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PEREGRINAÇÃO AO BRASIL 

E MISSÕES JESUÍTICAS DA ARGENTINA E PARAGUAI 
COM O PADRE CARLOS CARNEIRO, SJ  
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PROGRAMA 

 

Quarta, 15 de Agosto: Lisboa - São Paulo 

09h15 Comparência no Aeroporto de Lisboa para formalidades de embarque 

11h15 Voo com destino a São Paulo 

17h30 Chegada a São Paulo e transfer panorâmico para o hotel.  

Check-in no hotel  

Jantar e alojamento 

  

Quinta, 16 de Agosto: São Paulo - Porto Alegre  

Pequeno-almoço no hotel e check-out 

Visita guiada de São Paulo, a maior cidade do Brasil com destaque para o 

Colégio dos Jesuítas, local da fundação da cidade de São Paulo que abriga o 

que restou da primeira construção da cidade de 1554. Foi aqui que o padre 

jesuíta Manuel da Nóbrega celebrou a primeira missa, num altar improvisado 

numa cabana de madeira.  

Visita à Igreja de São Francisco Xavier, no Bairro de Ipiranga, fundada pelo 

Padre Guido dei Toro, sj., um jesuíta italiano entusiasta da evangelização dos 

imigrantes Japoneses no Brasil, entre outros.  

Almoço em restaurante local  

Depois do almoço, transfer para o aeroporto e formalidades de embarque 

Voo com destino a Porto Alegre 

Chegada a Porto Alegre e transfer para o hotel 

Check-in no hotel 

Jantar e alojamento. 

  

Sexta, 17 de Agosto: Porto Alegre - Soledade São Miguel das Missões (485 km) 

Pequeno-almoço no hotel e check-out 

Partida em direção a São Miguel das Missões, passando por Soledade para 

visita da Casa de Pedras Bertoluzzi.  

Almoço em restaurante local 

Continuação da viagem até chegar a São Miguel das Missões. 

Visita do principal tesouro arqueológico missionário do Brasil: as ruínas de São 

Miguel Arcanjo, antiga capital dos Sete Povos das Missões. Aqui, merece 

destaque a fachada da Igreja Principal, com uma beleza arquitetónica 

impressionante.  

Próximo da Igreja, visitaremos também o Museu das Missões, projetado por 

Lúcio Costa, que alberga a mais importante coleção de arte sacra do período  
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missionário, com destaque para as imagens esculpidas em madeira, 

verdadeiras joias da arte barroca.  

Partida para o hotel 

Check-in no hotel 

Jantar e alojamento 

  

Sábado, 18 de Agosto: São Miguel das Missões - Encarnación (Trinidad) - 

Paraguai / Posadas - Argentina 

Pequeno-almoço no hotel 

Travessia do Rio Uruguai, de balsa, até chegar a Posadas (Argentina).  

Almoço em restaurante local 

Visita ao conjunto das Reduções das Missões Jesuítas de Trinidad, cujas ruínas 

são um exemplar único da urbanização das missões. O sítio arqueológico de 

Trinidad é o principal do Paraguai e talvez dos mais bonitos que restam. 

Fundado em 1706, é considerado um exemplo do avanço arquitetónico 

conseguido pelas Missões na sua fase final. A Redução conserva estruturas 

como a Cripta, a Pia Baptismal, o Púlpito, além das ruínas de duas igrejas onde 

são impressionantes os detalhes das paredes e portas esculpidas em pedra.  

Partida para Posadas, até chegar ao hotel 

Check-in no hotel 

Jantar e alojamento 

  

Domingo, 19 de Agosto: Posadas - Argentina / San Ignacio Mini - Argentina / 

Foz do Iguaçu (220 km) 

Pequeno-almoço no hotel e check-out 

Partida para San Ignacio Mini (67 km). Visita às ruínas das Reduções Jesuítas, 

onde se encontram importantes testemunhos da cultura missionária. Fundada 

em 1611, a Redução, possui o maior conjunto urbano preservado das Missões 

e permite uma boa noção dos diversos ambientes e espaços que constituíam 

as reduções Jesuítico-guaranis.  

Partida para Foz de Iguaçu, através de uma paisagem de florestas selvagens, 

contrastando com pequenas fazendas, até à entrada do Parque Nacional de 

Iguaçu. Almoço durante o percurso e chegada ao hotel 

Check-in no hotel  

Jantar e alojamento 
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Segunda, 20 de Agosto: Foz do Iguaçu 

Pequeno-almoço no hotel 

Visita às Cataratas Argentinas e Brasileiras 

Almoço em restaurante local, em frente às cataratas Brasileiras. 

