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Assunto: Viagem a Turim - Itália 12 a 17 de Julho de 2020 

 

Caros Salesianos Cooperadores, 

Cordiais Saudações no Senhor e em D. Bosco, nosso Pai e Mestre. 

Há muito que a Família Salesiana de Portugal anseia por ir conhecer Turim, a cidade onde 

nasceu e viveu o nosso Fundador.   

Falámos com irmãos Salesianos, fizemos contactos e, com muito gosto e enorme expectativa, 

vimos deixar à sua consideração esta viagem com dois objectivos principais: Quer ser, em 

primeiro lugar, para ver e conhecer o lugar onde nasceu S. João Bosco, Valdocco, onde se situa 

a 1ª casa salesiana do mundo e “casa mãe” dos Salesianos e a Basílica de Nª Sª Auxiliadora, 

mandada construir por D. Bosco. Além disso, na cidade de Turim há muito para ver. Entre 

outras coisas, temos em agenda a visita à Catedral onde se encontra o Santo Sudário (lençol 

com o qual Jesus foi sepultado), a visita à igreja de S. Francisco de Assis, onde D. Bosco se 

encontrou com Bartolomeu Garelli, 1º aluno salesiano e as visitas ao museu Egípcio, ao Palazzo 

Madama, ao museu do cinema, à mole antoneliana, ao museu automóvel e ao estádio e 

museu da Juventus. 

Na cidade de Milão, teremos oportunidade de ver a Catedral, “il Duomo”, ex-libris da cidade e, 

mesmo ao lado, o teatro “la scala” e as famosas galerias da moda italiana… 

O programa geral da viagem será o seguinte: 

Dia 12 de Julho voo Lisboa - Milão (Tap 822 às 07.30h) 

Ao chegar a Milão, transporte em autocarro privado para a cidade de Turim. Alojamento… 

Os dias 13,14,15 e 16 serão dedicados às visitas acima referidas na cidade de Turim. 

No dia 17, depois do pequeno-almoço, partida para Milão, visita aos locais indicados e 

regresso a Lisboa no voo Tap 823 às 17.15h  

O alojamento será feito no hotel EURO Motel (Via Primo Maggio, 57-10042 Nichelino – 

TORINO) em quartos duplos ou triplos. (Suplemento para quarto individual no valor de € 

125,00). (Não estão incluídas as taxas turísticas locais a pagar no hotel (valor a informar 

posteriormente). 

O preço da viagem é de 680,00 euros e inclui: Viagem aérea Lisboa – Milão – Lisboa; Autocarro 

privativo desde a chegada a Milão até ao dia do regresso; Alojamento com pequeno-almoço 

incluído no Hotel indicado + Bilhete de entrada nos museus e no estádio + Almoço no dia da 

visita ao lugar onde nasceu S. João Bosco.  
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O pagamento pode ser feito a pronto ou até 8 prestações de 85,00 euros. De Novembro a 

Junho. 

Na viagem contaremos com o acompanhamento do nosso Delegado Nacional, Pe Joaquim 

Taveira da Fonseca e do Pe. António Marcelino. 

As inscrições são limitadas. Serão priorizadas as inscrições dos Salesianos Cooperadores. O 

critério de aceitação é a ordem de inscrição. 

As inscrições são feitas com o tesoureiro do Conselho Nacional dos SSCC, Francisco Reis, 

através do email: franjareis@gmail.com. 

Com a inscrição deve ser feito o 1º. Pagamento no mínimo de € 85,00 através de TB, 
devidamente identificada para a seguinte conta no BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS: 
PROV PORT SOC SAL - COOPERADORES 
NIB: 003300004545489830405 
 

Muito importante :  

a) Com a inscrição deverão enviar ficha anexa, devidamente preenchida. 
b) Os pagamentos em prestações deverão ser efetuados até ao dia 10 de cada mês. 
c) Após inscrição, e até 31 de dezembro, não haverá lugar à devolução de qualquer valor. 

 
Unida na oração e na missão, 
 
      Maria José Barroso 
Coordenadora Provincial ASC 
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