
 

 

Regras de Aquisição de Bilhetes 
VI INVICTUS - Festival de Tunas Femininas da Academia do Porto 

 
(1) O preço dos ingressos é de 3€; 

(2) O preço apresentado inclui IVA à taxa legal de 6%; 

(3) Os ingressos podem ser adquiridos e utilizados pelo público em geral; 

(4) Cada pessoa pode comprar até um total de quatro ingressos;  

(5) Os postos de venda não garantem troco de notas de 100€, 200€ e 500€. Só são aceites 

pagamentos em dinheiro (numerário) ou através de cartão de débito (TPA); 

(6) O local de venda dos ingressos será na sede da Federação Académica do Porto sita na Rua 

do Campo Alegre, n.º 627, 4150-179 Porto, de dia 21 a 25 de outubro, entre as 10h00 e as 

18h00. No dia 26 de outubro, a partir das 20h30, a venda será realizada no Seminário de Vilar.  

(7) Caso os ingressos esgotem será colocada a informação em www.fap.pt. 

(8) A FAP – Federação Académica do Porto dispõe de Livro de Reclamações, disponível na sua 

sede, sita na Rua do Campo Alegre, 627, no Porto, salvo no dia 26 de outubro, que estará 

disponível no local do festival. São também aceites reclamações por correio eletrónico, que 

devem ser envidas para geral@fap.pt;  

(9) Cada bilhete é valido como recibo nos termos da legislação aplicável em vigor.  

(10) Quem desejar emissão da fatura personalizada deve fornecer os seus dados (nome completo, 

número de identificação fiscal, morada completa, numero de ingressos adquiridos, posto de 

venda e data de aquisição) através de um formulário disponível nos postos de venda, de 

forma que a fatura seja emitida no prazo legal de 5 dias. Salvo casos excecionais, devidamente 

comunicados e fundamentados ao próprio, a fatura é remetida por via postal. Em caso de 

dúvida justificada, a FAP reserva-se o direito de solicitar apresentação da pulseira; 

(11) Mais informações em www.fap.pt ou através de geral@fap.pt.  


