os temas incluem política, arte, jornalismo, 
colocando o período georgiano em evidência 
em relação a nossa sociedade atual.

Destaques do Ano Inteiro
Explore a vida pública e privada da Rainha
Victoria em Victoria Revelada, visite a 
exposição Regras da Moda, vista-se com 
as coleções de Sua Majestade, a Rainha, da 
Princesa Margaret e de Diana, a Princesa de 
Gales, e tome chá na Orangery.



Revisão do serviço para grupos – o que temos que melhorar

Neste inverno, a agência Historic Royal Palaces 
realizou um projeto de revisão dos serviços, 
produtos e promoções para as visitações em 
grupo. Consultamos nossas equipes de 
recepção, apoio ao visitante e de interpretação 
e planejamento criativo interno e organizadores 
de excursões em grupo externos.

Nosso objetivo é perceber onde podemos melhorar para 
que possamos oferecer aos organizadores de excursões 
em grupo e, consequentemente, aos visitantes, a melhor 
experiência na Historic Royal Palaces por muitos anos mais.

Além disso, realizamos um dia de referência com 10 
organizadores de viagens em grupo na Torre de Londres. 
Em um animado dia de discussões e interação, coletamos 
perspectivas e ideias através de um questionário. Esse 
processo foi repetido nos Palácios de Hampton Court e 
Kensington.

Como resultado do projeto, a agência Historic Royal Palaces 
vem desenvolvendo uma estratégia para melhorar 
a sinalização de orientação para as atrações, 
especificamente para grupos. Nosso Guia de 

Visitações em Grupo passará por uma revisão geral, ainda 
este ano, para incorporar as informações necessárias para 
planejar e reservar visitas e, em 2015, nosso novo website 
fornecerá informações mais aprofundadas separando as 
visitações em grupo por categorias: jovens, sênior e grupos 
organizados.

Também pretendemos criar experiências de valor agregado 
exclusivamente para grupos com reserva que estejam 
trabalhando com nossas equipes operacionais para receber 
grupos, fornecer breves palestras sobre fragmentos 
históricos e, ao mesmo tempo, garantir que nossas 
altamente populares atividades diurnas sejam criadas por 
especialistas em interpretação para que os grupos possam 
aproveitar o dia e o investimento ao máximo.

Se você é um organizador de grupos e gostaria de 
contribuir com ideias e sugestões, gostaríamos de 
ouvi-lo. Sinta-se à vontade para contactar Lesley 
Terrell, responsável por esse projeto, através do email 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk,
+44 (0)20 3166 6311.
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Palácio de Hampton Court –
Kitchen Garden (horta real) – abertura em 2014

O dia 22 de maio de 2014 testemunhará 
a abertura de uma animada novidade 
nos famosos jardins de Hampton Court: a 
Kitchen Garden (horta real), que explorará 
a incrível história da produção de alimentos 
da horta para a mesa real no Palácio de 
Hampton Court.

O antigo pátio para Torneio de Cavalos de Henry VIII 
era usado como horta real durante o século XVIII. Nesse 
período, o jardim era bastante produtivo, com maçãs, 
pêssegos, ameixas e marmelos cultivados em árvores 
e jardins verticais, além de uma grande variedade de 
legumes. Em 1702, a Rainha Anne ordenou que a área fosse 
preparada e cultivada com “muitas variedades de plantas 
comestíveis adequadas ao sabor de Sua Majestade.”

A nova Kitchen Garden (horta real) recriará o jardim que 
outrora existiu nesse mesmo lugar. Baseado em planos 
e evidências históricas, o jardim será o mais fiel 
possível ao jardim original do período, incluindo as 

ferramentas de jardinagem autênticas usadas para 
cultivar as raras e históricas frutas e vegetais que lá serão 
plantados. Os visitantes poderão explorar a história secreta 
da produção de alimentos do palácio em primeira mão: 
serão demonstradas na horta as técnicas utilizadas para 
cultivo de frutas e legumes no século XVIII.

A agência Historic Royal Palaces oferece a você, sua 
empresa, sua associação ou grupo, a oportunidade de 
fazer parte da futura história da horta e proporcionar aos 
visitantes a chance de descansar um pouco enquanto 
visitam o jardim. O patrocínio de um lindo banco de jardim 
na Kitchen Garden (horta real) tem preços a partir de £ 
2000, e garantirá que seu nome estará vinculado ao banco 
e oferecerá aos visitantes um lugar prazeroso para apreciar 
a visita. Para saber mais sobre esta oportunidade, entre em 
contato com nosso Jardineiro-chefe, Graham Dillamore, 
através do email groupsandtravel@hrp.org.uk.

