
 

 
 

                                  

 
  

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada à Igreja S. Bento da Vitória + Claustros do Mosteiro S. 
Bento da Vitória + Exposição Noites Brancas e traz os teus familiares e amigos. 

 

A Igreja de São Bento da Vitória é pela primeira vez visitável no âmbito da visita guiada ao MSBV. No seu conjunto, Igreja e Mosteiro 
constituem o maior edifício eclesiástico da cidade do Porto, construído nos séculos XVII e XVIII pelos monges da antiga Congregação 
Beneditina Portuguesa. Construção de grande riqueza arquitetónica e ornamental, da Igreja de São Bento da Vitória destacam-se o 

retábulo de talha da capela-mor, o magnífico órgão de tubos em talha e o coro alto, com os seus relevos narrativos da vida de São Bento.  
Da visita ao MSBV constam ainda o monumental Claustro Nobre, o Centro de Documentação do TNSJ e a exposição Noites Brancas. 

A Visita tem a Duração aproximada de 1h30. 
 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 28 DE MARÇO DE 2019 

  

 
 Crianças  

Até 10 anos (inc.) 
Adultos 

(maiores 11 anos) 

  

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 

 

GRATUITO 
 

4,00€ 
 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 

  
5,50€ 

 

Não Sócio Clube PT 
 

GRATUITO 

 
6,00€ 

 
LUGARES LIMITADOS 

 

HORA DE ENCONTRO: 

15H45 
MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA VITÓRIA 
RUA DE SÃO BENTO DA VITÓRIA, Nº 45 

4050-542 PORTO 
 

INSCRIÇÕES: 
 Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt  indicando: 

nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome de todos os participantes, idade das crianças e contacto móvel. 
  

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições-28 DE MARÇO): 
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,  

caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito. 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o nib: 003520660008486913035. 
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  

para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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