
GRUTA NOSSA 
SENHORA DE LOURDES
Fica localizada à beira da estrada que liga 
os dois núcleos italianos mais antigos da 
região: Silveira Martins e Vale Vêneto.  A 
iniciativa da construção foi do Padre Pedro 
Luis Bottari para pedir proteção à Virgem 
Maria contra as enchentes e secas 
ocorridas em meados de 1941. No dia 24 
de maio de 1942 a gruta foi inaugurada 
pelo Bispo Dom Antônio Reis, derramando 

sobre a fonte uma garrafinha de água benta trazida da Gruta de Lourdes da 
França. O dia 11 de fevereiro é o dia consagrado à Nossa Senhora de Lourdes e o 
dia mundial do enfermo. Devotos de várias cidades se fazem presentes para 
participar da missa, da benção e levar água benta da fonte.  Anualmente, no 
segundo domingo do mês de fevereiro, acontece a Festa da Gruta. Primeiramente 
acontece a parte espiritual prosseguida da romaria, com saída em frente a Igreja 
Matriz de Corpus Christi até o local da Gruta e após almoço típico italiano.

CAPITEL DE NOSSA 
SENHORA DO ROSÁRIO 
DA POMPÉIA
Localizada à beira da estrada denominada 
Rua do Comércio este capitel foi construído 
em 1894. Primeiramente coberto de folhas 
de coqueiro e mais tarde por “escandoles” 
(lascas de árvores esculpidas). A iniciativa 
da construção deve-se ao Sr. Domenico e 
Santa Puppin Bortoluzzi procedentes da 
província de Treviso em agradecimento por 
uma graça recebida. O dia desta Nossa 
Senhora é 7 de outubro. Sempre que os 
fiéis sentem necessidade reúnem-se para 
rezar o terço ou missa com intenção 
especial.

CAPELA DE SANT’ANA
Sant ‘Ana é considerada a padroeira dos 
bons partos, invocada quando pareciam 
impossíveis. Localizada na Linha Sant’Ana, 
esta Capela foi construída em 
agradecimento por um graça alcançada 
pelo imigrante Atílio e Stella Iop em 1904.  
A primeira missa foi celebrada no dia 26 de 
julho de 1904 pelo Padre Roberto Cucollo 
(polonês). Dias antes da festa eram 
confeccionados arcos de palmas de 

coqueiros com camélias que decoravam a frente da Capela. O dia 26 de julho é 
dedicado a Sant’Ana. A comunidade comemora esta tradição até hoje com missa 
solene e demais festejos.

CAPITEL DE SÃO PATRÍCIO
Este capitel foi construído em 1898, 
localizado à beira da estrada, numa 
distância de aproximadamente dois 
quilômetros do centro de Vale Vêneto, 
na localidade denominada Linha Um.   
Trazida da Itália pelos imigrantes, a 
devoção a São Patrício era para pedir a 
proteção contra as cobras.  O dia 
dedicado à São Patrício é 17 de março. 
Neste dia a comunidade celebra a missa 
em honra ao santo padroeiro com a 
benção para todos os presentes.

SANTUÁRIO 
DA MÃE RAINHA TRÊS 
VEZES ADMIRÁVEL DE 
SCHÖENSTATT
Construído em 1952, por pessoas devotas 
da comunidade, este pequeno Santuário 
dedicado à Mãe Rainha Três Vezes 
Admirável fica localizado na Rua Irmã 
Jacinta Susin em frente à Escola Estadual 
Padre Rafael Iop. Todo dia 18 de cada mês 
é consagrado à Mãe Rainha “Três Vezes 
Admirável de Schöenstatt”. Na ocasião é 
celebrada uma missa com a participação 
dos devotos em frente ao Santuário.  

