
CHIAMPO (Vicenza - Itália)
Esta gruta virá

a ser um lugar de oração
e aqui virá muitíssima gente…

Beato Cláudio

É o centro de todo 
o grande movi-
mento religioso-
mariano, nascido 
da vontade dos 
Frades Menores 
em representarem 
aqui em Chiam-
po o ambiente e 
a mensagem de 
Lurdes. 
Construída em 
cimento e ferro 
em 1935 pelo 

Beato Cláudio Granzotto, com devoção e competência, é cópia 
fiel da gruta dos Pireneus em França. 
A imagem da Imaculada – em mármore de Carrara – foi 
esculpida pelo Beato, que infundiu no mármore a sua profunda 
veneração à Virgem. 
Durante a construção da gruta, quando parecia que teria de ser 
interrompida devido a contrariedades insuperáveis e assim ficar 
apenas um sonho desfeito, o Beato Cláudio profetizou: Esta gruta 
virá a ser um lugar de oração e aqui virá muitíssima gente…

A profecia está a tornar-se história real

A Gruta de Lurdes

Ajudarei
e consolarei
a todos.
Beato Cláudio

Sepultado ao lado da “sua” gruta, nasceu 
em Santa Lucia di Piave (TV), a 23 de 
Agosto de 1900. Em 1929 licenciou-se 
em escultura na Academia de Veneza. Em 
1933 entrou na Ordem dos Frades Me-
nores. Morreu – com fama de santidade 
– a 15 de Agosto de 1947, como lhe tinha 
sido anunciado por Nossa Senhora. 
Foi beatificado por João Paulo II, a 20 
de Novembro de 1994. 
A santidade de Fra Claudio carateriza-se por: 
um amor ilimitado a Deus, que lhe trans-
formou a vida numa sua esplêndida morada; 
uma oração feita vida, que o levava frequen-
temente à adoração diante do sacrário; uma 
excelente caridade para com todos, tornada 

singular na predileção pelos pobres e pelos doentes; uma extraordinária e doce hu-
mildade; uma profunda e filial devoção à Imaculada Conceição.
À santidade de vida, juntou uma apreciada atividade escultórica, gerada 
na oração e na meditação; nela infundiu a riqueza de sua personalidade 
humana e espiritual.
Escultor do mármore, tornado expressivo e suscitador de devoção,  mas 
escultor mais profundo do que ele mesmo, o Beato Claudio mostra uma 
vida que espanta e interroga quantos dele se aproximam.

Chiampo, vista panorâmica

HORÁRIO DAS SANTAS MISSAS
VÉSPERA DE DIAS FESTIVOS
18.00 horas (desde 2º sábado
de Setembro – Abril)
20.30 horas (Maio – Agosto)
DIAS FESTIVOS
07.00 horas – 08.30 – 10.00
11.15 horas – 16.30 – 18.00
DIAS FERIAIS 
07.00 – 08.00 – 09.00

HORÁRIO DAS CONFISSÕES
07.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00

CELEBRAÇÃO DE VÉSPERAS 
15.30, Festivos (Setembro – Maio)

CELEBRAÇÃO DA VIA SACRA 
15.00 horas, sexta feira (Setembro – Maio)
20.30 horas (Junho – Agosto) 

CHEGADA AO SANTUÁRIO
-

-

CONVIDAM-SE OS GRUPOS A MARCAR
ANTECIPADAMENTE A SUA PEREGRINAÇÃO. 

