Terceira visita do Ciclo «Desvendar o Bonfim»

Do Alto do Bonfim à Cancela Velha
O Ciclo de Percursos Acompanhados «Desvendar o Bonfim» pretende dar a conhecer melhor a
Freguesia do Bonfim da Cidade do Porto. De acordo com a proposta da Dra. Manuela Cambotas,
é constituído por quatro visitas. Teve lugar este sábado a terceira, que nos levou do Alto do
Bonfim à Cancela Velha. Como já se referiu fomos guiados mais uma vez pela Dra. Manuela
Cambotas, cujo conhecimento e vontade de o transmitir é tão vasto, que essa intenção merece
ser antes de mais registada.

Partimos da Igreja do Bonfim, com um alerta, “As civilizações (e eu, Manuela Cambotas,
acrescento, as cidades) transformam-se mais do que morrem. A sua vida é um constante
Renascimento. “André Bonnard, in "Civilização Grega”. Com isto em mente seguimos pela
rua do Bonfim, depois pelo Campo 24 de Agosto até chegarmos ao Largo do Padrão, de
forma a podermos descer a Rua Formosa até ao fim, junto à Cancela Velha. ".

Passando e descobrindo mistérios nunca dantes observados!
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Como tínhamos hora marcada para visitar o Palacete Visconde Pereira Machado, onde está
instalada a Delegação do Porto da Liga dos Combatentes, apressámos o passo porque
esperava-nos o Coronel António Araújo, a quem agradecemos a gentileza de nos ter recebido.
Aí ouvimos atentamente as explicações técnicas do nosso anfitrião e as histórias da nossa sábia
guia. Há entretanto que admitir, o Edifício não deixou os seus créditos por mãos alheias.

Muito mais tempo seria necessário para descobrir todos os detalhes que ele encerra, mas,
estando aberto ao público, aconselha-lhe uma visita. Como havia mais locais para visitar,
marchamos para a Cancela Velha, não sem antes passarmos pela casa onde nasceu Adriano
Correia de Oliveira, onde recordámos a sua música.

E chegámos ao fim da nossa viagem, sem que tivéssemos dado conta que tinham passado
quatro horas de uma manhã de sábado. Só nessa altura, permitam-nos, se começou a sentir
um ratinho no estômago e um cansaço nas pernas. Mas como ninguém se queixou, ficamos à
espera da próxima.
Porto. Maio de 2019.

