Visita Guiada
Percursos Acompanhados

CULTURA

Programa

Damos continuidade ao programa de 2019 da Secção «Percursos Acompanhados»
com a segunda visita do Ciclo «Desvendar o Bonfim».
No dia 16 de fevereiro de 2019 – Sábado, às 10:00 horas

Bonfim com Pintura, Música e Letras
Uma visita acompanhada pela Dra. Manuela Cambotas
==========================================================
O Ciclo de Percursos Acompanhados «Desvendar o Bonfim» pretende dar a conhecer melhor a Freguesia do
Bonfim da Cidade do Porto e é constituída por 4 visitas. Quem nos faz essa proposta é a Dra. Manuela Cambotas.
Em Janeiro - O âmago do Bonfim – Já realizada
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 segunda visita, em 9 de fevereiro - «Bonfim com Pintura, Música e Letras» - vamos partir
novamente da Igreja do Bonfim, mas viramos para o outro lado e descemos a Rua António Carneiro.
Lamentavelmente a sua Casa-Oficina António Carneiro, belo edifício dos anos 20, não permite
visitas por se encontrar em obras, mas isso não nos impedirá de falar dele e dos seus filhos e nora,
todos artistas, com textos e imagens e som. Vamos conhecer a Avenida Camilo, o historial da rua e
de algumas das suas belas casas e… o grande Liceu Alexandre Herculano, do nosso grande Arquiteto
Marques da Silva. Fizemos contactos para conseguir visitar o Liceu e esperamos consegui-lo. Depois
seguimos pela Campo 24 de Agosto e pela história do seu Palacete, hoje Junta. Mas há mais ruas e
mais casas e mais histórias, lá para os lados da Rua Santo Ildefonso e Morgado Mateus.

Concentração: Alameda Cláudio Carneiro, em frente à Igreja do Bonfim, às 10:00 horas.

Custos

Diversos

4 € / Sócios;
6 € / Convidados.
Inscrições limitadas a um número máximo de 35 participantes (mínimo 12) e até ao
dia 13 de fevereiro. No dia 14 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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