
  

PEREGRINAÇÃO  
DA PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE  A 

ROMA, ASSIS E GRECCIO 
Acompanhada pelo P. Hugo Gonçalves 

23-28 abril 2020 
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 Avenida de Roma nº 44 1º E/f 1700-348 Lisboa 

 tel +351 217 817 700  



1º Dia ( 23 abril quinta feira) - LISBOA / 
AEROPORTO ROMA / ASSIS  (J) 
Comparência no aeroporto Humberto Delgado 
duas horas antes da hora indicada para a partida, 
formalidades de embarque assistidas por um 
representante da PTeam. Partida em voo com 
destino a Roma. Chegada ao aeroporto de 
Fiumicino Leonardo da Vinci. Após as formalidades 
de desembarque, partida em autocarro para Assis. 
Almoço não incluido. Chegada e instalaçao no 
hotel. Jantar e alojamento. 
  
2º Dia ( 24 abril sexta feira)  -  ASSIS (PA + A+J) 
Partida para visitas da cidade de Assis, uma cidade 
medieval caracterizada pelas ruas perfumadas por 
gerânios e pelas praças adornadas com fontes,  
herdou o legado de São Francisco, sepultado na 
Basílica de S. Francisco. Visita à Basílica de S. 
Francisco que fala a linguagem mística da 
contemplação. Convida à oração, paz e alegria de 
espírito que caracterizava S. Francisco. Continuação 
para o Santuário de Santa Clara visita deste 
Santuário, onde se encontra em cripta o corpo de 
Santa Clara, discípula de São Francisco e fundadora 
da Ordem das Clarissas. Visita ao Santuário de S. 
Damião e da Ermida de Carceri. Visita da Basílica de 
Santa Maria dos Anjos, com a Porciúncula e o 
Jardim das Rosas, tão ligados à vida de S. Francisco. 
No final do dia regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.   
  
3º Dia( 25 abril sábado) - ASSIS / GRECCIO / 
ROMA (PA + A+J) 
Em hora a combinar localmente, para Greccio, 
famosa localidade ligada a São Francisco de Assis, 
que na noite de Natal de 1223 aí fez o primeiro 
presépio - A devoção do santo pelo Natal de 
Senhor fez deste local um dos mais visitados e 
Fontecolombo, o Sinai Franciscano. Continuação 
da viagem para Roma. Almoço durante as visitas. 
Partida para Roma . Instalaçao no hotel. Jantar e 
alojamento.    
 
4º Dia (26 abril domingo)  ROMA (PA + A+J) 
Pela manhã visita da Basílica de Santa Maria 
Maior, que é a mais antiga igreja dedicada a Nossa 
Senhora. Segue-se a visita da Basílica de São João 
de Latrão, que é a Catedral do Bispo de Roma, 
Patriarca do Ocidente: o Papa. O seu nome oficial 
é “Archibasilica Sanctissimi Salvatoris” e é 
considerada a “mãe” de todas as igrejas do 
mundo. Visita Escada Santa.  
 
 

Partida em autocarro para a Praça de São Pedro 
para assistir às 12h00 à Benção Papal 
(dependendo da agenda de sua Santidade o Papa).  
Almoço. De tarde passagem pela Fonte de Trevi, 
visita do Panteão, um antigo templo dedicado a 
todas as divindades e onde se localiza igualmente 
a tumba de Rafael. Não muito longe fica a Piazza 
Navona, com a famosa Fontana dei Quattro Fiumi, 
de Bernini, no centro. Esta possui estátuas 
dominadas por um obelisco que representam os 
quatro maiores rios do Mundo: Nilo, rio da Prata, 
Ganges e Danúbio. Continuação para a Igreja San 
Luigi dei Francesi, a igreja foi fundada em 1518, 
mas ficou concluída em 1589.  A igreja possui três 
pinturas de Caravaggio, todas dedicadas a São 
Mateus. Visita da Igreja de Santo António dos 
Portugueses é uma igreja titular barroca no 
centro de Roma dedicada a Santo António de 
Lisboa, que funciona como igreja 
nacional da comunidade portuguesa visitante ou 
residente  em Roma. No final regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.  
  
5º Dia (27 abril segunda feira) -  ROMA (PA + A) 
Manhã dedicada a visita dos Museus do Vaticano, 
Capela Sistina e Basílica de S. Pedro, o mais 
sagrado santuário católico do mundo, que atrai 
milhões de peregrinos e turistas de todas as 
nacionalidades. Abriga centenas de preciosas 
obras de arte. Visita ao Túmulo do Papa João II . 
Visita das Scavi (sujeito a confirmação). Almoço 
em restaurante. Tarde e jantar livre. Alojamento. 
 