ERMIDA DA MÃE RAINHA 
TRÊS VEZES ADMIRÁVEL DE 
SCHÖENSTATT
Esta ermida foi construída no dia 18 de outubro 
de 1949 pela iniciativa de seminaristas devotos 
da Mãe Rainha Três Vezes Admirável. 
Clementino Marcuzzo  foi o idealizador desta 
pequena ermida, sendo a primeira a ser 
construída depois do Santuário de Schöenstatt 
de Santa Maria. No dia 17 de outubro de 2004 
foi reinaugurada pelo Padre Antônio Maria, que 
também foi seminarista em Vale Vêneto.

CAPELA NOSSA 
SENHORA DAS DORES
Localizada na antiga Linha da Consciência, 
hoje chamada Linha da Glória, esta capela 
foi construída em 1934. No início foi 
erguido um pequeno oratório encravado na 
plataforma de um enorme tronco de grapia 
em forma de agradecimento por uma graça 
alcançada pelo imigrante Giuseppe Dotto 
em 1892. O dia da santa padroeira é 15 de 
setembro e a devoção pela Nossa Senhora 
das Dores é preservada até hoje pelas 
famílias da Linha da Glória.   

CAPITEL DE 
SANTO ANTONIO
Localizado na Linha Três, mais conhecida 
como a Linha dos Brondani, este marco 
religioso foi construído pelas famílias 
Brondani logo que chegaram da Itália em 
1878.  Em princípio o oratório foi feito de 
madeira e mais tarde aprimorado com 
pedaços de tijolos e rebocado com barro.  
Todo o dia 13 de junho é celebrada a missa 
do santo padroeiro com a participação de 
muitos devotos. Na ocasião são distribuídos 
pães bentos feitos por senhoras voluntárias 
e devotas da comunidade. 

MONUMENTO
DA IRMÃ JACINTA
Construído em 27 de novembro de 1992 
pela ocasião do Centenário da chegada 
das Irmãs do Imaculado Coração de Maria 
e fundação da Escola Nossa Senhora de 
Lourdes em Vale Vêneto. Por ser uma das 
irmãs que mais se destacou à causa da 
educação, pregar o evangelho e dar a 
catequese aos filhos dos imigrantes, é que 
os ex-alunos de Vale Vêneto prestaram 
homenagem a essa figura de destaque 
inconfundível.

CAPELA DE SÃO VALENTIN
Considerada a mais antiga de Vale Vêneto, 
a Capela de São Valentin é a única que 
possui no seu interior a relíquia do santo 
padroeiro. Foi construída pelas primeiras 
familias Londero e Brondani que se 
instalaram nesta região vindas de Údine 
(Itália), em 1878. Tradicionalmente no 
último domingo de fevereiro acontece a 
festa do padroeiro com missa e benção dos 
doentes e almoço típico italiano.

CALVÁRIO
O Monte Calvário fica localizado cerca de 100 
metros do povoado. Do ponto mais alto tem-se 
uma vista panorâmica de todo o Vale.   
Construído em 1913 pela comunidade as 
pequenas capelinhas representam os últimos 
passos dados por Jesus Cristo após sua 
prisão, condenação e morte. São quatorze 
capelinhas que contam as passagens de Cristo 
antes de ser crucificado. No local é possível 
visitar a imagem exposta do Cristo morto.

ERMIDA NOSSA 
SENHORA DE LOURDES
Situada à esquerda da estrada  Linha 
Duas, no final da Rua Paulo Bortoluzzi. Em 
1949 foi construída pelos padres e 
seminaristas em honra à Nossa Senhora 
de Lourdes. Sempre antes e depois dos 
jogos de futebol, os padres e seminaristas 
dirigiam-se até a grutinha para rezar um 
terço e pedir a sua proteção. Em datas não 
específicas, devotos reúnem-se para 
rezarem juntos e pedir alguma graça em 
especial.
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OS FUNDADORES 
DE VALE VÊNETO
Paulo e Stella Bortoluzzi são 
considerados beneméritos fundadores de 
Vale Vêneto e grandes benfeitores da 
vinda dos Padres Palotinos e das Irmãs 
do Imaculado Coração de Maria. O casal 
lutou por uma comunidade de 
religiosidade, educação e cultura para 
seus liderados. Paulo era por alguns 
chamado de “O Patriarca”.

