
Assunto: A primeira mesa do Senhor e mini-conferência 
em Lisboa, Portugal   

1 – 2 de outubro de 2022 

Amados santos, 

Depois de muita oração e comunhão, com o guiar do Senhor e confirmação do Corpo, realizar-se-á a 
primeira mesa do Senhor em Lisboa, Portugal, no dia 2 de outubro 2022. Teremos também, no mesmo 
fim-de-semana, dias 1-2 de outubro, uma mini-conferência. 

Este evento terá lugar no hotel Holiday Inn Lisboa, Avenida de António José de Almeida 28A, 1000-044 
Lisboa. 

Seguem-se anexos os detalhes referentes ao registo para o evento e informações sobre alojamento no 
hotel. A capacidade do local é limitada; por isso, pedimos aos santos que residem fora de Portugal que se 
inscrevam o mais rapidamente possível. O prazo para a inscrição na conferência e alojamento no hotel é 
dia 1 de agosto de 2022. 

Muito nos alegramos que o Senhor tenha ganho mais uma cidade para o Seu testemunho e temos plena 
fé que Ele se continuará a espalhar cidade após cidade aqui em Portugal e no resto da Europa. 

Os santos em Lisboa 



1. Local

Holiday Inn Lisboa 
Avenida de António José de Almeida 28A, 

1000-044 Lisboa 

Google Map Holiday Inn Lisboa 

2. Horário

Sábado, 1 de outubro Primeira mensagem 
Segunda mensagem 
Jantar bufete (opcional)*** 

Domingo, 2 de outubro Reunião da Mesa do Senhor 
Terceira Mensagem  

14h00 – 16h00 
17h00 – 19h00 
19h00 
09h00 – 10h00 
10h20 – 12h20 

***(pré-inscrição e pré-pagamento obrigatório; limitado a 100 pessoas) 

3. Inscrição

Para participar na conferência, todos santos e crianças devem-se inscrever. Por favor, clique no
botão abaixo para se inscrever. 

Se precisa de ficar no hotel, por favor, leia a próxima secção e inscreva-se com o hotel 
directamente. 

Há um limite na capacidade do hotel, pelo que pedimos a todos os santos que se 
inscrevam o mais depressa possível 

O prazo para a inscrição: 1 de agosto de 2022 

Aconselhamos os santos a NÃO fazer planos de viagem definitivos até receber um 
e-mail de confirmação nosso.

CLIQUE AQUI PARA SE 
INSCREVER NA 
CONFERÊNCIA 

https://www.google.pt/maps/place/Holiday+Inn+Lisbon,+an+IHG+Hotel/@38.7382286,-9.1435915,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0xd1933a14107f1cd:0x4b7192dd158941b9!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.7382244!4d-9.1414028?hl=en
https://www.google.pt/maps/place/Holiday+Inn+Lisbon,+an+IHG+Hotel/@38.7382286,-9.1435915,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0xd1933a14107f1cd:0x4b7192dd158941b9!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.7382244!4d-9.1414028?hl=en
https://forms.gle/GWNEdxt7UECKbKuDA


4. Preço do Hotel 
 

A. Os custos e informação 
 

• Single: 125€ 
• Duplo (2 adultos): 135€ 
• Triplo (3 adultos): 165€ (o número disponível destes quartos é reduzido) 

 
Pequeno-almoço e IVA estão incluídos no custo de todos os quartos 

 
O alojamento e pequeno-almoço das crianças são grátis para menores de 13 anos, se 
partilharem o quarto com 2 adultos; com um máximo de 2 crianças por quarto. 
 
A cidade de Lisboa cobra um imposto de 2€ por pessoa (a partir dos 13 anos) por noite até 7 
noites. 

 
B. Reserva do Quarto 

 
Há um bloco de quartos disponível no hotel onde a conferência e a Mesa do Senhor se realizarão. 
 
Para reservar um quarto de hotel, preencha o formulário abaixo e siga os passos abaixo: 
 

1. Clique no botão abaixo, descarregar o formulário, e preenchê-lo (incluindo a sua 
informação de cartão de crédito). O formulário está disponível apenas em inglês. 

 
 
 
 
 
 

2. Guardá-lo no computador e enviá-lo ao hotel por e-mail ao cuidado de Rita Pombo no 
Holiday Inn Lisboa. O endereço do e-mail está fornecido no formulário. 

 
Se preferir fornecer os dados de cartão de crédito pelo telefone, pode enviar o formulário via e-
mail ao cuidado de Rita Pombo e pedir que ela lhe ligue para obter os dados do cartão. 
 

A reserva do quarto NÃO está completa até que forneça os dados do cartão de 
crédito. 

 
Caso planeie ficar em Lisboa antes ou depois da conferência, o preço dos quartos no Holiday Inn 
permanecem os mesmos. Como alternativa, pode explorar AirBnB ou outros hotéis na área. 
  

