
 
 

 

 

 

 

O AMOR CELEBRA-SE NO TOPO  

DA TORRE DOS CLÉRIGOS 
 

No dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, a mais bela torre do Porto 

convida os apaixonados a um brinde nas alturas. ‘Surpreenda a sua 

alma gémea’ com um final de dia inesquecível 

 

 
A Torre dos Clérigos propõe uma celebração ímpar do mais romântico dia do 

ano com uma subida a dois a mais de 75 metros de altura e numa perspetiva a 

360° da cidade do Porto. No alto da torre, os casais poderão brindar ao amor e 

à amizade com espumante Murganheira, acompanhando o momento com os 

tradicionais chocolates corações da Arcádia.  

 

Esta experiência única e limitada tem um 

custo de 20€ por casal (com oferta do 

bilhete, do espumante e chocolates), 

havendo ainda uma surpresa reservada 

para os visitantes.  

 

A ação tem início às 17h00 e prolonga-se 

até às 22h00, sendo que a cada trinta 

minutos podem subir ao topo da Torre 

cinco casais, o que faz com que, apenas, 

cerca de 50 casais possam usufruir desta experiência única. O ingresso está 

disponível no site da Torre dos Clérigos (www.torredosclerigos.pt).  

 

 

 

 

http://www.torredosclerigos.pt/


 
Sobre a Torre dos Clérigos:  

No ano de 1753, a pedido da Irmandade dos Clérigos, o arquiteto italiano Nicolau 

Nasoni apresentou o projeto para uma torre sineira, e em 1754 arrancariam as obras 

daquela que viria a ser a mais bela e altaneira Torre, dominando toda a paisagem 

urbana do Porto. Em julho de 1763, com a colocação da cruz de ferro no topo, e a 

imagem de São Paulo no nicho sobre a porta, deu-se por finalizada a sua construção. 

 

As características barrocas que a definem são a expressão máxima da 

espetacularidade do barroco, onde os motivos típicos deste estilo, dão à torre 

movimento e beleza. A mais de 75m de altura, depois de subir 225 degraus e chegar ao 

topo da torre, a vista sobre a cidade deslumbra. Numa perspetiva a 360°, o visitante frui 

de um momento único, quer de dia ou de noite, quando em épocas especiais, a torre 

abre as suas portas até às 23h00.  

 

 

 