MONUMENTO DOS
DOIS PRIMEIROS PADRES 
PALOTINOS
No dia 24 de julho de 1886 foram festivamente 
recebidos os dois primeiros padres palotinos 
em Vale Vêneto: Padre Jacó Pfändler (suíço) e 
Francisco Xavier Schuster (alemão), com a 
finalidade de dar assistência religiosa na 
comunidade.

SEMINÁRIO RAINHA 
DOS APÓSTOLOS
Em 2 de fevereiro de 1922, foi lançada a pedra 
fundamental do Seminário, sob a liderança do 
Padre João Vogel.  A grande religiosidade dos 
imigrantes contribuiu para que fosse fundada a 
Décima Casa Palotina do mundo, o Seminário 
Rainha dos Apóstolos, que foi o marco da 
história Palotina no Brasil e na América.

CASA DE RETIROS NOSSA 
SENHORA DE LOURDES
Os imigrantes vindos da região de Vêneto 
(Itália) desejavam também um Colégio de 
Irmãs para educar seus filhos na fé.  À convite 
dos Padres Palotinos, em 26 de julho de 1892, 
chegavam à Vale Vêneto as Irmãs da 
Congregação do Imaculado Coração de Maria 
que fundaram a primeira escola na colonização 
italiana no Rio Grande do Sul e a segunda de 
propriedade da Congregação denominado 
Colégio Nossa Senhora de Lourdes.

IGREJA MATRIZ 
DE CORPUS CHRISTI
No dia 29 de julho de 1885 foi escolhido e 
demarcado o lugar destinado para a 
construção da “Igreja”, que durou vinte 
anos. A pedra fundamental benta datada de 
1895 e que pesa mais de uma tonelada, 
encontra-se destacada ao pé da porta de 
entrada principal da Igreja. No dia 11 de  
dezembro de 1909, ocorreu a consagração  
pelo Bispo de Porto Alegre Dom Cláudio 
Ponce de Leão. Esta Igreja é a  única no 
Brasil consagrada à Corpus Christi. Possui 
um sino de bronze que pesa 1500 quilos, 
1,45 m de altura, 1,15 m de diâmetro,  com 
um badalo que pesa 200kg e o toque soa 
na nota “SI, BE, MOL”. Ele foi fundido em Paris e doado pela Condessa Geórgia 
Anna Maria Augusta Stackpoole em 1890.  A Igreja Matriz Corpus Christi de Vale 
Vêneto é um referencial da religiosidade. Foi um empreendimento de fé, um centro 
dinamizador, o começo para que a proliferação dos templos de fé se espalhasse 
por toda a Quarta Colônia.

MONUMENTO EM 
HOMENAGEM À 1ª MISSA
No dia 18 de maio de 1879, neste local foi 
celebrada a 1ª missa em Vale Vêneto, pelo 
Padre José Marcelino de Souza Bittencourt  
num descascador de arroz de propriedade do 
fundador Paulo Bortoluzzi.  Como altar foi 
usada a mesa de refeições da família de Paulo 
Bortoluzzi e que hoje se encontra no Museu de 
Vale Vêneto.  O monumento em formato de 
cálice com a hóstia e a cruz, símbolos da 

Eucaristia, foi construído em homenagem as conquistas e realizações do sonho dos 
antigos colonizadores de ter assistência religiosa.

CASA DE PEDRAS 
BÁRBARA MAIX 
Construída em meados de 1894, segundo 
moradores é a casa mais antiga na 
comunidade e a primeira de propriedade fixa 
da Congregação das Irmãs. Hoje, transformada 
num oratório que leva o nome da fundadora da 
Congregação das Irmãs do Imaculado Coração 
de Maria “Bárbara Maix”.
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