
Caros Senhores, bom dia 

 

Recebemos um e-mail  (gpires@fmv.ulisboa.pt) que permite à partida o pedido de 

conversão dos vouchers em dinheiro. Acontece que todos dão erro e são nos seguintes 

nomes: 

Graça Melo - ROR946595232201 

 Matilde Melo-     ROR946595232401 

Martim Melo- ROR946595232501   

José Pires- ROR946595232601 

Acresce que e como poderão verificar do e-mail que enviámos no dia 21 de abril 2022, cópia 
infra, que não foram enviados com esta possibilidade de conversão em dinheiro os  vouchers 
referentes aos passageiros  António Melo e Maria Amélia Pires. 

Pretendemos a conversão em dinheiro, por favor, mas quando clicamos na conversão 

para qualquer um dos viajantes dá sempre erro. Podem fazer a amabilidade de nos 

ajudarem? 

 

O banco para transferência será: 

 Caixa Geral de Depósitos 

IBAN PT5000 350  697 0057 0125 300 27 

em nome de Graça Maria Alexandre Pires de Lopes de Melo e 

António José de Lopes de Melo 

Aguardamos a vossa ajuda. Cumprimentos, Graça Melo 

_________________________________________________________ 

Mensagem enviada a 16 de abril 2022 

Olá GRACAMS MELO, 

Na sequência do seu pedido, junto enviamos oseu TAP Voucher de 869.00 SEK para 

viajar em 

qualquer um dos mais de 80 destinos operados pela nossa Companhia.O TAP Voucher 

emitido corresponde ao reembolso do seu bilhete e a referência do reembolso é 

ROR946595232201 

mailto:gpires@fmv.ulisboa.pt


Olá ANTONIOMR MELO, 

Na sequência do seu pedido, junto enviamos ovseu TAP Voucher de 869.00 SEK para 

viajar em 

qualquer um dos mais de 80 destinosvoperados pela nossa Companhia.O TAP Voucher 

emitido corresponde ao reembolso do seu bilhete e a referência do reembolso é 

ROR946595232301. 

Olá MATILDEMS MELO, 

Na sequência do seu pedido, junto enviamos o seu TAP Voucher de 869.00 SEK .O 

TAP Voucher emitido corresponde ao reembolso do seu bilhete e a referência do 

reembolso é ROR946595232401. 

Olá MARTIMMR DEMELO, 

Na sequência do seu pedido, junto enviamos oseu TAP Voucher de 869.00 SEK .O TAP 

Voucher emitido corresponde ao reembolso do seu bilhete e a referência do reembolso é 

ROR946595232501. 

Olá JOSEMR PIRES, 

Na sequência do seu pedido, junto enviamos o seu TAP Voucher de 869.00 SEK . O 

TAP Voucher emitido corresponde ao reembolso do seu bilhete e a referência do 

reembolso é ROR946595232601 

Olá MARIAAMELIA PIRES, 

Na sequência do seu pedido, junto enviamos o  seu TAP Voucher de 869.00 SEK.O 

TAP Voucher emitido corresponde ao reembolso do seu bilhete e a referência do 

reembolso é ROR946595232701. Está divulgado a partir de janeiro deste ano, em carta 

da DECO e do Provedor do Cliente das Agências de viagem, que pode ser solicitada a 

conversão dos vouchers não utilizados, em dinheiro, pelo que vos solicito que procedam 

a essa conversão, o que muito O meu nome é Graça Melo e o contato é 

gpires@fmv.ulisboa.pt, 

--  

 

  

 

 

 

 

 

Doc enviado à TAP 21 de abril 2022 



 

PISSED CONSUMER 

 

Caros Senhores boa tarde. 

 

Venho por este meio solicitar que seja ressarcida do montante de uma viagem que não 

ocorreu por terem sido cancelados os voos em abril de 2020 e cujo montante foi transformado 

em vouchers mas que não foram utilizados por no ano passado nos mantermos em situação 

pandémica. Os vouchers são de 6 pessoas /Graça Melo, Antonio Melo, Matilde Melo, Martim 

Melo, José Pires e Maria Amélia Pires, de uma viagem para barcelona, reservaT77XAU Nº 

BILHETE 0479465952322, e que converteram em vouchers. 

Olá GRACAMS MELO, 

Na sequência do seu pedido, junto enviamos oseu TAP Voucher de 869.00 SEK para viajar em 



qualquer um dos mais de 80 destinos operados pela nossa Companhia.O TAP Voucher emitido 

corresponde ao reembolso do seu bilhete e a referência do reembolso é ROR946595232201 

Olá ANTONIOMR MELO, 

Na sequência do seu pedido, junto enviamos ovseu TAP Voucher de 869.00 SEK para viajar em 

qualquer um dos mais de 80 destinosvoperados pela nossa Companhia.O TAP Voucher emitido 

corresponde ao reembolso do seu bilhete e a referência do reembolso é ROR946595232301. 

Olá MATILDEMS MELO, 

Na sequência do seu pedido, junto enviamos o seu TAP Voucher de 869.00 SEK .O TAP Voucher 

emitido corresponde ao reembolso do seu bilhete e a referência do reembolso é 

ROR946595232401. 

Olá MARTIMMR DEMELO, 

Na sequência do seu pedido, junto enviamos oseu TAP Voucher de 869.00 SEK .O TAP Voucher 

emitido corresponde ao reembolso do seu bilhete e a referência do reembolso é 

ROR946595232501. 

Olá JOSEMR PIRES, 

Na sequência do seu pedido, junto enviamos o seu TAP Voucher de 869.00 SEK . O TAP 

Voucher emitido corresponde ao reembolso do seu bilhete e a referência do reembolso é 

ROR946595232601 

Olá MARIAAMELIA PIRES, 

Na sequência do seu pedido, junto enviamos o  seu TAP Voucher de 869.00 SEK.O TAP Voucher 

emitido corresponde ao reembolso do seu bilhete e a referência do reembolso é 

ROR946595232701. Está divulgado a partir de janeiro deste ano, em carta da DECO e do 

Provedor do Cliente das Agências de viagem, que pode ser solicitada a conversão dos vouchers 

não utilizados, em dinheiro, pelo que vos solicito que procedam a essa conversão, o que muito 

O meu nome é Graça Melo e o contato é gpires@fmv.ulisboa.pt,  

 

ROR946595232401  
  

Matilde Ms Melo  

 

mailto:gpires@fmv.ulisboa.pt

