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DIA 10 (6ª F) - ODIVELAS - LISBOA / VENEZA
Comparência na Paróquia de Odivelas às
Formalidades de embarque. Partida em
a Veneza.  
Voo previsto: 
TP 864 - saída às 07:00 de Lisboa, chegada a Veneza às 10:05 (local)
Chegada ao aeroporto Internacional Marco Polo em Veneza e formalidades de desembarque. Encontro 
com o nosso guia local e transporte para o restaurante onde será servido o
daremos inicio à visita da cidade de Veneza
continuação da visita a pé de Veneza Canais, incluindo a
incluída), Palácio Ducal e Ponte Rialto… et
quartos  e instalação. Jantar no  hotel. Alojamento.
  
DIA 11 (Sáb.) -  VENEZA  / PÁDUA / FLORENÇA
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar saída do nosso autocarro com destino a Pádua, 
à Basílica de Santo António, com as suas maravilhosas cúpulas bizantinas, e onde numa das criptas 
se encontra o túmulo e relíquias deste Santo nascido em Lisboa
Continuação para Florença. Chegada ao Hotel. Distribuição dos quartos  e instalação.
Alojamento. 
  
DIA 12 (Dom.) - FLORENÇA / MONTE LA VERNE / ASSIS
Pequeno-almoço no hotel. Manhã dedicada à visita
berço do Renascimento, terra de Leonardo da Vinci, Michellangelo, Giotto, Dante e Machiaveli, entre 
outros. Durante a visita teremos oportunidade de admirar, a
Batistério com as célebres Portas do Paraís
Itália, a Piazza della Signoria e a Ponte Velh
continuação para o Santuário Franciscano de
Toscana, onde  São Francisco de Assi
um complexo de capelas, ermidas, 
para a devoção católica e um dos mais importantes centros franciscanos.
região da Umbria no centro de Itália. 
no  hotel. Alojamento. 
   
DIA 13 (2ª F) - ASSIS / CÁSSIA / LORETO
Pequeno-almoço no hotel. Visita de Assis. Aqui nasceu São Francisco (1181 
padroeiros de Itália. A Basílica de São Francisco
1253. Os seus frescos do século XIII, que retratam a vida de São Francisco de Assis, foram atribuídos 
a Giotto e Cimabue, entre outros. A cripta alberga o sarcófago em pedra do santo.
restaurante local. De tarde, partida em direcção a
província de Perugia, mais conhecida por ser o lugar onde viveu e morreu
os anos por milhares de fiéis em peregrinação, procurando nos diferentes lugares os sinais de sua vida, 
sua fé e seus milagres. Continuaç
instalação. Jantar no  hotel. Alojamento
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LISBOA / VENEZA 
Comparência na Paróquia de Odivelas às 04:30. Transporte privativo para o aeroporto de Lisboa. 

Partida em voo regular da companhia aérea TAP Air Portugal com destino 

saída às 07:00 de Lisboa, chegada a Veneza às 10:05 (local) 
Chegada ao aeroporto Internacional Marco Polo em Veneza e formalidades de desembarque. Encontro 

o nosso guia local e transporte para o restaurante onde será servido o
daremos inicio à visita da cidade de Veneza. Transfere de barco pela baia de Venez
continuação da visita a pé de Veneza Canais, incluindo a Praça e Basílica de São Marcos
incluída), Palácio Ducal e Ponte Rialto… etc. Chegada ao Hotel ao final da tarde. Distribuição dos 

no  hotel. Alojamento. 

VENEZA  / PÁDUA / FLORENÇA 
almoço no hotel. Em hora a determinar saída do nosso autocarro com destino a Pádua, 

, com as suas maravilhosas cúpulas bizantinas, e onde numa das criptas 
se encontra o túmulo e relíquias deste Santo nascido em Lisboa. Almoç

hegada ao Hotel. Distribuição dos quartos  e instalação.

FLORENÇA / MONTE LA VERNE / ASSIS 
Manhã dedicada à visita de Florença. Extraordinário repositório de arte, 

berço do Renascimento, terra de Leonardo da Vinci, Michellangelo, Giotto, Dante e Machiaveli, entre 
outros. Durante a visita teremos oportunidade de admirar, a Catedral de Santa Maria del Fiore, o 

Portas do Paraíso, a Igreja de Santa Cruz,  Panteão dos Grandes de 
Piazza della Signoria e a Ponte Velha. Almoço em restaurante local

continuação para o Santuário Franciscano de Monte Alverne,  a 1128 m de altitude 
São Francisco de Assis recebeu os estigmas, em 17 de setembr

 hospedaria, convento e uma basílica, sendo de grande i
para a devoção católica e um dos mais importantes centros franciscanos. Continuação par
região da Umbria no centro de Itália. Chegada ao Hotel. Distribuição dos quartos  e instalação.

