PARABÉNS
Certifico que subiu com sucesso os
degraus em espiral e esteve no topo
da Torre dos Clérigos, o ex-libris
da cidade do Porto, Monumento
Nacional desde 1910.

Visite o
ex-libris
da cidade
do Porto

Pe. Américo Aguiar

Presidente da Irmandade dos Clérigos

TORRE
IGREJA
EXPOSIÇÃO

A IGREJA
Construída no século XVIII, entre 1732 e 1749, a Igreja dos
Clérigos faz parte da obra mais emblemática do arquiteto
Nicolau Nasoni (1691-1773). Distingue-se pela sua nave
elíptica, e pelo altar-mor, no qual predomina um trono
em mármore policromado, coroado pela imagem da
padroeira, Nossa Senhora da Assunção. Nasoni soube
conjugar genialmente o granito, o mármore e a talha
dourada, tornando a Igreja dos Clérigos, e todo o conjunto
arquitetónico, num dos mais belos templos de feição
barroca, e uma referência na história da cidade do Porto.
Atualmente continuam a ser realizadas cerimónias
religiosas, assim como eventos culturais, como por
exemplo concertos de órgão, orquestra e coro.

www.torredosclerigos.pt
250@torredosclerigos.pt
/torreclerigos
tel: + 351 220 145 489
GPS: N 41º 8’ 47.3166”, W 8º 36’ 52.254”

BEM-VINDOS
A Irmandade dos Clérigos nasceu em 1707, resultando
da união de três Irmandades da cidade do Porto, para
exercer obras de piedade ou de caridade. Em 1753 o
arquiteto italiano Nicolau Nasoni é convidado para
desenhar e construir a nova sede, trabalho que inicia em
1732. A Torre dos Clérigos abria as suas portas em 1763,
tornando-se a mais alta torre sineira de Portugal, com
mais de 75 metros de altura. No século XIX era disparado
um morteiro, a partir da Torre, para anunciar à cidade o
meio-dia, servia igualmente de marco de orientação para

militares e políticos. Do alto da Torre podemos desfrutar

EXPOSIÇÕES

de uma vista fantástica sobre o Porto e Vila Nova de Gaia,

Conheça a história da Irmandade dos Clérigos e percorra

num passeio que se prolonga do rio até ao mar.

os espaços do edifício, alguns abertos ao público pela

as embarcações que chegavam ao rio Douro, foi ainda
telégrafo comercial e ponto estratégico para combates

primeira vez em 250 anos. No acervo da Irmandade

Graças ao génio de Nasoni e à paixão dos Portuenses, a

pode ver peças do século XIII ao século XIX, coleções de

Torre dos Clérigos é o ex-libris indiscutível do Porto e

pintura, mobiliário, ourivesaria e paramentaria.

referência na história da cidade.
Obrigado pela sua visita.

DESFRUTE DE UMA VISTA ÚNICA
SOB A CIDADE DO PORTO

Visite ainda a exposição Christus e faça uma viagem
pelo tempo e pelo espaço, onde Arte e Religião se
complementam.

