Carta-Convite
“E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo
do céu não existe nenhum outro nome dado entre os
homens, pelo qual importa que sejamos salvos”
(At. 4:12)
Amados irmãos, com muita satisfação convidamos os irmãos a
participar na conferência europeia das igrejas em Porto –
Portugal.
 Inscrição:
o As inscrições têm vagas limitadas vista a dimensão do local da
conferência, por tal efeito pedimos aos irmãos que não deixem
para última hora a vossa inscrição.

o As inscrições são realizadas online através do link abaixo:
o https://goo.gl/forms/K8HrD5TCKjQwe8Hr2
o Valores:
Até 30 de Setembro:
- 25,00€
A partir de 01 de Outubro:
- 30,00€
o Observação: Crianças entre os 0 – 10 anos de idade estão
isentas de pagamento.

o Os irmãos de outros continentes fora Europa deverão
respeitar o mesmo prazo de inscrição, no entanto o pagamento
poderá ser feito no ato da chegada no Porto, para evitarem de
pagar altas taxas de envio.
o Os irmãos do Brasil que se inscreverem deverão enviar email
para os irmãos Cesar Antonelli e Ezra Ma, indicando sua
inscrição, para efeito de coordenação de viagem:
 cesarantonelli09@gmail.com
 ezrama@gmail.com
 Pagamento:

o Deve ser realizado através de transferência ou depósito
bancário, abaixo dados bancários:






Banco ActivoBank
Favorecido: Marília Gabriela Pereira Dantas Palmeira
IBAN: PT50 0023 0000 4546 1277 9949 4
NIB: 0023 0000 4546 1277 9949 4

 SWIFT/BIC: ACTVPTPL
 Datas e Horários:
o 29 e 30 de Outubro de 2016:
 Iniciando as 17:00 do dia 29
 Finalizando as 13:00 do dia 30
 Local:
o Hotel Vila Galé Porto
o Av. Fernão de Magalhães, 7, Porto, Portugal 4300 – 119
 Transportes:
 Avião:
o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto, Portugal.
o Empresas aéreas que operam voos neste aeroporto:



Ryanair;

 British Airways;

 TAP Portugal;

 Brussels Airlines;

 Aigle Azur;

 Czech Airlines;

 Air Europa;

 Easyjet;

 Air Transat;

 Flybe;

 Germanwings;

 SWISS;

 Iberia;

 TAAG;

 Lufthansa;

 Transavia;

 Luxair;

 Turkish Airlines;

 Sata International;

 Vueling.

 Autocarro:
o Empresas de autocarro com ligação ao Porto:
 Portugal:
 Renex;
 Rede Expressos;
 RodoNorte;
 Citi Express;
 InterNorte.
 Internacional
 Alsa;
 Eurolines.
 Comboio:
o Comboios de Portugal (CP)
 Estação: Porto – Campanhã.

 Hospedagem:
o Hotel Vila Galé Porto (Local da Conferência)
 4 estrelas
 http://www.vilagale.com/pt/hoteis/norte-e-douro/vilagale-porto
 Valores (Referentes a uma consulta em 18/08):
 Single  115,00€
 Twin/Duplo  123,00€
 Triplo  131,00€
 Obs: Reservas feitas directamente com o hotel.
 Outras opções de alojamentos:
o Menfis Hotel
 3 estrelas
 Rua da Firmeza, 19 (500 metros)

 225180003
 http://hotelmenfis.pai.pt/
 Single (41,90€), Twin/Duplo (44,90€) e Triplo (105€)
o Residencial Monte Carlo
 Av. Fernão de Magalhães, 45 (50 metros)
 224011844
 http://www.residencialmontecarlo.com/index.php/pt/
 reservas@residencialmontecarlo.com
 Single (25€), Duplo (35€) e Triplo (45€)
o Hotel Eurostars Heroísmo
 4 estrelas
 Rua do Heroísmo, 235 (800 metros)
 220123520
 http://www.eurostarsheroismo.com/
 resersas@eurostarsheroismo.com
 Single

(111,60€),

Twin/Duplo

(119,70€)

(159,30€)
o The Artist Porto Hotel
 4 estrelas
 Rua da Firmeza, 49 (700 metros)
 220132700
 http://shotels.pt/theartistporto/home
 geral@theartistporto.pt
 Single (140€), Duplo (150€) e Triplo (180€)
o O2 Hostel
 Rua Ferreira Cardoso, 66 (500 metros)
 916479252
 https://www.facebook.com/o2hostelporto
 Cama em quarto misto (15€)
o Alma Porto Hostel
 Rua do Bonfim, 305B (400 metros)
 224954168
 Cama em quarto misto (13€)

e

Triplo

o Há diversas outras opções de alojamento que podem ser
pesquisadas e reservadas via web. Nesse caso é importante ver
se é próximo do local da conferência e/ou se há estação de
metro próxima do alojamento.
 Obs: A cidade do Porto tem muitos eventos nessa altura do ano, pelo
que aconselhamos os irmãos a realizarem suas reservas com
antecedência.

 Alimentação
o Na região há diversas opções de restaurantes com valores de
menus a partir de 9€.

 Transporte Público
o A estação de metro Campo 24 de Agosto fica a 250 metros
do local da conferência. Faz ligação com as linhas A, B, B
express, C, E e F.

 Transfer:
o Será disponibilizado transfer para os irmãos, que solicitarem
no ato da inscrição, do aeroporto Francisco Sá Carneiro até o
alojamento onde os irmãos fiquem hospedados.


Contactos:

Quaisquer dúvidas ou questões, não deixe de contatar o serviço de
conferência.
o Tlm: + 351 916 945 048;
o Email: conferencia.porto2016@gmail.com;
Jesus Cristo é o Senhor!
Dos vossos conservos,
O Serviço da conferência.

