
PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE 
Acompanhados pelo Padre Hugo Gonçalves  

INSCRIÇÕES ATÉ 24 DE MAIO DE 2022 

 
Paróquia do Campo Grande 
Contacto: 217 812 480  
Email: geral@igrejacampogrande.pt 

 

LUGARES  
LIMITADOS 

 

RESERVE JÁ 

PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA  
Os Lugares Bíblicos e Históricos de Israel. 

24 A 31 DE AGOSTO DE 2022 

8 DIAS 

Data de Impressão |     18.JAN.2022 



DIA 24/08 (Qua.) - LISBOA / FRANKFURT / TEL AVIV  

Comparência no aeroporto de Lisboa pelas 05h00 e assistência nas formalidades de embarque por um representante 

da EMVIAGEM. Partida em voo de carreira regular LH 1173, às 07h30, com destino a Frankfurt. Chegada às 11h30, 

mudança de avião e continuação no voo LH 694 às 14h00, com destino a Tel Aviv. Chegada às 19h05, formalidades 

de desembarque, recolha de bagagem e assistência por um representante da agência no destino. Transporte em 

autocarro privativo para o hotel. Jantar e alojamento no hotel. 

   

DIA 25/08 (Qui.) - TEL AVIV / CESAREIA MARITIMA / HAIFA / CANÁ / NAZARÉ   

Pequeno almoço no hotel. Saída em direção a Cesareia Marítima e visita da antiga cidade portuária, construída para 

ser um rico e moderno porto, que comporta um hipódromo, um anfiteatro, a torre de observação e um incrível 

aqueduto. Aqui viveu Pôncius Pilatos (segundo inscrições encontradas no local) e foi importante cenário do 

cristianismo (segundo a tradição foi em Cesareia que o centurião romano Cornélius foi batizado). Este local está 

igualmente ligado à passagem do Apóstolo Paulo. No final da visita, continuação para Haifa, onde recordaremos a 

narrativa que nos lembra que foi no Monte Carmelo que o profeta Elias fez um desafio aos profetas de Baal. No alvor 

do cristianismo, foram construídas igrejas e mosteiros em memória de Elias e nasceu a Ordem do Carmo e o seu 

Mosteiro Stella Maris. Almoço em restaurante local. Continuação da nossa viagem para Caná da Galileia e visita à 

Igreja das Bodas de Caná que nos recorda o primeiro milagre de Jesus. (Celebração da Eucaristia em hora a indicar)  

Jantar e alojamento no hotel. 

 

DIA 26/08 (Sex.) - NAZARÉ / TIBERIADES / CAFARNAUM / MONTE TABOR / NAZARÉ   

Pequeno almoço no hotel e saída para visita dos locais bíblicos ao redor do Mar da Galileia. Subida ao Monte das 

Bem Aventuranças, local com uma vista magnífica sobre o Mar da Galileia, aqui recordaremos as pregações de Jesus, 

nomeadamente o Sermão da Montanha. Visitaremos Cafarnaum, conhecida como a cidade de Jesus e centro do 

ministério público de Jesus na Galileia. Visitaremos a Sinagoga, onde Jesus ensinava e a Casa de Pedro. Continuação 

para Tabga, onde se encontra a Igreja da Multiplicação, dedicada ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e 

onde poderemos ver o famoso mosaico restaurado com o desenho de dois peixes e uma cesta de pães. Visitaremos 

ainda a Igreja do Primado de Pedro, onde se encontra uma rocha que é conhecida como “Mensa Christi”. Faremos a 

travessia de Barco do Mar da Galileia. (Celebração da Eucaristia em hora a indicar) Almoço em restaurante local. 

Após esta refeição continuação para o Monte Tabor e subida para visita da Igreja da Transfiguração. Jantar e 

alojamento no hotel. 