A horta estará aberta para visitação pública gratuita 
durante todo o ano.
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Excursões particulares e visitas exclusivas

Nossas excursões particulares especialmente 
desenvolvidas oferecem aos visitantes mais 
exigentes uma visão única e privilegiada de 
nossos magníficos palácios. Para saber sobre 
disponibilidade e outras informações entre 
em contato através do email
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Novidade! Visitação particular à Linhagem dos Reis 
Divirta seus convidados no museu mais antigo do mundo na 
antiga Torre Branca. Disponível durante as manhãs, a partir 
das 8h15, ou à noite, às 18h30, a visita inclui um breve tour 
com um Guarda Real (Yeoman Warder), um tour particular 
pela Linhagem dos Reis com um experiente Guarda da Torre 
Branca e lanches leves para preparar o grupo para um dia 
inteiro de visitações. O tour noturno inclui vinho espumante 
e canapés e é concluído às 20h. A visitação matutina custa 
£ 75 por pessoa mais Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(VAT), e a visitação noturna custa £ 105 por pessoa mais 
VAT, mínimo de 15 e máximo de 150 pessoas.
Disponível a partir de junho de 2014.

Visitações Noturnas oferecem aos grupos a oportunidade 
de apreciar uma atmosfera tranquila depois de um dia 
agitado. Os tours iniciam às 20h30, com um Guarda 
Real guiando o grupo pelo forte, e são finalizadas com 
a Cerimônia das Chaves, a cerimônia militar mais antiga 
do mundo. A visitação termina às 22h05.Mínimo de 20 e 
máximo de 50 pessoas, £ 25 por pessoa mais VAT

A oportunidade única de ver os fabulosos e elegantes 
ornamentos em uma Visitação particular às Joias da Coroa 
está disponível durante as manhãs, a partir das 8h15, ou à 
noite, às 18h30. A visitação inclui um breve tour com um 
Guarda Real e um tour pelo Tesouro Britânico com o Guardião 
da Jewel House, além de lanches leves no café da manhã ou 
vinho espumante e canapés à noite. A visitação matutina 
custa £ 75 por pessoa mais VAT, e a noturna custa £ 105 por 
pessoa mais VAT, mínimo de 15 e máximo de 150 pessoas.

Descubra a realidade das vidas e amores da corte real 
no Tour de fofocas lascivas. Um guia trajado a caráter 

conduzirá você em um passeio e contará histórias que 
não ousamos revelar em plena luz do dia, desvendando 
os bizarros rituais da Corte de Stuart e Hanover. Sujeito 

a disponibilidade, preços a partir de £ 25 por pessoa mais 
VAT, com base em um mínimo de 30 convidados.
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Excursões particulares e visitas exclusivas

Os sempre populares Tours Fantasmagóricos retornam 
a cada inverno com um Guarda caracterizado guiando os 
visitantes por sombrios Salões Nobres e pátios escuros e 
desertos. Sujeito a disponibilidade, os tours particulares têm 
preços a partir de £ 1200 mais VAT, para até 40 pessoas.

Visitações Crepusculares: veja este lugar majestoso sob 
nova luz. A partir das 18h30, divirta seus convidados no 
esplendor do palácio Barroco com vinho e canapés e seja 
convidado por um guia caracterizado a visitar os magníficos 
Salões Nobres. A visitação é concluída sob as luzes escassas 
do Grande Hall de Henry às 20h30 da noite. Reservas feitas 
com um mês de antecedência, a £ 100 por pessoa mais VAT, 
com mínimo de 30 e máximo de 60 pessoas.

Saia na frente e reserve um lugar no nosso Tour matinal, 
às 9h. Visitações com nossos Explicadores especialistas 
em Palácios, para até 30 pessoas. Você pode 
reservar um lugar ou todos os 30 se quiser! 
O tour tem duração de uma hora, depois 
da qual o palácio é aberto ao público e os 
visitantes podem explorar ainda mais. Custo 

de £ 30 por pessoa, com entrada inclusa, mas a reserva 
deve ser feita e paga com antecedência.

Uma noite de histórias surpreendentes aguarda você no 
Tour Misterioso noturno do Palácio de Kensington. As 
visitações são guiadas pelos sombrios Salões Nobres, onde 
você ouvirá contos arrepiantes sobre misteriosas visões e
estranhos acontecimentos. Os tours começam às 18h45, 
com máximo de 25 pessoas por tour. O custo é de £ 28 por 
pessoa mais VAT. A noite termina às 20h30.

