
 

 

 

Circular nº 10/2013 
 

14 de Março de 2013 

 
 
Assunto: Assembleia Geral de 27 de Março de 2013 

Jantar Convívio 

 

Caro Associado, 

 

Conforme devidamente anunciado, realizar-se-á no próximo dia 27 do corrente mês de Março a 

Assembleia-Geral ordinária de associados. 

 

A Assembleia-Geral, que terá como ponto central da ordem de trabalhos a apresentação do Relatório 

de Gestão e Contas do Exercício Económico de 2012, foi convocada para as 17H30 no Hotel da 

Estrela, sito na Rua Saraiva de Carvalho, 35, em Lisboa. 

 

Tendo em conta o local e horário definido, decidiu a Direcção da APIRAC convidar todos os 

associados que pretendam participar na Assembleia-Geral para um jantar convívio que se realizará 

no mesmo local a partir das 20H00. 

 

A participação no jantar é gratuita até um número máximo de duas pessoas por empresa associada. 

Participações adicionais por empresa estarão sujeitas a um pagamento de € 50,00 por pessoa. Para o 

efeito, todos os participantes por empresa deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e enviar 

para a Associação até 25 de Março, podendo para o efeito utilizar os seguintes contactos: 

 

Fax: 213 474 576 | e-mail: admin-financeiro@apirac.pt 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Nuno Roque 

Secretário-Geral 

 

 



 

 

 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Assembleia Geral de 27 de Março de 2013 
 

Jantar Convívio no Hotel da Estrela 

Rua Saraiva de Carvalho, 35, Lisboa 

 
 

EMPRESA   

Nome do Participante 1  Gratuito 

Nome do Participante 2  Gratuito 

Nome do Participante 3   

Nome do Participante 4   

Nome do Participante 5   

 TOTAL  

 

A participação no jantar é gratuita até dois participantes por empresa associada. A participação 

suplementar tem o valor de € 50,00 por pessoa. 

A liquidação de participações suplementares no Jantar Convívio deverá ser efectuada por cheque 

endereçado à APIRAC ou caso opte por transferência bancária, a mesma deverá ser processada para 

a n/ conta do Millennium BCP, NIB 003300000007347759805.  

Enviar para os seguintes contactos: 

 

Fax: 213 474 576 | e-mail: admin-financeiro@apirac.pt 

 

 