 

DIA 27/08 (Sáb.) - NAZARÉ / MAR MORTO / JERUSALÉM  

Pequeno almoço no hotel e visita da Basílica da Anunciação, igreja construída sobre a gruta onde viveu Maria e José, 

local onde Maria recebeu do Anjo Gabriel o anúncio de que seria mãe do filho de Deus. (Celebração da Eucaristia em 

hora a indicar) No caminho para o Mar Morto, passaremos junto a Jericó e recordaremos o Monte das Tentações, 

local onde Jesus foi tentado no deserto. Descida ao Vale do Jordão e visita ao local do Batismo de Jesus. Almoço em 

restaurante local na zona do Mar Morto. Continuação da viagem para Jerusalém, passando junto às Grutas de Qum 
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Ram. Subiremos para Jerusalém e faremos uma paragem no Monte Scopus, de onde poderemos ter uma 

deslumbrante vista da Cidade Santa de Jerusalém. Jantar e alojamento no hotel. 

 

DIA 28/08 (Dom.) - JERUSALÉM / BELÉM / EIN KAREM / JERUSALÉM  

Pequeno almoço no hotel e partida para Belém. Visita à Basílica da Natividade, mandada construir sobre a gruta 

onde Jesus nasceu. O local do nascimento de Jesus Cristo é marcado por uma estrela de prata fixada no piso de 

mármore. (Celebração da Eucaristia em hora a indicar) Visita da Igreja de Santa Catarina e da Gruta de São Jerónimo. 

Almoço em restaurante local. De tarde, regresso a Jerusalém passando por Ein Karem e visita do local onde se 

erguem duas Igrejas, uma evoca o nascimento de João Baptista e outra, a Igreja da Visitação, recorda-nos a visita de 

Maria à sua Prima Isabel e onde recordaremos o cântico Evangélico, Magnificat. Jantar e alojamento no hotel.  

 

DIA 29/08 (Seg.) - JERUSALÉM  

Pequeno almoço no hotel e partida para visita ao Monte das Oliveiras, de onde poderemos ter uma magnifica vista 

da cidade Santa de Jerusalém. Faremos a visita da Igreja da Ascensão, Igreja do Pater Noster, Igreja Dominus Flevit, 

Gruta da Traição, Túmulo da Virgem e a Igreja da Agonia. (Celebração da Eucaristia em hora a indicar) Almoço em 

restaurante local. De tarde, visita ao Monte Sião, ao Cenáculo (onde recordaremos a última ceia) e ao Túmulo do Rei 

David. Visitaremos ainda a Igreja da Dormição e a Igreja de São Pedro in Galicantum. Terminaremos as visitas no 

Muro das Lamentações. Jantar e alojamento no hotel. 

 

DIA 30/08 (Ter.) - JERUSALÉM   

Pequeno almoço no hotel. Iniciaremos o caminho da Via Dolorosa até à Igreja do Santo Sepulcro, passando pela 

Igreja de Santa Ana, Piscina Probática, Litostrotos, Arco Ecce Homo e restantes estações da Via Sacra.  Visita ao Santo 

Sepulcro, onde Constantino mandou construir uma primeira igreja, iniciada em 326 e acabada em 335. (Celebração 

da Eucaristia em hora a indicar) Almoço em restaurante local. De tarde, faremos uma visita panorâmica da Jerusalém 

moderna, passando pela nova Knesset (Parlamento) e a Menorah. Visita ao Museu do Livro, onde se encontram os 

manuscritos do Mar Morto e a maqueta da cidade de Jerusalém como era durante a época do Segundo Templo. 

Jantar e alojamento no hotel.  