P. Reitor do Santuário – Comunidade Franciscana  “La Pieve”
36072 CHIAMPO (VI) - Via Pieve, 170

Tel. +39 0444 623250 - Fax +39 0444 422921
C.C.P. 20 23 66 em nome de Grotta di Lourdes - Chiampo (VI)
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O beato Claudio

HORÁRIO DE VISITAS
LA PIEVE
Todos os dias
07.00 horas – 12.00 e 15.00 – 19.00 

Estão abertas continuamente
08.00 horas – 18.30  (de Inverno)
07.00 horas – 21.00 (de Verão)

tel. e fax +39 0444 422922
negoziochiampo@virgilio.it
Todos os dias, exceto à segunda feira
08.00 horas – 12.00 e 15.00 – 18.00 
(de inverno)
08.00 horas – 12.00 e 15.00 – 19.00 
(de verão)

ESCOLA SECUNDÁRIA PARITÁRIA 
“ANGELICO MELLOTO”
tel. +39 0444 623013
fax +39 0444 426637

EM LINGUA PORTUGUESA 
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Era uma antiga igrejinha, aparecida 
antes do ano mil, da qual teve início 
a evangelização do Vale de Chiam-
po. Desmoronada à volta de 1240, 
foi quase de imediato reconstruída e 
ampliada. 
Na década de 1640-1650, foi restau-
rada. A igreja atual remonta a 1962. 
Da antiga igrejinha restam: uma 
imagem da “Virgem com o Menino”, 
de 1480, em mármore pintado, obra 
dum escultor local; o altar barroco de 
1743, dum artista véneto, de boa exe-
cução no entalhe e harmonia de pro-
porções e de acostamentos cromáticos. 
Dedicada a Nossa Senhora, durante 

séculos recebeu a devoção mariana dos vales das redondezas e foi 
cantada pelo poeta  de Chiampo, Giacomo Zanella. 
A comunidade franciscana iniciou sua presença em 1867 com al-
guns frades que, expulsos de Vicenza após a supressão de 1866, 
encontraram acolhimento junto da antiga Pieve. Desde então, a 
presença franciscana desenvolveu-se largamente com o Seminário 
(1876-1996) e com o atual conjunto do santuário, com um am-
plo parque-jardim  para 550 automóveis e 20 autocarros.

A artística Via Sacra flanqueia 
a avenida de altos e majestosos 
ciprestes que conduz à Gruta 
de Lurdes e ao branco monu-
mento da Coroada igual ao de 
Lurdes e construído em 1954. 
Terminada em 1989, tem um 
percurso em serpentina de 560 
metros. É constituída por gru-
pos de imagens de bronze em 
tamanho natural, obra de seis 
escultores, e está inserida num 
parque botânico encantador 
com cerca de 350 espécies de 
plantas, pontilhado de rochas 
geológicas e encaixada dentro 
das colinas circundantes. É considerada umas das mais belas e su-
gestivas do mundo pelos grupos de imagens, pela ambientação do 
arvoredo,  pela tonalidade franciscana e pelo silêncio meditativo.  

Nosso Senhor me fez saber
que haveria de padecer dores e sofrimentos indizíveis

para sua glória e para o bem das almas.

Beato Cláudio

Inaugurado em 1972 pelo seu apaixonado e benemérito fundador, o P. Aurélio Me-
nin, e enriquecido depois sucessivamente, contém hoje um precioso património 
cultural. Está espalhado por 11 secções: INSTRUMENTOS MUSICAIS (inter-
essante recolha de instrumentos musicais provenientes de várias partes do mundo); 
MINERALOGIA (uma esplêndida recolha de minerais, italianos e estrangeiros); 
ZOOLOGIA (uma recolha de 1500 animais embalsamados, provenientes de 
várias partes do mundo); GEOLOGIA APLICADA (a única coleção das 74 qua-
lidades de mármore do Vale de Chiampo); ERVÁRIO FOTOGRÁFICO DO 
VALE DE CHIAMPO (esplêndida coleção fotográfica de 50 “ervas medicinais” 
do Vale de Chiampo); GIPSOTECA DO BEATO CLAUDIO (uma recolha de 
gessos originais das obras esculpidas pelo Beato. Estão expostos também alguns 
livrinhos de oração e instrumentos de trabalho do Beato); CONQUILIOLOGIA 
(recolha de conchas marinhas de várias partes do mundo); PALEONTOLOGIA 
(a mais rica coleção de fósseis do Vale de Chiampo); PALEONTOLOGIA (peças, 

instrumentos quase todos da antiga 
população de Vale de Chiampo); 
ETNOLOGIA (material vário e 
rico de vários povos, conseguido 
através dos frades missionários vé-
netos); ARTES FIGURATIVAS 
(recolha de 125 obras, entre pintu-
ras e esculturas modernas constituí-
das por obras do UCAI em home-
nagem ao escultor Beato Cláudio).  

