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Convocam-se todos os Associados para uma 

GEAL – Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã, a ter lugar no próximo dia 2

março de 2014, sábado, com início às 

Antunes, com a seguinte ordem de trabalhos

.  

1. Apresentação, discussão e votação do Relat

2. Apresentação, discussão e votação do R

o parecer do Conselho Fiscal. 

3. Outros assuntos de interesse para a associação. 

 

 

 

Se à hora marcada não houver número de associados suficiente para formar quórum, 

proceder-se-á, decorridos trinta minutos, ao início dos trabalhos com os associados 

presentes, nos termos da alínea b

 

 

Lourinhã, 16 de março 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 

ssociados para uma reunião ordinária da A

Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã, a ter lugar no próximo dia 2

, com início às 15h00, no salão sito na rua Prof. Miguel Telles 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

Apresentação, discussão e votação do Relatório Anual de Atividades de 2013

Apresentação, discussão e votação do Relatório Anual de Contas de 2013

o parecer do Conselho Fiscal.  

Outros assuntos de interesse para a associação.  

Se à hora marcada não houver número de associados suficiente para formar quórum, 

á, decorridos trinta minutos, ao início dos trabalhos com os associados 

alínea b) do número 6 do artigo 21.º dos estatutos.

de 2014 

Com os melhores cumprimentos, 

O presidente da Mesa da Assembleia

 

(Nuno Sampaio)

 
 

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

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

Assembleia-Geral do 

Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã, a ter lugar no próximo dia 29 de 

ua Prof. Miguel Telles 

ório Anual de Atividades de 2013.  

elatório Anual de Contas de 2013, perante 

Se à hora marcada não houver número de associados suficiente para formar quórum, 

á, decorridos trinta minutos, ao início dos trabalhos com os associados 

statutos. 

da Assembleia-Geral 

(Nuno Sampaio) 


