
 
From: FAP - Federação Académica do Porto <geral@fap.pt> 
Sent: Friday, June 22, 2018 12:42 AM 
To: Alexandre Quintanilha 
Subject: FAP: Convite 29º Aniversário . 08.07.18  

  
Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, 
Prof. Doutor Alexandre Quintanilha,  

 
O dia 8 de julho assinala a constituição formal da Federação Académica do Porto (FAP), sendo que 

em 2018 se comemoram os seus 29 anos. A celebração da data será assinalada com um jantar 
formal de comemoração, reunindo todos os que contribuem para o que é a FAP do presente, o que 

foi a FAP do passado e o que será a FAP do futuro. 
 

Considerando de máxima importância a sua presença, a Federação Académica do Porto tem o 
prazer de convidar V. Exa. para o jantar comemorativo do seu 29º Aniversário, a decorrer no 

dia 8 de julho de 2018, pelas 19h00, no Palácio do Freixo, na cidade do Porto. 
 

O presente convite segue igualmente por correio.  
 

Agradecemos confirmação até ao dia 4 de julho para os seguintes contactos: 
E: geral@fap.pt | T: 226 076 370 

 
Agradecendo a sua melhor atenção, 

 
Subscrevo-me com os melhores cumprimentos, 

 
 

 
Federação Académica do Porto 

Rua Campo Alegre, nº 627 4150-179 Porto 

telf: 226 076 370 | fax: 226 076 379 
www.fap.pt | geral@fap.pt 
 

        
  

      
 

CONFIDENCIAL: 

Esta mensagem (e eventuais ficheiros anexos) é confidencial e deverá ser lida apenas por aqueles a quem ela é dirigida. Se 
não é o destinatário da mesma, por favor contacte-nos, apague a mensagem do seu 

computador e destrua quaisquer cópias.É proibida a sua divulgação ou cópia sem a nossa 

autorização.  

 

CONFIDENTIAL: 

This message (and any files attached) is confidential and should only be read by those to whom it is addressed. If you are 
not the intended recipient, please contact us, delete the message from your computer and 
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destroy any copies. Any distribution or copying without our prior permission is 

prohibited. 

 
 
 

   

 
 