Jantar e alojamento no hotel 

  

Terça, 21 de Agosto: Foz do Iguaçu - Rio de Janeiro 

Pequeno-almoço no hotel e check-out 

Transfer para o aeroporto 

Voo com destino ao Rio de Janeiro 

Chegada ao Rio de Janeiro e transfer para o hotel  

Almoço em restaurante local 

Visita da cidade, orientada por um guia local, com destaque para o Colégio 

de Santo Inácio e a PUC, Pontifica Universidade Católica, ao cuidado dos 

Jesuítas de todo o Brasil.  

Jantar e alojamento no hotel 

  

Quarta, 22 de Agosto: Rio de Janeiro - Lisboa 

Pequeno-almoço no hotel e check-out 

Visita ao Corcovado e Pão de Açúcar. Iniciaremos a visita pela lagoa Rodrigo 

de Freitas, prosseguindo para a tradicional área residencial do Cosme Velho, 

até à estação ferroviária do Corcovado, onde embarcaremos num passeio de 

comboio através da exuberante floresta da Tijuca, uma das maiores áreas 

verdes de preservação florestal existentes no mundo, em direção à estátua do 

Cristo Redentor. Subida ao Pão de Açúcar em teleférico para uma fantástica 

vista da Baía de Guanabara.  

Almoço na Confeitaria Colombo durante a visita 

Jantar em restaurante local 

Transfer para o aeroporto e formalidades de embarque 

21h45 Voo com destino a Lisboa 

 

Quinta, 23 de Agosto 

11h30 Chegada a Lisboa 

 

Fim dos nossos serviços. 
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Preço por pessoa (em quarto duplo): 3.450 euros 

Suplemento para quarto individual: 300 euros 

 

Hotéis propostos 

Hotel Golden Tulip, São Paulo – http://www.bhghoteis.com.br/hotel/bhg-belas-

artes-sao-paulo/  

Hotel Master Premium Cosmopolitan, Porto Alegre – http://www.master-

hoteis.com.br/hotel/porto-alegre/master-premium-cosmopolitan#o-hotel  

Tenondé Park Hotel -  http://www.tenonde.com.br/  

La Misión Posadas Hotel - http://www.lamisionposadashotel.com/  

Hotel Viale Cataratas - http://www.vialehoteis.com.br/hoteis/viale-cataratas-

hotel  

Hotel Arena Leme, Rio de Janeiro - 

http://www.arenalemehotel.com.br/default-en.html 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Incluído: Voos internacionais, voos domésticos, alojamento 7 noites nos hotéis 

mencionados (ou equivalentes), com pequeno-almoço e jantar, transporte em 

autocarro com ar condicionado, guias locais, almoços em restaurantes locais, 

entradas nos monumentos mencionados, acompanhamento espiritual do 

Padre Carlos Carneiro, sj, caderno de viagem, seguro de viagem* e todas as 

taxas em vigor até à data. 

 

*a apólice do seguro pode ser consultada no rodapé do site 

www.helenadetroia.pt ou pedida por e-mail para viagens@helenadetroia.pt 

 

Não incluído: Bebidas às refeições, gastos pessoais, gorjetas e qualquer outro 

serviço que não esteja mencionado no programa. 
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http://www.helenadetroia.pt/
mailto:viagens@helenadetroia.pt


 

Helena de Tróia – Viagens & Histórias 
www.helenadetroia.pt | viagens@helenadetroia.pt | +351 935 928 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrição: A inscrição fica válida mediante preenchimento correcto da ficha 

de inscrição - https://www.helenadetroia.pt/fichade-inscricao - e pagamento 

do sinal no valor de1.250 euros 

 

Pagamento: Os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária para 

o IBAN PT 50 0010 0000 5322 8770 0024 6 (BPI) e os comprovativos enviados por 

e-mail para viagens@helenadetroia.pt contendo na descrição a referência 

“18-007” e o nome do participante a que corresponde. O restante valor 

poderá ser pago (em parcelas ou na totalidade) até ao dia 15 de Junho de 

2018. 

 

Responsabilidade: a responsabilidade da Helena de Tróia Viagens, membro da 

Gieseking Tours, Lda, RNAVT nº 3568, encontra-se garantida por um seguro de 

responsabilidade civil na companhia de seguros Fidelidade, no montante de 

€75.000.  

 

Documentos obrigatórios: passaporte com validade mínima de 6 meses após 

data de regresso. 

 

Saúde: aconselhamos a ida à consulta do viajante antes de viajar, para 

garantir que tem todas as informações necessárias e vacinas recomendadas. 

Poderá também fazer uma Consulta do Viajante Online: 

http://www.consultadoviajante.com/  

https://www.helenadetroia.pt/fichade-inscricao
mailto:viagens@helenadetroia.pt
http://www.consultadoviajante.com/

