XXXIX
PORTO . Seminário de Vilar

18 e 19 de outubro

Programa para não congressistas
Em ano do centenário, a SPEMD criou dois passeios pedestres turísticos para os/as
acompanhantes e congressistas.
Inscrições online em http://www.spemd.pt/sobre_a_spemd/eventos_sociais .

ITINERÁRIO 1 (Palácio de Cristal e Museu Romântico) – Início às 15h em frente à entrada principal do
Palácio de Cristal. Fim previsto pelas 17h. Número mínimo de participantes: 10. Número máximo: 20.
Baixa intensidade. Recomenda-se que os participantes usem calçado confortável.
Neste itinerário pretende-se conhecer o Porto Romântico do século XIX. O trajeto conta
com passagem pelos jardins do Palácio de Cristal e paragem na Capela de Carlos Alberto
de Sabóia, Rei da Sardenha e Príncipe do Piemonte. Para além das belíssimas vistas da
cidade os participantes irão visitar a Quinta do Sacramento, mais conhecida por Quinta
da Macieirinha, uma casa de campo de finais do século XVIII. Este espaço museológico
pretende recriar os ambientes interiores de uma casa abastada do século XIX
abordando a estética, os modos e os costumes relacionados com o Romantismo da
cidade do Porto oitocentista assim como perpetuar a memória do Rei Carlos Alberto,
figura romântica, que o Porto recebeu com estima tendo falecido nesta quinta, a 28 de
julho de 1849, triste, doente e exilado.

ITINERÁRIO 2 (Passeio da Vitória) - Início às 10h de sábado no Jardim da Cordoaria em frente à entrada
principal da Cadeia da Relação. Fim previsto pelas 12 horas. Número mínimo de participantes: 6;
Número máximo 15. Baixa intensidade. Recomenda-se que os participantes usem calçado confortável.
Itinerário centrado na temática dos Judeus no Porto. Ao longo do trajeto os
participantes conhecerão a importante influência que os Judeus tiveram para a cidade.
O trajeto será feito pela antiga Judiaria da Vitória e os participantes irão visitar a atual
igreja da Vitória e o seu miradouro. O percurso termina no miradouro das Virtudes,
onde estaria localizado o antigo cemitério Judaico da cidade.

