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Reis  acabam 
visita com 
afetos do porto 
Philippe e Mathilde recebem chave da 
cidade. Serralves e UPTEC no programa 

Sofia Esteves 
ana.esteves@jn.pt  

REALEZA  Terminaram a visita de 
Estado de três dias a Portugal no 
Porto, levando a chave da cidade, 
um bandolim e muitos afetos. A 
rainha Mathilde, que optou por 
um vestido branco com rendas 
pretas, do designer belga-libanês 
Amoun, foi ontem o centro das 
atenções no passeio pela Invicta. 
No primeiro dia, a consorte esco-
lheu Armani e anteontem Nathan. 

O monarca belga, Philippe, mar-
cou a passagem com palavras de 
apreço: "A nossa visita ao Porto 
inspira-se no desejo de saber como 
é que todas estas pessoas, jovens e 
menos jovens, trabalhando em an-
tigas tradições ou em tecnologias 
de ponta, atingiram resultados 
que fizeram da Região Norte um 
lugar tão próspero e inspirado". 

Anfitrião dos reis dos belgas, o 
presidente da Câmara portuense, 
Rui Moreira, considerou "ser uma 
honra" recebê -los e entregou a  

chave da cidade como confirma-
ção desse sentimento. Momentos 
depois, os reis visitaram Serralves, 
partindo de seguida para o Palácio 
da Bolsa para o almoço, a que as-
sistiu Marcelo Rebelo de Sousa. 

Sopa de tomate, hortelã e ovo de 
codorniz, pescada gratinada re-
cheada com aipo e amêndoa e pu-
dim abade de Priscos com frutos 
vermelhos - eis a ementa, acom-
panhada por vinhos do Vale D. 
Maria. O vinho do Porto não podia 
faltar: um 10 anos Vale D. Maria. 

À tarde e a pé, os reis e comitiva 
percorreram ruas da cidade até à 
Ribeira e visitaram a igreja de S. 
Francisco. Seguiram para o Parque 
de Ciência e Tecnologia da Univer-
sidade do Porto, passando pelo i3S 
- Instituto de Investigação. Aí, o 
reitor António Sousa Pereira en-
tregou-lhes um bandolim, em fi-
bra de carbono, um projeto do Ga-
binete de Desenvolvimento de 
Produto do UPTEC. O instrumen-
to foi premiado, este ano, com um 
IF Design Awards. • 

Um bandolim 
premiado, 
uma visita a 
Serralves e 
um passeio 
pelas ruas da 
Invicta foram 
momentos 
altos da 
despedida dos 
reis dos belgas 


