
Comemorações de Santa Apolónia 2014 

 

 

Dias 15 e 16 de março 

 

Caros colegas e amigos, 

 

Em 2014, a organização das Comemorações de Santa  

Apolónia é da responsabilidade do Conselho Regional do  

Norte que considerou haver motivos para visitarmos o berço da Nação, a bonita cidade de 

Guimarães. Decorrerão nos dias 15 e 16 de março e terão o seguinte programa provisório: 

 

Dia 15 

14h00 – Concentração no Hotel de Guimarães (GPS: 41°26'9''N, 8°17'52''W). 

14h30 – Partida em viatura própria ou a pé (aproximadamente 2Km) para visita guiada ao Castelo, 

Paço dos Duques de Bragança e Capela de São Miguel (GPS: 41°26'47''N, 8°17'27''W). 

Descida a pé em direção ao Centro Histórico com paragem na Pastelaria - Casa Costinhas (Rua da Sa

nta Maria, nº 68) para degustação do doce tradicional da cidade – Torta de Guimarães.  

Continuação da visita a pé, com passagem pelo Convento de Santa Clara (atual edifício da Câmara 

Municipal), Largo de Nossa Senhora da Oliveira, Praça de Santiago e Largo do Toural onde terminar

á a visita. 

18h30 – Retorno ao Hotel. 

19h00 – Assembleia Geral da SPEMD. 

20h30 – Jantar no Restaurante do Hotel. 

 

Dia 16  

10h00 - Missa em Honra de Santa Apolónia celebrada na Igreja de São Francisco. (GPS: 41°26’26’’N, 

8°17’32’’W.  

10h45 – Partida em viatura própria em direção ao Teleférico – Estação das Hortas (GPS: 41°26'29"N

, 8°17'7"W) para subida ao Monte da Penha. Em alternativa, quem preferir pode dirigir-se, em viatu

ra própria, diretamente ao Monte da Penha (GPS: 41° 25' 54.65"N, 8° 16' 12.53"W). Visita ao santuá

rio e vista da cidade de Guimarães a partir dos vários miradouros existentes no local. 

13h00 – Almoço no Restaurante do Hotel da Penha (GPS: 41°25'57.51"N, 8°16'8.14"W). 

16h00 – Encerramento das Comemorações 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Custo da Inscrição: 

- Inclui pequeno almoço buffet, Wi-Fi e parque 

• Adultos:  

• Em quarto duplo -   80€/pessoa 

• Em quarto single - 100€/pessoa 

 

• Menores:  

• Maiores de 12 anos: 60€/pessoa (quando alojado no mesmo quarto dos pais)   

• Dos 4 aos 12 anos:    30€/pessoa (quando alojado no mesmo quarto dos pais)   

• Menores de 4 anos:  gratuito (quando alojado no mesmo quarto dos pais)   

 

INFORMAÇÃO INPORTANTE: Os quartos têm capacidade para uma cama extra/berço. A cama  

extra ou o berço deverão ser solicitados no mail de inscrição e estão sujeitos à disponibilidade do  

hotel. 

 

A reserva deverá ser realizada por mail para santa_apolonia2014@spemd.pt, ao cuidado  

de Cidália Godinho, com indicação do nome completo, número de sócio, morada,  

telemóvel, email e dados para emissão do recibo. O mail deverá ser acompanhado do  

comprovativo de pagamento que deverá ser realizado por transferência bancária para a  

conta da SPEMD Eventos através do NIB 0033 0000 45205737896 05.  

Em alternativa, poderá enviar os dados solicitados para a morada da Sede Nacional, em  

Lisboa, juntamente com o comprovativo da transferência bancária ou cheque, não à ordem

 da SPEMD Eventos, da quantia correspondente:  

 

SPEMD – Sede Nacional  

R. Prof. Fernando da Fonseca, 10A - Escritório 7  

1600-618 Lisboa  

 

As inscrições só serão consideradas efetivas após a boa receção do pagamento e  

confirmação da disponibilidade.  

 

Com os melhores cumprimentos,  

Germano Rocha  

Pedro Mesquita  

Helena Salgado  

(Comissão Organizadora das Comemorações de Santa Apolónia 2014) 