Desde Junho de 2001, trabalha-se ativamente na construção da nova 
igreja do Beato Cláudio. O afluxo de peregrinos em constante au-
mento exigia-o como necessidade urgente, para um digna celebração 
das  atividades litúrgicas. 
O projeto, do arquiteto franciscano, P. Angelo Polesello e do en-
genheiro Ferruccio Zecchin, desenvolve a ideia, familiar neste Vale 
dos fósseis, duma concha. Será em dois planos: a cripta, com salas e 
capela, e a sala para as assembleias litúrgicas. O teu contributo honra 
o Beato Cláudio e confia ao santuário também o teu nome.

À volta do conjunto do Santuário, além do servi-
ço pastoral, desenvolveram-se várias atividades e 
iniciativas, nomeadamente: o periódico Grotta di 
Lourdes del Beato Claudio, com cerca de 22.000 
assinantes; a Pia Opera del Santuario, que trata da 
correspondência com os benfeitores, os assinantes 
do periódico e os devotos; A Escola Secundária P. 
Angelico Melotto; uma permanente ajuda finan-
ceira às missões franciscanas; o comércio “objetos 
religiosos”; um parque de merendas exterior e 
uma sala de refeições domiciliariamente prepa-

radas para os consumos ligeiros; uma refeição quente aos pobres. 
Com a comunidade franciscana, estão ao serviço do Santuário uma Con-
gregação de Irmãs Franciscanas Alcantarinas, a Ordem Franciscana Secu-
lar e os grupos de voluntariado laical.

La Madonna (sec. XV)

La Pieve O altar da Pieve (séc. XVIII) O Calvário A gipsoteca do beato Cláudio A Escola Secundária

A terceira queda

Museu, secç. Fósseis, Ranina 

O interior da igreja Beato Cláudio 
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genheiro Ferruccio Zecchin, desenvolve a ideia, familiar neste Vale 
dos fósseis, duma concha. Será em dois planos: a cripta, com salas e 
capela, e a sala para as assembleias litúrgicas. O teu contributo honra 
o Beato Cláudio e confia ao santuário também o teu nome.

À volta do conjunto do Santuário, além do servi-
ço pastoral, desenvolveram-se várias atividades e 
iniciativas, nomeadamente: o periódico Grotta di 
Lourdes del Beato Claudio, com cerca de 22.000 
assinantes; a Pia Opera del Santuario, que trata da 
correspondência com os benfeitores, os assinantes 
do periódico e os devotos; A Escola Secundária P. 
Angelico Melotto; uma permanente ajuda finan-
ceira às missões franciscanas; o comércio “objetos 
religiosos”; um parque de merendas exterior e 
uma sala de refeições domiciliariamente prepa-

radas para os consumos ligeiros; uma refeição quente aos pobres. 
Com a comunidade franciscana, estão ao serviço do Santuário uma Con-
gregação de Irmãs Franciscanas Alcantarinas, a Ordem Franciscana Secu-
lar e os grupos de voluntariado laical.

La Madonna (sec. XV)

La Pieve O altar da Pieve (séc. XVIII) O Calvário A gipsoteca do beato Cláudio A Escola Secundária

A terceira queda

Museu, secç. Fósseis, Ranina 

O interior da igreja Beato Cláudio 
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CHIAMPO (Vicenza - Itália)
Esta gruta virá

a ser um lugar de oração
e aqui virá muitíssima gente…

Beato Cláudio

É o centro de todo 
o grande movi-
mento religioso-
mariano, nascido 
da vontade dos 
Frades Menores 
em representarem 
aqui em Chiam-
po o ambiente e 
a mensagem de 
Lurdes. 
Construída em 
cimento e ferro 
em 1935 pelo 

