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ROMA 
28 de Novembro a 1 de Dezembro de 2009 
Comemoração do Ano Paulino 
 
 
Integrada no programa da Exposição Temporária: São Paulo, o Apóstolo dos Gentios, 
promovida pelo Museu dos Terceiros, de Fevereiro a Junho de 2009, esta viagem a 
Roma permitirá ao visitante conhecer locais associados à vida de São Paulo e outros 
elementos monumentais, dignos de destaque, nesta cidade.  
 
 
Comissariada e acompanhada: Prof. Doutor Carlos A. Brochado de Almeida 
(Coordenador do Museu dos Terceiros e Professor de História Romana e 
Arqueologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto) 
 
 
Organização:  
Museu dos Terceiros - Ponte de Lima 
Av. 5 de Outubro 
Ponte de Lima 
Tel/fax: 258 753 136 
Email: gestao@museudosterceiros.com 
 
 
Local de Inscrição: 
Museu dos Terceiros - Recepção 
Data limite de inscrição 13 de Novembro de 2009 
 
A viagem só se realiza com um mínimo de 30 participantes 
 
 
 
Programa (horas de Roma: +1h) 
 
28 de Novembro 
Voo da TAP Porto /Roma - 14h55m / 19h00m (hora portuguesa) 
Noite - livre 
 
29 de Novembro 
Manhã: Saída 8h30m - visita aos Museus do Vaticano e Basílica de São Pedro  
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Tarde: visita ao Castelo de Santo Ângelo, Panteão, Ara Pacis (Museu do Altar da Paz 
erguido por Octávio César Augusto), Piazza Navonna, Igreja de São Luís dos 
Franceses e Igreja de Santo António dos Portugueses 
Noite: Passeio Via del Corso e Fontana di Trevi 
 
30 de Novembro 
Manhã: saída às 8h30m - Visita aos Fóruns Imperiais, Cárcere de Marmetino (local 
onde os Apóstolos  estiveram presos no reinado de Nero), Coliseu de Roma, Palácios 
Imperiais do Palatino, Igreja de São Pedro ad Vincula (onde se encontra a magnífica 
estátua de Moisés da autoria de Miguel Ângelo) 
Tarde: Visita à Basílica de São João Latrão, à Basílica de Santa Maria Maior e à 
Basílica de São Paulo Extramuros (Património Mundial da Unesco) 
Noite: Livre 
 
1 de Dezembro 
Manhã: saída às 8h30m - Visita à Praça de Espanha e Villa Borghese 
Tarde: saída para o Aeroporto às 15h00m 
 
NOTA: Sugerimos calçado confortável e roupa adequada (que cubra os ombros) 
 
 
 
Preços e Condições 
 
Condições Gerais: 
O programa poderá sofrer alterações por razões de força maior. Poderão existir 
alterações de percurso e de horas de partida. Estas alterações serão comunicadas a 
todos os viajantes. 
 
OBRIGATÓRIO: 
Todos os viajantes devem fazer-se acompanhar do Cartão de Identificação (Bilhete de 
Identidade ou Cartão do Cidadão)  
 
FACULTATIVO:  
Cartão Europeu de Seguro de Doença (para isenção de taxas de saúde, caso 
necessário) 
 
Por motivos de segurança, é proibido o transporte como bagagem de mão de 
determinados objectos: corta-unhas, limas, canivetes, tesouras, facas ou objectos 
cortantes, brinquedos que imitem armas, sprays, ferramentas, bastões, 
armas/munições.  
*anexamos à ficha de inscrição a lista completa 
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Desistência da Viagem: 
Se um viajante ou algum dos seus acompanhantes desistir da viagem terá de pagar 
todas as despesas a que a desistência dê lugar, nos termos da legislação em vigor.  
 
Preço por pessoa: 
Quarto duplo: 520€ 
Quarto Individual: 600€ 
 
Está Incluído: 
1.Voo ida e volta em classe económica TAP com direito a 20 kg de bagagem por 
pessoa; 
2. Taxas de aeroporto, segurança e combustível - 70€ (sujeitas a alteração); 
3. Transfer Privado Aeroporto/ Hotel/ Aeroporto; 
4. Estadia de 3 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço no Hotel de 3* e na 
tipologia de quarto seleccionada. 
 
Não está incluído: 
1. Bebidas, telefonemas e outros extras de carácter pessoal; 
2. Tarifas dos museus e outros monumentos; 
3. Deslocações dentro de Roma; 
*qualquer dúvida deve ser esclarecida com a organização da 
viagem                                                                   
  
Condições Pagamento: 
- 100% do total da viagem no acto de inscrição; 
- O pagamento deve ser feito por cheque à ordem de Viajes Iberolusitanos S.A.   