CLIQUE AQUI PARA 
RESERVAR UM QUARTO 

DE HOTEL 

https://laobramspi-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mspi_laobramspi_es/Ebr1b8P3hwBHsByDA_ejiBcB0wcgmDSun0elzw002Bce8Q?e=JcRuHf


5. REFEIÇÕES: 
 

• O pequeno-almoço é em estilo bufete e está incluído no preço do quarto, mas almoço e 
jantar não são incluídos no preço dos quartos.  

 
• Refeições para crianças (bufete ou restaurante do hotel): as crianças menores de 4 anos 

(inclusive) não pagam; as crianças dos 5 aos 12 anos, pagam 50%; os adolescentes a 
partir dos 13 anos (inclusive) pagam preço de adulto. 

 
• O hotel tem ainda restaurante à la carte (veja este link Hotel dining) e existem vários 

restaurantes na área circuncidante ao hotel.  
 
JANTAR ESTILO BUFETE OPCIONAL – SÁBADO À NOITE: 

• Está previsto um jantar estilo buffet opcional para sábado à noite; o preço são 26€ (pago à 
parte), sujeito a pré-pagamento. Por favor, indique na secção Jantar Opcional do 
formulário de inscrição na conferência se deseja ser incluído na contagem das refeições. O 
espaço para este bufete é limitado a 100 pessoas. 

 
PAGAMENTO DO JANTAR OPCIONAL DE SÁBADO 
 

• Deve inscrever-se usando o formulário online providenciado e efetuar o pré-pagamento 
da refeição até dia 1 de agosto de 2022. 

 
• Terá de efetuar transferência bancária somente. Não podemos aceitar pagamento com 

cartões de crédito. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado. Obrigado. 
 

Nome: Igreja Local em Lisboa  
 
IBAN: PT50-0033-0000-45666687 134-05 
NIB: 0033-0000-45666687 134-05 
BIC/SWIFT: BCOMPTPL 
 
Por favor, inclua a seguinte nota. “Bufete de 1 de out” + O seu nome (tal como aparece 
no seu formulário de inscrição). 

 
6. CUIDADO DAS CRIANÇAS 

 
• Planeamos ter um serviço para cuidar das crianças durante as reuniões para crianças com 

idades entre os 4 e os 11 anos. Contudo, estes preparativos ainda estão em fase de 
planeamento. Encorajamos os santos que trazem crianças a estarem disponíveis para 
servir pelo menos uma reunião durante a conferência. 

 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/lisbon/lispo/hoteldetail/dining


• Pedimos que os jovens de 12 anos e maiores participem nas reuniões juntamente com os 
pais. 

 
• Todas as crianças devem ser inscritas antecipadamente. Por favor, inclua todas os 

informações das crianças quando fizer a sua inscrição na conferência. 
 
 

7. TRANSPORTES 
 

• O Metro é o melhor transporte para a deslocação do Aeroporto de Lisboa (Aeroporto 
Humberto Delgado) até ao centro da cidade. A viagem tem um custo de €1,50 e os 
bilhetes podem ser comprados através de cartão de crédito/débito ou dinheiro (há um 
multibanco disponível na maioria das estações de metro). 

 
• As paragens de Metro mais próximas do hotel são as paragens de Saldanha (Linha 

Vermelha) ou Campo Pequeno (Linha Amarela). 
 

• Do aeroporto ao Hotel: a viagem tem uma duração de cerca de 25 minutos na Linha 
Vermelha (direção São Sebastião) – são 10 estações até Saldanha. O hotel fica a 5 minutos 
a pé da estação de Saldanha.  
 

• Da estação do Oriente (estação de autocarro/ônibus e comboio/trem): a viagem tem 
uma duração de cerca de 20 minutos na Linha Vermelha (direção a São Sebastião) – são 7 
estações até Saldanha. O hotel fica a 5 minutos a pé da estação de Saldanha. 

 
• Da estação de Sete Rios (estação de autocarro e comboio): a viagem tem uma duração de 

cerca de 20 minutos na Linha Azul (direção a Santa Apolónia) – são 2 estações até São 
Sebastião. Terá de trocar para a Linha Vermelha (direção ao Aeroporto) com mais 1 
estação até Saldanha. O hotel fica a 5 minutos a pé da estação de Saldanha. 

 
• Uber ou semelhante do Aeroporto: o custo aproximado é de 5€ a 9€ dependendo da hora 

e do tipo de veículo selecionado. Deve aguardar o Uber ou companhia semelhante no 
primeiro andar, no terminal das Partidas. 
Táxis: A praça de táxis situa-se logo após as portas de vidro que indicam a saída do 
aeroporto, junto às Chegadas, depois do café Starbucks (o custo aproximado é de 10€-
15€). 

 
8. ESTACIONAMENTO 

 
O hotel tem estacionamento disponível com um custo de 9,60€ euros/dia (24 horas). 
 
 



9. CONTACTO PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  
 
igrejalocalemlisboa@gmail.com 
 

 
Por favor, se você ou outro membro do seu agregado familiar apresentar 

sintomas de constipação (resfriado), gripe ou febre, pedimos que não participe 
para bem de todos. 

 

mailto:igrejalocalemlisboa@gmail.com

