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Grupo de E tno log ia  e  Arqueo log i a  da Lour inhã
 

Convoca-se por este meio a Assembleia

da Lourinhã (GEAL), nos termos do n.º 5 do artigo 21.º dos Estatutos, para uma 

reunião ordinária a realizar no 

20h30, na sede do GEAL, com a seguinte ordem de trabalhos:

 

1. Ratificação da contratação de novas instalações destinad

2. Apreciação e votação do Plano Anual de Atividades e Orçamento Anual para 2013;

3. Ponto da situação sobre o projeto do “

4. Outras informações e assuntos de interesse.

 

Não se verificando a presença de

gozo dos seus direitos, a Assembleia

trinta minutos depois da hora marcada para a primeira, com qualquer número 

de associados, nos termos do n.º 6 do artigo 21.

 

Lourinhã, 3 de dezembro de 201

 

 

Com os melhores cumprimentos,

 

 

Rua João Luís de Moura, 95 
2530-158 Lourinhã – PORTUGAL 
 

Grupo de E tno log ia  e  Arqueo log i a  da Lour inhã  –  Pessoa Co le t i va  de  Ut i l i dade Púb l i ca

 

 

 

CONVOCATÓRIA 

 

Assembleia-Geral do Grupo de Etnologia e Arqueologia 

, nos termos do n.º 5 do artigo 21.º dos Estatutos, para uma 

reunião ordinária a realizar no dia 14 de dezembro de 2012, 

, com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ratificação da contratação de novas instalações destinadas a alojar as reservas;

Apreciação e votação do Plano Anual de Atividades e Orçamento Anual para 2013;

Ponto da situação sobre o projeto do “Parque dos Dinossauros da Lourinhã

Outras informações e assuntos de interesse. 

Não se verificando a presença de pelo menos metade do número dos associados no pleno 

gozo dos seus direitos, a Assembleia-Geral funcionará, em segunda convocatória, 

trinta minutos depois da hora marcada para a primeira, com qualquer número 

, nos termos do n.º 6 do artigo 21.º dos Estatutos. 

embro de 2012 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Mesa da Assembleia

 (Nuno Sampaio

 
 

geral@museulourinha.org  
Fax: [+351] 261 423 887  
 

t i va  de  Ut i l i dade Púb l i ca  – NIF 501 419 500 

Geral do Grupo de Etnologia e Arqueologia 

, nos termos do n.º 5 do artigo 21.º dos Estatutos, para uma 

, sexta-feira, pelas 

as a alojar as reservas; 

Apreciação e votação do Plano Anual de Atividades e Orçamento Anual para 2013; 

dos Dinossauros da Lourinhã”; 

pelo menos metade do número dos associados no pleno 

segunda convocatória, 

trinta minutos depois da hora marcada para a primeira, com qualquer número 

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral 

Nuno Sampaio) 


