
 

 

 

 

Passeio ao PORTO 

(exclusivo Sócios TECNICELPA e familiares) 
 

26 Maio 2012 
 

Palácio da Bolsa 
Museu e Igreja de S. Francisco 

 

(Almoço na Ribeira) 
 

Torre dos Clérigos 
Livraria Lello 

 

 
 
MOTIVAÇÃO 

Debruçado sobre o rio Douro, o Porto é uma das mais antigas cidades da Europa. Nasce e desenvolve-se 

durante a Idade Média, a partir da margem norte do Rio Douro. Um dos aspectos mais significativos do 

Porto e do centro histórico é o seu enquadramento paisagístico, fruto da harmonia das suas linhas e da sua 

estrutura urbanística, que constituem um conjunto de rara beleza. A cidade foi classificada como Património 

da UNESCO em 1996. 
 

Descobrir o Porto é ir ao encontro de muitas surpresas. Ao lado do carácter hospitaleiro e conservador há 

uma cidade contemporânea e criativa. As marcas deste "saber estar" sentem-se nas ruas, na arquitectura e nos 

monumentos, nos museus, nos espaços de lazer, nas esplanadas e nas zonas comerciais. 

 

Palácio da Bolsa 

 
 

Com uma mistura de estilos arquitectónicos o edifício apresenta em todo o seu esplendor, traços do 

neoclássico oitocentista, arquitectura toscana, assim como o neopaladiano inglês. 

Sede da Associação Comercial do Porto, serve agora para os mais diversos eventos culturais, sociais e 

políticos da cidade. O Salão Árabe detém o maior destaque de todas as salas do palácio devido, como o 

nome indica, a estuques do século XIX legendados a ouro com caracteres arábicos que preenchem as paredes 

e tecto da sala. É neste salão que tem lugar as homenagens a chefes-de-estado que visitam a cidade. 

Na Sala dos Retratos encontra-se uma famosa mesa do entalhador Zeferino José Pinto que levou três anos a 

ser construída, revelando-se um "exemplar altamente qualificado em todas as exposições internacionais a que 

concorreu". 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neocl%C3%A1ssico
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Comercial_do_Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeferino_Jos%C3%A9_Pinto


 

 
Igreja S. Francisco 

 
 
A Igreja de S. Francisco, situada na Rua da Alfândega, tem para os portuenses e turistas que nos visitam um 

interesse semelhante ao da majestosa Catedral da cidade, a Sé. 
 

Considerado monumento nacional, dentro das suas paredes são celebrados as mais requintadas celebrações 

entre as quais se destacam os casamentos, pois a constituição da igreja convida à doce imagem dos contos de 

princesas.  
 

A Igreja fazia parte do conventos dos Frades Observantes de S. Francisco e a sua construção foi incentivada 

pelo Papa Inocêncio IV, em 1244, no entanto só mais tarde é que foi mandada edificar, terminando a sua 

construção nos princípios do século XIV. 

 
Torre dos Clérigos 

 

A torre, se bem que mais considerada pelos habitantes do Porto, foi a última construção 

do conjunto dos Clérigos, dos quais fazem parte a igreja e uma enfermaria. Foi iniciada 

em 1732, tendo em conta o aproveitamento do terreno que sobrara para a instalação da 

enfermaria dos Clérigos. O projeto inicial de Nasoni previa a construção de duas torres, 

e não apenas de uma. A torre é decorada segundo o estilo barroco, com esculturas de 

santos, fogaréus, cornijas bem acentuadas e balaustradas. 

Tem seis andares e 75 metros de altura, que se sobem por uma escada em espiral com 

240 degraus. Era, na altura da sua construção, o edifício mais alto de Portugal. 

 

Livraria Lello 
A Livraria Lello e Irmão, também conhecida como Livraria Chardron ou simplesmente Livraria Lello, 

situa-se na Rua das Carmelitas 144, na freguesia da Vitória da cidade do Porto, em Portugal. 

 

Em virtude do seu ímpar valor histórico e artístico, a Lello tem sido reconhecida como uma das mais belas 

livrarias do mundo por diversas personalidades e entidades, casos do escritor espanhol Enrique Vila-Matas, 

do jornal britânico The Guardian e da editora australiana de guias de viagens Lonely Planet 

OBJECTIVOS  
Proporcionar momentos lúdicos, que enriquecem e fortalecem a interacção entre a Associação, Associados, 

respectivos Familiares e Amigos. 
 

DESTINATÁRIOS  
Todos os Sócios, conjugues, familiares ascendentes e descendentes em primeiro grau de parentesco. 
 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conjunto_dos_Cl%C3%A9rigos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_dos_Cl%C3%A9rigos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enfermaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/1732
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfermaria_dos_Cl%C3%A9rigos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fogar%C3%A9u&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cornija
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balaustrada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espiral
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Edif%C3%ADcio_mais_alto_de_Portugal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rua_das_Carmelitas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_(Porto)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enrique_Vila-Matas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
http://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lonely_Planet


 

 

PROGRAMA 
 

10H00 – Ponto de Encontro/Recepção: 

Jardim do parque de estacionamento frente ao palácio da bolsa 
 

10H30 – Visita ao Palácio da Bolsa; 
 

11H30 – Visita ao Museu e Igreja de S. Francisco; 
 

13H00 – Almoço oferecido pela Tecnicelpa no Ribeira; 
 

15H00 – Visita à Igreja e subida à Torre dos Clérigos com vista panorâmica sobre a cidade; 
 

16H00 – Livraria Lello; 

 

16H30 – Final da visita. (tarde livre) 
 

 

INSCRIÇÃO ON-LINE: Formulário 
 

TAXAS DE INSCRIÇÃO (€) 
 

Sócio Individual * ……………   20,00/pessoa       

Sócio Colectivo * ……………   20,00/pessoa (máximo 2 representantes por sócio) 
 

* Sócios com as quotas regularizadas. 
 

 As crianças até aos 12 anos estão isentas de pagamento, devendo as idades serem indicadas na 

Ficha de Inscrição; 

 A partir dos 13 anos, a taxa de inscrição aplicável é igual à de adulto; 

 Almoço oferecido pela Tecnicelpa; 

 Entradas para o Palácio da Bolsa, Museu e Igreja S. Francisco e Torre dos Clérigos estão incluídas 

no valor da Inscrição. 
 

 

PRAZOS 

 22 Maio 2012: Após essa data, o custo de inscrição acresce 50%; 

 23 Maio 2012: após essa data, não haverá direito a reembolso de inscrição em caso de desistência; 

 24 Maio 2012: prazo limite para as inscrições. 
 

ORGANIZAÇÃO 

 

TECNICELPA 

Rua Amorim Rosa, N.º 38, 1.º Dt.º, 2300-450 Tomar 

Telf. E Fax+351 249 324 858/Telm. +351 919 373 636 

E-mail: info@tecnicelpa.com 

URL: www.tecnicelpa.com 
 

 
A TECNICELPA reserva-se o direito de cancelamento do evento, em qualquer data, procedendo à 

devolução do valor das taxas de inscrição já pagas, não havendo direito a qualquer compensação 

adicional. 
 

http://www.tecnicelpa.com/forms/preregisto.php?tit=Passeio%20à%20cidade%20do%20Porto&lang=PT&par=4