Beato Cláudio Granzotto, com devoção e competência, é cópia 
fiel da gruta dos Pireneus em França. 
A imagem da Imaculada – em mármore de Carrara – foi 
esculpida pelo Beato, que infundiu no mármore a sua profunda 
veneração à Virgem. 
Durante a construção da gruta, quando parecia que teria de ser 
interrompida devido a contrariedades insuperáveis e assim ficar 
apenas um sonho desfeito, o Beato Cláudio profetizou: Esta gruta 
virá a ser um lugar de oração e aqui virá muitíssima gente…

A profecia está a tornar-se história real

A Gruta de Lurdes

Ajudarei
e consolarei
a todos.
Beato Cláudio

Sepultado ao lado da “sua” gruta, nasceu 
em Santa Lucia di Piave (TV), a 23 de 
Agosto de 1900. Em 1929 licenciou-se 
em escultura na Academia de Veneza. Em 
1933 entrou na Ordem dos Frades Me-
nores. Morreu – com fama de santidade 
– a 15 de Agosto de 1947, como lhe tinha 
sido anunciado por Nossa Senhora. 
Foi beatificado por João Paulo II, a 20 
de Novembro de 1994. 
A santidade de Fra Claudio carateriza-se por: 
um amor ilimitado a Deus, que lhe trans-
formou a vida numa sua esplêndida morada; 
uma oração feita vida, que o levava frequen-
temente à adoração diante do sacrário; uma 
excelente caridade para com todos, tornada 

singular na predileção pelos pobres e pelos doentes; uma extraordinária e doce hu-
mildade; uma profunda e filial devoção à Imaculada Conceição.
À santidade de vida, juntou uma apreciada atividade escultórica, gerada 
na oração e na meditação; nela infundiu a riqueza de sua personalidade 
humana e espiritual.
Escultor do mármore, tornado expressivo e suscitador de devoção,  mas 
escultor mais profundo do que ele mesmo, o Beato Claudio mostra uma 
vida que espanta e interroga quantos dele se aproximam.

Chiampo, vista panorâmica

HORÁRIO DAS SANTAS MISSAS
VÉSPERA DE DIAS FESTIVOS
18.00 horas (desde 2º sábado
de Setembro – Abril)
20.30 horas (Maio – Agosto)
DIAS FESTIVOS
07.00 horas – 08.30 – 10.00
11.15 horas – 16.30 – 18.00
DIAS FERIAIS 
07.00 – 08.00 – 09.00

HORÁRIO DAS CONFISSÕES
07.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00

CELEBRAÇÃO DE VÉSPERAS 
15.30, Festivos (Setembro – Maio)

CELEBRAÇÃO DA VIA SACRA 
15.00 horas, sexta feira (Setembro – Maio)
20.30 horas (Junho – Agosto) 

CHEGADA AO SANTUÁRIO
-

-

CONVIDAM-SE OS GRUPOS A MARCAR
ANTECIPADAMENTE A SUA PEREGRINAÇÃO. 

P. Reitor do Santuário – Comunidade Franciscana  “La Pieve”
36072 CHIAMPO (VI) - Via Pieve, 170

Tel. +39 0444 623250 - Fax +39 0444 422921
C.C.P. 20 23 66 em nome de Grotta di Lourdes - Chiampo (VI)
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O beato Claudio

HORÁRIO DE VISITAS
LA PIEVE
Todos os dias
07.00 horas – 12.00 e 15.00 – 19.00 

Estão abertas continuamente
08.00 horas – 18.30  (de Inverno)
07.00 horas – 21.00 (de Verão)

tel. e fax +39 0444 422922
negoziochiampo@virgilio.it
Todos os dias, exceto à segunda feira
08.00 horas – 12.00 e 15.00 – 18.00 
(de inverno)
08.00 horas – 12.00 e 15.00 – 19.00 
(de verão)

ESCOLA SECUNDÁRIA PARITÁRIA 
“ANGELICO MELLOTO”
tel. +39 0444 623013
fax +39 0444 426637

EM LINGUA PORTUGUESA 
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