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Fotografe!

A vida através de uma
lente real

Pela primeira vez, a partir de 15
de maio de 2020, os grupos no
Palácio de Kensington poderão
visitar esta nova exposição
empolgante com fotos
particulares feitas por membros
da Família Real, incluindo
trabalhos do renomado
fotógrafo de moda e cônjuge
da Princesa Margaret, Antony
Armstrong-Jones.
Por quase 200 anos, a fotografia
foi um meio de criação de
intimidade sem precedentes
entre a coroa e os súditos. Saiba
como o patrocínio entusiasmado
da fotografia por parte da
Rainha Victoria e do Príncipe
Albert, ainda em seus
primórdios, ajudou essa nova
invenção a receber maior
atenção pública e científica.

Os visitantes também terão a
oportunidade única de ver
algumas das primeiras fotos
tiradas e exemplos de retratos
íntimos encomendados por
Victoria e Albert.
Da era vitoriana até o século XX,
a exposição explora o impacto
do trabalho de Cecil Beaton e
Norman Parkinson. Imagens de
Sua Majestade A Rainha, entre
outros assistentes leais, revelam
como o trabalho deles moldou a
mudança na percepção pública
da Família Real.
A exposição será incluída no
ingresso para o Palácio. Faça
uma pré-reserva do seu ingresso
com hora marcada em
www.hrp.org.uk

Conheça os mais novos Yeoman Warders da

Torre de Londres
Os Yeoman Warders ou “Beefeaters”
fazem a guarda da Torre de Londres
desde a época dos Tudors. Ao longo
de um ano, a Torre deu as boasvindas a dois novos Yeoman Warders
integrantes da guarda.
Yeoman Warder
Scott Kelly
Kelley serviu por 24
anos no Corpo Aéreo do
Exército e encerrou sua
carreira como Sargentomor, um dos cargos mais
cobiçados e elevados nas
Forças Armadas.

Yeoman Warder
Gary Burridge
Burridge serviu na
Marinha Real por 32
anos. Ele serviu na
elite de Guerra de
Minas e alcançou o
posto de Chief Petty
Officer, o equivalente a Oficial de
Autorização Classe 2 no Exército
britânico. Encerrou sua carreira no
navio mais emblemático do mundo,
o HMS Victory.
Leia as entrevistas com Scott e Gary
na versão digital da Fanfare em
www.hrp.org.uk/travel-trade.

Bem-vindo, George o Corvo!
Os novos Yeoman Warders não são
as únicas aquisições da Torre.
Em maio, a Torre de Londres recebeu
quatro novos membros da família de
corvos, a primeira nascida na Torre há
mais de 30 anos! De acordo com a
tradição, apenas um filhote, George,
se juntará aos corvos atuais como
guardião da Torre.
Por que ele se chama George?
George nasceu no Dia de Saint
George, por isso, nada mais
apropriado!
Diz a lenda que, se os corvos saírem,
o reino e a Torre de Londres caem.
Felizmente, o futuro desta icônica

construção agora está garantido para
visitantes de todo o mundo
mergulharem na história e talvez até
tirarem uma foto com um dos corvos
residentes!

O Festival de Ouro 2020

está ainda mais brilhante!
A partir de 10 de abril de 2020, os
visitantes do Palácio de Hampton
Court poderão explorar intimamente
a história da Grande Conferência
Europeia entre Henrique VIII e
Francisco I, em 1520, conhecida
como o Campo do Pano de Ouro.
A exposição será composta de
seis salas e estará repleta de obras
de arte e artefatos que datam do
próprio evento. Tais objetos incluem
cartas originais, registros das
despesas e relatos das atividades
realizadas, como a justa e a missa.

Tudo é legítimo em no Amor e na
Guerra – descubra como Henrique
VIII rapidamente se voltou contra
a nova aliança e atacou a França
apenas um ano depois.
Esta exposição única será
incluída no ingresso do palácio
e complementará o festival
esportivo de nove dias que
ocorrerá entre 23 e 31 de maio de
2020. Mais informações sobre a
exposição e o festival podem ser
encontradas em
www.hrp.org.uk/travel-trade.

Destaques do palácio
Torre de Londres Palácio de
Festival Gastronômico
Hampton Court
da Torre de Londres
12 a 15 de setembro
Punição ou Perdão
De 26 de outubro a
3 de novembro
Natal Vitoriano na
Torre de Londres
27 a 31 de dezembro

Festival Gastronômico no
Palácio de Hampton Court
24 a 26 de agosto

Última chance! Vitória:
Mulher e Rainha
até 5 de janeiro de 2020

Novidade! Exposição
Tecido de Altar Bacton
Abertura em 12 de outubro

Vitória: uma infância real

Natal Tudor no Palácio
Hampton Court
De 21 de dezembro a 5 de
janeiro 2020

Banqueting
House

Palácio de Kew e
Cozinhas Reais

Passeios para grupos
no palácio
A pedido

Passeios em grupo a pedido
Temporada fecha
domingo, 29 de setembro
de 2019

Palestras História Oculta
Todos os dias

Palácio de
Kensington

Temporada 2020
De 3 de abril a 27 de
setembro
O Grande Pagode
Abre diariamente até
29 de setembro

Natal Vitoriano no Palácio
de Kensington
De 21 de dezembro a 5 de
janeiro de 2020
A vida através de uma
lente real
Novidade! Abertura em 15 de
maio de 2020

Castelo de
Hillsborough e
Jardins
Corvo selvagem, caminhada
pela floresta luz e fogo
De 31 de outubro a 3 de
novembro, entre 17h e 21h
Natal em Hillsborough
De 9 de novembro a 5 de
janeiro 2020
Passeios pelo Castelo e Jardim
Todos os dias

Comprar ingressos
T: +44 (0) 20 3166 6000
S: www.hrp.org.uk/travel-trade

Souvenirs e compras
S: www.historicroyalpalaces.com
E: shop@hrp.org.uk

Tire suas dúvidas!
T: + 44 (0) 20 3166 6311 ou
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Faça seu evento conosco
T: +44 (0) 20 3166 6399 ou
E: events@hrp.org.uk

