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Visita Guiada 

Custos 

Diversos 

23 de setembro de 2017 
Passeio com Joel Cleto: Um percurso com os azulejos de Jorge Colaço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joel Cleto é Docente e Coordenador da área de História no ISAG - Instituto Superior de Administração e Gestão/ 

Porto. Autor e apresentador da série “Caminhos da História" do Porto Canal. 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. 

Inscrições limitadas a um número máximo de 50 participantes e até ao dia 21 de 
setembro. No dia 22 do mesmo mês, informaremos os Associados cujas inscrições forem 
consideradas. 

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.  

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu 
custo real. 

€5,00 / Sócio  |  €7,50 / Convidado. 

  

Início da visita: 15h30 (+/- duração de 2h30). 
Local do encontro:  Junto à estátua do ardina (perto da Igreja dos Congregados). 

Um dos mais fabulosos criadores de azulejos de todos os tempos, Jorge Colaço, é autor dos painéis de azulejos 

do Palácio do Buçaco, de diversas estações de caminho de ferro, do Palácio dos Desportos em Lisboa, do 

Estádio do Vasco da Gama no Rio de Janeiro, do Palácio da Organização Internacional do Trabalho em 

Genebra, no Palácio de Windson em Londres e em muitos outros locais em Portugal e no estrangeiro. Mas, 

aquela que é considerada a sua obra-prima encontra-se no Porto: os azulejos da Estação de S. Bento. Mas, no 

Porto, ele é também autor de outras intervenções, de que são exemplo os painéis das igrejas dos Congregados 

e de Santo Ildefonso e de uma esquecida capela no centro da cidade: a de Fradelos. À boleia de Jorge Colaço 

o desafio é um percurso que passará, entre outros, pela Igreja dos Congregados (recordando a bomba que aí 

não explodiu em 1927), pela Estação de S. Bento (oportunidade para recordar a curiosa história da sua 

construção), a Rua 31 de janeiro (percebendo o porquê de já ter sido designada por Rua de Santo António), a 

Igreja de Santo Ildefonso, a Rua de Santa Catarina e a Capela de Fradelos. 

 

As câmaras fotográficas, telemóveis e afins são já acessórios habituais nestas visitas com o nosso mais 

mediático guia. 

Horário 

FICHA DE INSCRIÇÃO Visita Guiada 

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000034897