ASSIS / CÁSSIA / LORETO 
almoço no hotel. Visita de Assis. Aqui nasceu São Francisco (1181 

Basílica de São Francisco é uma enorme igreja de dois pisos inaugurada em 
do século XIII, que retratam a vida de São Francisco de Assis, foram atribuídos 

a Giotto e Cimabue, entre outros. A cripta alberga o sarcófago em pedra do santo.
restaurante local. De tarde, partida em direcção a Cássia, localizada na Úmbria, n

conhecida por ser o lugar onde viveu e morreu Santa Rit
os anos por milhares de fiéis em peregrinação, procurando nos diferentes lugares os sinais de sua vida, 

Continuação para Loreto. Chegada ao Hotel. Distribuição dos quartos  e 
no  hotel. Alojamento. 

ODIVELAS 

ITÁLIA  
s mais belos e importantes SANTUÁRIOS 

(10 dias) 
Espiritual: Pe. JOSÉ ANTÓNIO ZAVORSKI, SAC 

. Transporte privativo para o aeroporto de Lisboa. 
voo regular da companhia aérea TAP Air Portugal com destino 

 
Chegada ao aeroporto Internacional Marco Polo em Veneza e formalidades de desembarque. Encontro 

o nosso guia local e transporte para o restaurante onde será servido o almoço.  De tarde, 
Transfere de barco pela baia de Veneza. Chegada e 

ica de São Marcos (entrada 
hegada ao Hotel ao final da tarde. Distribuição dos 

almoço no hotel. Em hora a determinar saída do nosso autocarro com destino a Pádua, visita 
, com as suas maravilhosas cúpulas bizantinas, e onde numa das criptas 

oço em restaurante local. 
hegada ao Hotel. Distribuição dos quartos  e instalação. Jantar no  hotel. 

Extraordinário repositório de arte, 
berço do Renascimento, terra de Leonardo da Vinci, Michellangelo, Giotto, Dante e Machiaveli, entre 

Catedral de Santa Maria del Fiore, o 
Panteão dos Grandes de 

em restaurante local. De tarde, 
a 1128 m de altitude na região da 

17 de setembro de 1224. Compreende 
, sendo de grande importância 

Continuação para Assis, na 
hegada ao Hotel. Distribuição dos quartos  e instalação. Jantar 

almoço no hotel. Visita de Assis. Aqui nasceu São Francisco (1181 – 1226), um dos santos 
é uma enorme igreja de dois pisos inaugurada em 

do século XIII, que retratam a vida de São Francisco de Assis, foram atribuídos 
a Giotto e Cimabue, entre outros. A cripta alberga o sarcófago em pedra do santo. Almoço em 

localizada na Úmbria, na zona rural, na 
Santa Rita, é visitada todos 

os anos por milhares de fiéis em peregrinação, procurando nos diferentes lugares os sinais de sua vida, 
hegada ao Hotel. Distribuição dos quartos  e 



 DIA 14 (3ª F) - LORETO / LANCIANO    
Pequeno-almoço no hotel. Manhã dedicada à visita d
lugar de peregrinação católico situado no
da Itália. Possui a Santa Casa de Nazaré onde, segundo a tradição, 
casa essa miraculosamente transportada pelos ares por anjos até se fixar em Itália num bosque de 
loureiros (Loreto). Almoço em restaurante local. De tarde con
missa, aconteceu o Milagre Eucarístico de Lanciano
transformação da Hóstia em carne humana e do
milagre pela Igreja Católica Apostólica Roman
instalação. Jantar no  hotel. Alojamento
 
DIA 15 (4ª F) - LANCIANO / SAN GIOVANNI ROTONDO 
Pequeno almoço no hotel. Partida em direção a
Puglia, onde viveu e morreu o santo
viveu no convento de Santa Maria das Graças. Visita do Santuário.
Chegada ao Hotel. Distribuição dos quartos  e instalação.
  
DIA 16 (5ª F) - SAN GIOVANNI ROTO
Pequeno almoço no hotel.  Visita 
Monte Sant’Angelo. Começou a ser construído no século V e é património Mundial da Unesco desde 
2011. Situado na região do Monte Gargano, na província de Foggia, é o mais antigo santuário da 
Europa Ocidental dedicado a São Miguel Arcanjo.
Subiaco, onde se encontra o Mosteiro de São Bento de Subiac
rochedos, entre vales e montanhas que o emolduram, arquitectura maravilhosa, de uma beleza 
celestial, começou a ser construído 
Beneditino da história. No mosteiro de Subiaco existem grutas, pinturas que remontam ao século VII e 
pertence à comuna de Lazio, Itália
quartos  e instalação. Jantar no  hotel. Alojamento. 
 
