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Sindicato dos Trabalhadores
do Setor Financeiro de Portugal

IMPORTANTE: Consulte, no verso desta Circular, as INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
bem como SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Saudações Sindicais
A DIREÇÃOWWW.SBN.PT

* Ao preço por partic ipante inclui  o Seguro de Acidentes Pessoais ,  conforme preçário em vigor na Caravela Seguros .  Para menores de 14 anos  não se apl icará 
a garantia de morte.  Para maiores de 70 anos  não é garantida a cobertura de inval idez permanente.  L imite máximo de idade das pessoas seguras 75 anos.

Inscreve:

Nome Associado(a)

Inscrição Nº

Telemóvel E-mail

Associado Nº

Ativo [__] Reformado [__]

Assinatura Data

Nome completo Familiar [__] Acompanhante [__]

À descoberta da Identidade Portuense II - Percursos Culturais XXIX
“Da Ribeira à Torre dos Clérigos através do Morro da Vitória”

29 de julho (sexta-feira) – 21h30m
Os Órgãos Consultivos com o apoio e colaboração da 
Direção do SBN - Sindicato dos Trabalhadores do Setor 
Financeiro de Portugal, vão promover, no próximo dia 29 
de julho, sexta-feira, às 21h15m, os seus XXIX Percursos 
Culturais intitulados “Da Ribeira à Torre dos Clérigos 
através do Morro da Vitória”, um percurso com a 
duração prevista de 2h30m, de Introdução à História, ao 
Património e à Identidade da cidade orientado pelo 
historiador Joel Cleto, com a seguinte abordagem:
“Um percurso pelo Morro do Olival. Quando, onde e porquê 
surgiu o Porto? A importância do Douro no desenvolvimento 
da cidade. Como surgiu o vinho do Porto e qual o papel da 
cidade na sua origem? Qual a ligação do Porto ao bacalhau? 
A importância do Porto na Expansão Marítima dos 
portugueses. Quais as relações do Infante D. Henrique com o 
Porto? A igreja de S. Francisco e o ouro do barroco. Qual a 
origem do Palácio da Bolsa? S. Domingos: durante séculos a 
maior praça do Porto. Onde ficava a judiaria e qual o papel 
dos judeus no Porto? Qual a importância e significado da 
Torre dos Clérigos?”.
P R O G R A M A :

21h15m -
21h30m -

23h55m -

Concentração junto ao cubo da Praça da Ribeira;
Início com o seguinte percurso: Praça da Ribeira, Postigo do Carvão, Casa do Infante, Muro dos 
Bacalhoeiros, Igreja de S. Francisco, Praça do Infante, Palácio da Bolsa, Largo de S, Domingos, 
Escadas da Vitória, Miradouro da Vitória, Rua da Vitória, Olival, Torre e igreja dos Clérigos;
Fim do XXIX Percursos Culturais junto à Igreja dos Clérigos.

Esta iniciativa realiza-se com o mínimo de 35 inscrições e o máximo de 65 e só se aceitam  
desistências, com garantia de reembolso, até ao dia 22 de julho, inclusive.
As inscrições deverão ser efetuadas na Loja de Atendimento do S.B.N. (Rua Cândido dos Reis, nº 
130, 2º, 4050-151 Porto) Tel.: 223 398 843, e-mail: sag@sbn.pt até 25 de julho de 2022.

Associados e agregado familiar 10,00 € *

Acompanhantes 12,50 € *

Entende-se por agregado familiar, única e exclusivamente, os 
familiares do Associado, devidamente registados no SAMS SBN.

P R E Ç O  P O R  P E S S O A

À descoberta da Identidade Portuense II  -  Percursos Culturais XXIX
“Da Ribeira à Torre dos Clérigos através do Morro da Vitória”

29 de julho (sexta-feira)  – 21h30m

Esta atividade poderá vir a ser cancelada e adiada, para data a indicar, no caso das condições climatéricas não permitirem (entenda-se chuva).
Esta atividade divulgada de forma antecipada poderá sofrer alterações ou ser adiada, por motivos alheios à nossa vontade.
D o  f a c t o ,  d a r e m o s  i n f o r m a ç ã o  a  t o d o s  o s  i n s c r i t o s ,  v i a  t e l e f o n e  o u  e - m a i l .

IGREJA DE S. FRANCISCO ESCADAS DA VITÓRIA



Arqueólogo, Historiador e divulgador do Património.
Autor e apresentador da série “Caminhos da História” na estação 
televisiva “Porto Canal”, onde assegura semanalmente, desde 
2006, programas de História, no momento a Rota das catedrais. No 
âmbito da sua relação com o grupo Futebol Clube do Porto Media, 
colabora também com o Museu do F.C. Porto, projeto ao qual se 
encontra ligado desde a sua conceção e montagem.
Licenciado em História e Mestre em Arqueologia pela Universidade 
do Porto.
Formador de Professores nas áreas de Arqueologia e História, 
acreditado pela Universidade do Minho.
Professor Especialista pelo Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto onde 
é coordenador da área científica de História e docente na licenciatura em Turismo.
Autor de vários livros e dezenas de ensaios de investigação editados em 
publicações da especialidade.
Alguns dos seus livros estão traduzidos para inglês, espanhol e italiano.
É colaborador permanente das revistas “O Tripeiro” e “Jornal de Notícias - 
História”. Tem-se preocupado com a divulgação junto do grande público das 
temáticas relacionadas com a História através de conferências, palestras e 
publicação de artigos na imprensa. 
Docente e Coordenador da área de História no ISAG - Instituto Superior de 
Administração e Gestão / Porto.
Prémio 2016 de Melhor Trabalho Media da Associação Portuguesa de Museologia.
Nomeado em 2012 pela Sociedade Portuguesa de Autores para Melhor Programa 
cultural de televisão.

Joel Cleto

INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO

Não são aceites inscrições sem o respetivo COMPROVATIVO DE PAGAMENTO que poderá ser efetuado por 
débito direto (mediante autorização do Associado), presencialmente nos nossos serviços, ou ainda através de 
transferência bancária para a nossa conta de NIB 0033 0000 0388 0164 34039, e ainda o envio de confirmação 
de pagamento para sag@sbn.pt.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
Ao preço por participante inclui o Seguro de Acidentes Pessoais, conforme preçário em vigor na Caravela 
Seguros. Para menores de 14 anos não se aplicará a garantia de morte. Para maiores de 70 anos não é garantida 
a cobertura de invalidez permanente. Limite máximo de idade das pessoas seguras 75 anos.
Para informações sobre as condições gerais e particulares da apólice, consulte os serviços ou sag@sbn.pt


