CULTURA
Programa

Visita Guiada
Percursos Acompanhados

A abrir o programa de 2019 da Secção «Percursos Acompanhados» teremos a primeira de um
conjunto de 4 visitas que designamos de Ciclo «Desvendar o Bonfim»
No dia 19 de janeiro de 2019 – Sábado, às 09:30 horas

O âmago do Bonfim
Uma visita acompanhada pela Dra. Manuela Cambotas
=========================================================
A História do Porto é escrita com tantas contradições e envolve-se em tantas tradições inacreditáveis
que é preciso muito saber e pesquisar, seguido de percursos pelos lugares mais excêntricos,
encantatórios, bonitos e feios, para levantar o véu diáfano e encontrar algumas verdades sobre o
Porto e os Portuenses. Por isso a Dra. Manuela Cambotas propõe-nos desvendar o Bonfim.
O Ciclo de Percursos Acompanhados «Desvendar o Bonfim» pretende dar a conhecer melhor a
Freguesia do Bonfim da Cidade do Porto e é constituído por 4 visitas.
Em janeiro - O âmago do Bonfim
Em fevereiro - Bonfim com Pintura, Música e Letras
Em março - Do Alto do Bonfim à Cancela Velha
Em abril - De um outro Alto do Bonfim à Cooperativa dos Pedreiros e Escola Normal
Nesta primeira visita, em 19 de janeiro - «O âmago do Bonfim» - vamos partir de junto da Igreja do
Bonfim e explorar a Igreja e o Cemitério; e depois… as Eirinhas… Quem conhece as Eirinhas? E a
obra do escritor Gomes Leal? Sabiam que no Bonfim há uma escultura em praça pública de Zulmiro
de Carvalho? Quem? Onde? Terminamos em «Mijavelhas», debaixo da terra, lá para o campo 24 de
Agosto. E que data é essa?

Concentração: Alameda Cláudio Carneiro, em frente à Igreja do Bonfim, às 09:30 horas.

Custos

Diversos

3,5 € / Sócios;
6 € / Convidados.
Inscrições limitadas a um número máximo de 35 participantes (mínimo 12) e até ao
dia 17 de janeiro. No dia 18 do mesmo mês informaremos os Associados cujas
inscrições forem consideradas.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento
pelo seu custo real.
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