DIA 17 (6ª F) e  DIA 18 (Sáb.) -
Estada em regime de pensão complet
capital do país, da província homónim
Eterna”. Roma é a única cidade no mundo que tem no seu interior um país inteiro, 
o enclave do Vaticano, e é também 
considerada um dos berços da civilização ocidenta
oportunidade de visitar os museu
Sistina, e as Basílicas papais de São Paulo Ex
Maria Maggiore. Visita ainda ao Coliseu Romano, e aos lugares Palotinos,
onde São Vicente Pallotti viveu e exerceu o seu sacerdócio, fundando em 1835
apostólica com o nome de Sociedade do Apostolado Católic
declarado Santo, durante o Concílio Vaticano I
Durante a estadia entre outros locais não menos importantes da história da humanidade e da religião 
católica, visitaremos ainda o Santuário de Nossa Senhora da Revelação em Tre Fontane, bem 
como a Abadia das Três Fonte
Anastácio, local onde São Paulo foi decapitado por ordem do imperador Nero no ano 67 d.C. 
  
DIA 19 (Dom.) – ROMA / LISBOA 
Pequeno almoço no hotel. Entrega das chaves na receção e saída no nosso autocarro para o Vaticano. 
Possibilidade de assistir, na Praça de São Pedro ao “Angelus”, presidido por Sua
Francisco. Almoço em restaurante local. Em hora a determinar localmente transporte para o 
aeroporto de Fiumiccino. Formalidades de embarque. Partida  em voo regular da companhia aérea TAP 
Air Portugal, com destino a Lisboa. 
  
Voo previsto: 
TP 833 - saída às 17:05 de Roma, chegada a Lisboa às 19:10
Chegada ao aeroporto internacional Humberto Delgado em Lisboa. Após formalidades de desembarque 
e recolha das bagagens, saída em autocarro privativo com destino a Odivelas. Chegada ao local de 
partida .  

 Nota: Diariamente está prevista a
pelo Senhor Padre José António Zavorsk

 

LORETO / LANCIANO     
Manhã dedicada à visita do Santuário da Santa Casa de Loret

situado no município italiano de Loreto. É considerado o mais importante 
da Itália. Possui a Santa Casa de Nazaré onde, segundo a tradição, viveu a Sagrada Família de Nazar
casa essa miraculosamente transportada pelos ares por anjos até se fixar em Itália num bosque de 

em restaurante local. De tarde continuação para Lancian
Milagre Eucarístico de Lanciano no século VIII, que seria a extraordinária 

em carne humana e do Vinho em sangue humano, 
Igreja Católica Apostólica Romana. Chegada ao Hotel. Distribuição dos quartos  e 

no  hotel. Alojamento. 

LANCIANO / SAN GIOVANNI ROTONDO  
Partida em direção a San Giovanni Rotondo,

onde viveu e morreu o santo Padre Pio de Pietrelcina, frade capuchinho estigmatizado que 
viveu no convento de Santa Maria das Graças. Visita do Santuário. Almoç
hegada ao Hotel. Distribuição dos quartos  e instalação. Jantar no  hotel. Alojamento. 

SAN GIOVANNI ROTONDO / SÃO MIGUEL ARCANJO / SUBIACO / ROMA 
 ao Santuário de São Miguel Arcanjo, simplesmente chamado de 

çou a ser construído no século V e é património Mundial da Unesco desde 
. Situado na região do Monte Gargano, na província de Foggia, é o mais antigo santuário da 

Europa Ocidental dedicado a São Miguel Arcanjo. Almoço em restaurante local. Partida em 
Mosteiro de São Bento de Subiaco , fixado em imensos e escarpados 

rochedos, entre vales e montanhas que o emolduram, arquitectura maravilhosa, de uma beleza 
celestial, começou a ser construído a partir do século XI pelo próprio S. Bento e foi o primeiro mosteiro 
Beneditino da história. No mosteiro de Subiaco existem grutas, pinturas que remontam ao século VII e 

a. Continuação para Roma. Chegada ao Hotel. Distribuição dos 
no  hotel. Alojamento.  

