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PROGRAMAS PARA GRUPOS

LOURDES
Este programa da Argon Travel é dedicado principalmente aos marianos,
crentes que têm a Nossa Senhora como principal entidade de veneração. A
viagem foi pensada para que todos os lugares de culto mais importantes
pudessem ser visitados e vividos da forma mais agradável possível. Assim,
a Argon propõe visita a Lourdes, um dos locais de aparição de Nossa
Senhora, com passagem em Zaragoça, Monserrat, Azpetia, Burgos, S.
Domingo, Valladolid e Salamanca. Partida e chegada a apartir de Santarém.

PROGRAMA PARA GRUPOS:
Mínimo 20 pessoas.

PARTIDA:
Santarém.

LOCAIS DE DESTAQUE:
Zaragoça
Nossa Senhora do Pilar
Monserrat
Basílica da Virgem Negra
Lourdes
Gruta de Massabiele
Loyola

PROGRAMA

5 DIAS

Burgos
Azpetia
Moinho de Boully
Chachôt
Santuário de Lurdes
Salamanca
S. Domingos de Los Silos

LOURDES

Itinerário

DIA 1 - SANTARÉM / ZARAGOZA
Partida de Santarém às 05:00 na paragem de autocarros para os peregrinos da
Igreja do SS Milagre junto ao shopping W. Neste dia teremos oportunidade de
atravessar as províncias das Beiras entrando depois na parte Espanhola conhecida
geograficamente como a “meseta” por se tratar de um longo planalto. Almoço livre
durante o percurso. Após esta paragem continuar-se-á para Saragoça, cidade
conhecida pelas suas festas da “Hispanidad” e onde se encontra um dos mais
importantes santuários Marianos: o de Nossa Senhora do Pilar. Este santuário tem
origem na visitação de Nossa Senhora ao apóstolo Santiago, o Maior, quando este
regressava a Jerusalém após a sua missão de Evangelização na Península Ibérica.
Nossa Senhora aparece-lhe sobre um pilar onde lhe pede para construir a sua Igreja
e lhe comunica que se regressasse a Jerusalém seria morto, facto que veio a
acontecer. O pilar pode ser observado na antiga igreja a qual se encontra abrigada
pela estrutura da “nova basílica” (sec. XVII) bem como duas bombas que caíram
dentro da igreja durante a guerra civil Espanhola e não explodiram.
Jantar e alojamento no hotel Tibur ou Similar.
DIA 2 - ZARAGOZA / MONSERRAT / LOURDES
Pequeno-almoço e partida para Monserrat. Este local é o centro geográfico da
Catalunha e tem por isso algum simbolismo. A forma em serrote dos cumes desta
pequena cadeia montanhosa dão-lhe o nome. Aqui está localizado um dos mais
importantes santuários da Espanha e o mais importante da Catalunha. Os frades
capuchos que aqui habitam escolherem o local pela sua beleza e paz adequada à
meditação e oração. Foram também em tempos mais próximos, durante a ditadura
de Franco, um dos bastiões da defesa da cultura, tradições e língua catalãs. No
complexo monático encontra-se a Basílica da Virgem Negra. Tal facto devesse a
séculos seguidos onde por devoção são acendidas velas cujo fumo enegreceu a
imagem. Tempo livre para devoções pessoais e visita. Almoço. Continuação até
Lourdes. Jantar e alojamento no hotel.
DIA 3 - LOURDES
Dia dedicado a Lourdes. Visita aos locais de referência da vida de Bernardette
Soubirou como “Moulin (moinho) de Boly” onde passou a época mais feliz da sua
infância e o “Cachot”, a prisão desactivada para onde a família teve de se mudar
quando os tempos difíceis chegaram. Este local pequeno, frio e húmido era
partilhado por mais famílias bem como sem abrigo e bêbados. Aqui a saúde da mãe
de Bernardette piora e é até vitima de um acidente domestico que leva a que
Bernartdette tenha de ir viver para casa de sua madrinha a poucos kms de Lourdes
e onde era usada como serviçal.
Como não poderia deixar de ser, será visitada a gruta de Massabiele onde tiveram
lugar as aparições e se encontra a fonte onde no dia 24 de Fevereiro, durante a
aparição de Nossa Senhora esta pediu oração e penitência pela conversão dos
pecadores. No dia seguinte, a aparição convidou Bernadette a cavar o chão e beber
a água da nascente que encontrou lá.
Possibilidade de fazer a Via-Sacra onde cada estação possui uma obra de arte
escultórica e banhos nas piscinas do santuário alimentadas pela água do rio Gave.
Almoço e jantar no hotel. Após o jantar tem a possibilidade de participar na procissão
das velas.
DIA 4 - LOURDES / AZPEITIA / BURGOS / S. DOMINGO DE LOS SILOS
Pequeno-almoço e saída em direcção a Azpetia onde se encontra o solar da família
Loyola. Neste lugar nasceu Iñigo ou Inácio filho desta família nobre Basca. Inácio
converteu-se após ficar gravemente ferido numa batalha e durante a sua convalescença pediu que lhe trouxessem qualquer livro para ler para passar o tempo. O único
livro disponível era a Bíblia. É a partir deste momento que se desencadeia todo o
processo que o leva mais tarde a fundara Companhia de Jesus(Jesuítas). Esta ordem
a nível de organização e regras é inspirada na formação militar que tinha S. Inácio e
tornou-se para Portugal na ordem religiosa mais importante da Evangelização da
América do sul. Almoço. Continuação até Burgos onde se fará uma paragem para se
visitar livremente a Catedral. Seguidamente preseguiremos para San Domingos de
Los Silos, pequena e característica aldeia de Castela/Leon cuja particularidade é a
existência de um mosteiro beneditino onde os monges fazem todas as suas orações
em canto Gregoriano. Jantar e alojamento no hotel Santo Domingo ou Similar.
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DIA 5 - S. DOMINGO / VALLADOLID / SANTARÉM
Pequeno almoço e regresso a Portugal por Valladolid, cidade favorita de Filipe II de
Espanha tendo por adquirido alguma monumentalidade devido à presença da corte.
Tempo livre no centro. Daqui segue-se para Salamanca onde terá lugar o almoço.
Tempo livre no centro.