6º Dia (28 abril terça feira)- ROMA / AEROPORTO 
LISBOA (PA + A) 
Pequeno almoço no hotel. 
Visita Basílica de São Clemente, onde existe, no 
seu nível inferior, um templo dedicado ao culto de 
Mitras, uma religião oriunda da Pérsia que 
rivalizou em popularidade com o Cristianismo. 
Visita das Catacumbas de S. Calixto, onde 
poderemos visitar a Cripta de Santa Cecília. Visita 
da antiga e venerável Basílica de São Paulo fora 
dos Muros, que surge no lugar onde se venera a 
memória do Apóstolo dos Gentios. Almoço 
durante as visitas. Em hora a combinar partida 
para o aeroporto de Fiumicino para formalidades 
de embarque. Partida em voo regular com destino 
a Portugal. Chegada ao aeroporto Humberto 
Delgado.  
 
Legenda:PA= PEQUENO ALMOÇO / A = ALMOÇO / J = JANTAR  



  
Programa base, inclui: 
· Voos regulares em classe turística, com franquia de 
1 peça máximo 23kg de bagagem;  

· Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis (em 
vigor) ; 

· Transporte entre aeroportos e hotéis e vice-versa; 
· Estadia 5 noites em hotéis de 4****; 
· Regime conforme se indica no presente programa 
(5 pequenos almoços; 5 almoços; 4 jantares); 

· Circuito em autocarro de turismo com ar 
condicionado; 

· Acompanhamento técnico da Pteam desde e até 
aeroporto de Lisboa;  

· Guia local de língua portuguesa/espanhola em 
Assis e Roma ; 

· Entradas pagas correspondentes em museus e 
monumentos (Basílica de São Francisco; Museu 
Vaticano, Capela Sistina, Catacumbas , Igreja São 
Clemente);  

· Mini Vans para subida à Igreja S. Damião e Ermida 
de Carceri; 

· Taxas de alojamento em Roma ; 
· Auriculares durante todo o circuito; 
· Gratificações a guias e motoristas ; 
· Seguro de viagem. 
  
Programa base, não inclui: 
· Qualquer extra de carácter pessoal (bebidas às 
refeições, 

serviço e consumos no quarto do hotel, menus 
especiais, 

bagageiros, etc.) e tudo o que não estiver 
devidamente 

especificado no presente programa; 
· Bagageiros nos hotéis; 
· Excesso de bagagem, há que ter em conta que as 
companhias 

aéreas são cada vez mais restritivas com bagagem.  
Por se tratar de uma viagem de grupo, está sujeita a 
condições especiais de contratação. Qualquer 
desistência por parte do cliente produzirá gastos 
de anulação sob o preço total da viagem, que serão 
os seguintes: 

· Até 24 janeiro isento de gastos 
· Entre 25 de janeiro e 23 fevereiro, 15% (quinze) 
· Entre 24 fevereiro  e 09 março, 50% (quinze)  
· Entre 10 março e 02 abril, 85% (oitenta e cinco) 
· A partir de 03 abril, 100% (cem) 

Voos regulares – taxa de combustível: 
Nos voos regulares, as companhias aéreas aplicam 
um suplemento sujeito a modificação até ao 
momento da emissão dos bilhetes, no conceito de 
taxa de combustível, identificado como YQ. Por isso, 
a importância relativa a taxas de aeroporto e 
suplemento de combustível (YQ) serão 
estabelecidas pelas companhias aéreas no 
momento da emissão dos bilhetes. 
 
Documentação: 
Cartão do cidadão válido durante toda a viagem. 
Para menores de 18 anos não acompanhados por 
ambos os pais, indispensável a autorização com 
assinatura reconhecida em notário. 
  
Formas de inscrição e reserva de lugar: 
· Para o efeito deverá preencher a ficha de inscrição 
· Reserva de lugar será assegurada mediante um 
depósito de 350,00 € até dia 04 de janeiro de 2020; 
· Segundo pagamento no valor de 350,00 €  até dia 
04 de fevereiro de 2020 
· Restante pagamento até dia 04 de março 2020 
 
Data limite de inscrição: 04 de janeiro de 2020 
 
Informações: 
Secretaria Paroquial  
Horário: de 2ª a 6ª feira : 10h00 às 13h00 e 15h00 
às 19h00 
Tel: 217 812 480 
 

Programa base 
Preço por 

pessoa 

Em quarto duplo 1.375,00 

Suplemento para quarto individual 230,00 