 

DIA 31/08 (Qua.) - JERUSALÉM / JAFFA / TEL AVIV / FRANKFURT / LISBOA 

Pequeno almoço no hotel. Partida em direção a Jaffa e visita deste bairro, tão ligado a episódios do Antigo e do Novo 

Testamento. Aqui lembramos o profeta Jonas, assim como as visitas dos emissários de Cornélio a São Pedro. Visita 

da Igreja de São Pedro. Almoço em restaurante local. Em hora a indicar, transporte privativo para o aeroporto e 

formalidades de embarque assistidas por um representante da agência no destino. Partida em voo da Lufthansa (LH 

687) às 16h30 com destino a Frankfurt. Chegada ao aeroporto de Frankfurt pelas 20h00, mudança de avião e 

continuação no voo LH 1172 às 21h40 com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto Humberto Delgado pelas 23h40, 

formalidades de desembarque e recolha de bagagem. Final da viagem e dos nossos serviços. 
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IDENTIFICAÇÃO | Para esta viagem tem de apresentar Passaporte (validade mínima de 6 meses após a data da 
viagem)   
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
• Passagem aérea em voo de carreira regular, com direito ao transporte de uma bagagem de porão até 23kg e uma 

peça de bagagem de mão até 8 kg; 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
• Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado; 
• Estadia em hotéis de primeira categoria, em quarto selecionado com banho ou duche privado; 
• Refeições (menu fixo) de acordo com o presente programa de viagem; 
• Guia acompanhante durante o circuito no destino; 
• Visitas acompanhadas por guia local, conforme o presente programa de viagem; 
• Auriculares durante todo o percurso; 
• Gratificações a guias e motoristas;  
• Bagageiros nos hotéis;  
• Seguro de assistência em viagem, com cobertura de cancelamento e interrupção da viagem, cancelamento por 

circunstâncias inevitáveis e excecionais + seguro proteção COVID; 
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA; 
• Mochila EMVIAGEM. 
 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 
• Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, extras de carácter pessoal (bar, lavandaria, 

telefonemas, etc.), bagageiros fora dos hotéis e o que não esteja indicado no presente programa.  
• Despesas relacionadas com testes à COVID-19 (caso seja necessário para a realização da viagem). 
 
CONSIDERAÇÕES: 
• Por força da situação atual, as visitas previstas no presente programa poderão estar condicionadas à 

disponibilidade do espaço, sofrer alterações ou até mesmo canceladas sem aviso prévio. 
• Será disponibilizado através do organizador da viagem o programa, boletim de inscrição, condições gerais, 

apólice do seguro e a FIN pelo que, com a inscrição na viagem está implícito o conhecimento e aceitação das 
condições. 

• Sendo de carácter facultativo e gratuito, todos os viajantes que se ausentem de Portugal têm a possibilidade de 
realizar o registo das suas viagens através da aplicação “Registo Viajante”, facilitando a ação das autoridades 
portuguesas perante a ocorrência de eventuais situações de emergência com cidadãos nacionais no estrangeiro.  

                
Mínimo de 40 participantes     .................................     1 790,00 €                                   Suplemento para  
Mínimo de 35 participantes     .................................     1 850,00 €                                   Quarto Individual     ……….     560€ 

 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: A realização da viagem está sujeita ao mínimo de participantes inscritos e correspondente 
aceitação do valor da viagem. Para garantir a sua participação, deverá inscrever-se junto da Secretaria Paroquial e efetuar 
os seguintes pagamentos:  | Até 24 de Fevereiro – sinalização de 100€ 
             | Até 24 de Maio – 300€ 
             | Até 24 de Julho – restante valor 

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO 

CONDIÇÕES PARTICULARES DA VIAGEM 

Balcões EMVIAGEM | Évora, Lisboa, Portimão, Porto, Santiago do Cacém,  

Seixal, Sines, Vizela, Funchal e Ponta Delgada. 

                                                          Avenida D. João II, 17 - Piso 2  nº1 1990-078 Lisboa  (Parque das Nações) 
                                                             Contacto (suporte): 211 167 450  |  Email: t.religiosoecultural@emviagem.pt 
                                                             Grupo EMVIAGEM - RNAVT: 2675  |  CONTRIBUINTE: 508 270 332 
                                                                                                                           

  
  
   