Uma oportunidade especial de ver o lar da família do 
Rei George III em um Tour Noturno de Verão, disponível 

mediante solicitação, de abril a setembro, todos os 
anos. Conduzido por um de nossos especialistas 
caracterizados, seu grupo descobrirá os bons e 
maus momentos enfrentados pela família real no 
início do século XIX. Mínimo de 10 e máximo de 30 
pessoas, os tours começam às 17h e terminam às 
19h30. Inclui uma taça de vinho. Custo de £ 30 por 
pessoa, inclui VAT.
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Últimas notícias...
Uma sexta atração fará parte do portfólio da
Historic Royal Palaces

Temos planos em andamento para passar 
o Castelo de Hillsborough, a residência real 
oficial na Irlanda do Norte, do Governo da 
Irlanda do Norte para a agência Historic 
Royal Palaces.

Estamos muito animados com a perspectiva de levar os 
conhecimentos e as habilidades de especialistas da Historic 
Royal Palaces para conservar, preservar e manter esse 
maravilhoso patrimônio histórico nos arredores de Belfast. 
Estamos trabalhando com o Governo da Irlanda do Norte 
para encontrar uma maneira de abrir o Castelo de 
Hillsborough, sua fascinante história e seus gloriosos jardins 
em benefício da população em geral e dos visitantes. 

Na primeira temporada, no verão de 2014, os jardins do 
castelo serão abertos diariamente de abril a setembro. E as 
visitas guiadas pelo castelo estarão disponíveis nos fins de 
semana e durante a semana para grupos com reserva. O 
nosso objetivo é promover uma experiência turística 
interpretativa sobre os próximos anos e apresentar uma 
opção de atração totalmente nova de itinerários na área de 
Belfast até 2017.

Mas enquanto isso ainda não acontece, os jardins e os 
passeios em grupo com reserva estarão disponíveis 
durante todo o verão de 2015 e 2016. Manteremos você 
informado sobre nossos progressos nas próximas edições 
da Fanfare. Para saber mais sobre visitações em grupo, 
entre em contato através do email 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


Precisa de ajuda?
Visite-nos! 
Compre ingressos para 15 ou mais pessoas:
Tel.: 0844 482 7770
E-mail: traveltradeorders@hrp.org.uk 

Para ligações do exterior, ligue para 
Tel.: +44 20 3166 6000

Descubra 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups

Faça perguntas! 
Tel.: + 44 (0) 20 3166 6311 ou 
E-mail: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Comemore ou faça negócios conosco! 
Funções e Eventos: 
Tel.: +44 (0) 20 3166 6399 
E-mail: events@hrp.org.uk

Terapia de compras! Lembranças e 
compras: 
Tel.: +44 (0) 20 3166 6848  
E-mail: shop@hrp.org.uk  
Web: www.historicroyalpalaces.com

Lembranças para empresas: 
Tel.: +44 (0) 20 3166 6857 
E-mail: corpgifts@hrp.org.uk

Participe conosco das redes sociais! 
Encontre-nos no Facebook, siga-nos 
em @HRP_palaces 
visite-nos no YouTube
Participe de nosso grupo no LinkedIn

Papoulas – comemoração 
do centenário da Primeira 
Guerra Mundial

A Torre de Londres vai se tornar um dos 
lugares mais tristes do país para comemorar 
o aniversário da eclosão da Primeira Guerra 
Mundial em 2014.

Para alguns, ser convocado era recebido com entusiasmo, 
os jovens trabalhadores da cidade, corretores e banqueiros 
de Londres se dirigiam ao quartel mais próximo, na 
Torre de Londres, para se alistarem. Todos, sem dúvida, 
acreditavam que estariam em casa para o Natal…

Em parceria com o artista contemporâneo Paul Cummins, 
a Historic Royal Palaces “plantará” 888.246 papoulas de 
cerâmica no fosso e ao redor da Torre de Londres, uma 
para cada britânico morto na frente de batalha durante os 
quatro anos do conflito.

Uma visão extraordinária, não apenas na parte circundante 
da Torre, mas também dentro do fosso, onde os visitantes 
da Torre poderão percorrer os trechos cobertos de 
papoulas.

P
on

te levad
iça d

a T
orre ab

erta ao p
ú

blico     A
m

an
tes d

as A
rtes d

o P
alácio     Q

u
ais as n

ovid
ad

es p
ara gru

p
os?     R

evisão d
o serviço p

ara gru
p

os     K
itch

en
 G

ard
en

     E
xcursões particulares     C

astelo d
e H

illsborough  10

Historic Royal Palaces (Palácios 
Reais Históricos) é uma instituição 
beneficente independente que é 
responsável pela Torre de Londres, 
Palácio de Hampton Court, 
Banqueting House, Palácio de 
Kensingtone Palácio de Kew. Nós 
ajudamos todos a explorarem a 
história de como os monarcas e as 
pessoas moldaram a sociedade,
na forma de alguns dos maiores 
palácios já construídos.

Como não recebemos nenhum 
recurso financeiro do governo ou 
estado, dependemos do suporte 
de nossos visitantes, participantes, 
doadores, voluntários e 
patrocinadores.
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