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No âmbito das celebrações dos 150 anos dos Jardins do Palácio de Cristal (1865-2015), 

realizaremos até 18 de setembro de 2016, atividades que irão recriar momentos da vida 

daquele, que é um dos mais carismáticos espaços de lazer da cidade. 

Em setembro de 2015, efetuamos voos de balão de ar quente, recriando o lançamento a partir 

dos Jardins do Palácio de Cristal, a 2 de dezembro de 1883, quando Emilien Castanet, se lançou 

no balão Rosita que haveria de ser perder no mar, salvando-se no entanto o tripulante. Os 

portuenses cotizam-se para permitir que um novo balão chamado o Portuense, faça três 

ascensões, numa das quais leva a atriz Ruth Guerreiro. 

 

Recriamos a figura do fotógrafo à la minute, característico de finais do séc. XIX a meados do 

séc. XX, nos espaços de públicos da cidade, trazendo à memória tradições perdidas no tempo.  

Na Concha Acústica, realizamos um Concerto de Música Sinfónica pela Orquestra do 

Conservatório de Música do Porto, com cerca de 65 elementos, onde foram interpretadas as 

peças Capricho Espanhol, op. 34 de Nikolai Rimsky-Korsakov e Sinfonia Nº 5, Op. 67 de Ludwig 

van Beethoven,  sob a batuta do Maestro Fernando Marinho. 
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Germano Silva, guiou a visita “Palácio de Cristal – Símbolo de Progresso” acompanhado pelo 

Rancho Folclórico do Porto. A visita começou junto à Igreja Românica de Cedofeita, 

prosseguindo pelas ruas de Sacadura Cabral e Cedofeita, onde pudemos apreciar a Casa da 

Baronesa do Seixo, cujo jardim foi projetado por Émille David, o mesmo paisagista dos Jardins 

do Palácio de Cristal. Continuamos pela Rua do Rosário, onde voltamos a identificar no gaveto 

com a Rua Prof. Rios de Sousa, a casa dos Albuquerque, cujo jardim teve como autor o mesmo 

paisagista. Já nos Jardins do Palácio de Cristal tivemos oportunidade de apreciar o 

emblemático jardim Émille David. A visita terminou no Roseiral, jardim contíguo à casa com o 

mesmo nome. 

 

 

 