- ROMA   
pensão completa. Dias inteiramente dedicados a visitas na cidade de Roma,

província homónima e também da região do Lácio, conhecida como a
. Roma é a única cidade no mundo que tem no seu interior um país inteiro, 

é também uma das cidades mais importantes da 
civilização ocidental. Além da visita panorâmica da cidade teremos 

museus da cidade do Vaticano, a Basílica de São Pedr
Basílicas papais de São Paulo Extramuros, de São João de Latrão, e de Santa 

Maria Maggiore. Visita ainda ao Coliseu Romano, e aos lugares Palotinos,
onde São Vicente Pallotti viveu e exerceu o seu sacerdócio, fundando em 1835

Sociedade do Apostolado Católico. O Padre
Concílio Vaticano II, pelo Papa João XXIII em

Durante a estadia entre outros locais não menos importantes da história da humanidade e da religião 
Santuário de Nossa Senhora da Revelação em Tre Fontane, bem 

como a Abadia das Três Fontes, também chamada de Abadia de São Vicente e Santo 
local onde São Paulo foi decapitado por ordem do imperador Nero no ano 67 d.C. 

/ LISBOA - ODIVELAS 
Pequeno almoço no hotel. Entrega das chaves na receção e saída no nosso autocarro para o Vaticano. 
Possibilidade de assistir, na Praça de São Pedro ao “Angelus”, presidido por Sua

em restaurante local. Em hora a determinar localmente transporte para o 
Formalidades de embarque. Partida  em voo regular da companhia aérea TAP 

 

saída às 17:05 de Roma, chegada a Lisboa às 19:10 
Chegada ao aeroporto internacional Humberto Delgado em Lisboa. Após formalidades de desembarque 
e recolha das bagagens, saída em autocarro privativo com destino a Odivelas. Chegada ao local de 

  
FIM DA VIAGEM 

   
Nota: Diariamente está prevista a celebração da missa, presidida 

José António Zavorski, SAC, em locais e horários a informar.   

Santuário da Santa Casa de Loreto é um 
. É considerado o mais importante 

Sagrada Família de Nazaré, 
casa essa miraculosamente transportada pelos ares por anjos até se fixar em Itália num bosque de 

Lanciano, onde durante a 
, que seria a extraordinária 

humano, sendo reconhecido como 
hegada ao Hotel. Distribuição dos quartos  e 

San Giovanni Rotondo, localidade da região da 
, frade capuchinho estigmatizado que 

Almoço em restaurante local. 
no  hotel. Alojamento.  

NDO / SÃO MIGUEL ARCANJO / SUBIACO / ROMA  
, simplesmente chamado de 

çou a ser construído no século V e é património Mundial da Unesco desde 
. Situado na região do Monte Gargano, na província de Foggia, é o mais antigo santuário da 

em restaurante local. Partida em direção a 
, fixado em imensos e escarpados 

rochedos, entre vales e montanhas que o emolduram, arquitectura maravilhosa, de uma beleza 
lo próprio S. Bento e foi o primeiro mosteiro 

Beneditino da história. No mosteiro de Subiaco existem grutas, pinturas que remontam ao século VII e 
hegada ao Hotel. Distribuição dos 

visitas na cidade de Roma, 
conhecida como a “Cidade 

. Roma é a única cidade no mundo que tem no seu interior um país inteiro, 
 história da humanidade, 

. Além da visita panorâmica da cidade teremos 
Basílica de São Pedro, a Capela 
São João de Latrão, e de Santa 

Maria Maggiore. Visita ainda ao Coliseu Romano, e aos lugares Palotinos, ou seja os lugares 
onde São Vicente Pallotti viveu e exerceu o seu sacerdócio, fundando em 1835, uma sociedade de vida 

. O Padre Vicente Pallotti, foi 
em 20 de Janeiro de 1963. 

Durante a estadia entre outros locais não menos importantes da história da humanidade e da religião 
Santuário de Nossa Senhora da Revelação em Tre Fontane, bem 

Abadia de São Vicente e Santo 
local onde São Paulo foi decapitado por ordem do imperador Nero no ano 67 d.C.  

Pequeno almoço no hotel. Entrega das chaves na receção e saída no nosso autocarro para o Vaticano. 
Possibilidade de assistir, na Praça de São Pedro ao “Angelus”, presidido por Sua Santidade o Papa 

em restaurante local. Em hora a determinar localmente transporte para o 
Formalidades de embarque. Partida  em voo regular da companhia aérea TAP 

Chegada ao aeroporto internacional Humberto Delgado em Lisboa. Após formalidades de desembarque 
e recolha das bagagens, saída em autocarro privativo com destino a Odivelas. Chegada ao local de 

, presidida  
, em locais e horários a informar.      


