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Convocatória 
Reunião Ordinária 

 
 
Convoca-se por este meio a Assembleia-Geral  Grupo de Etnologia e Arqueologia da 
Lourinhã , nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 21.º dos Estatutos, para uma reunião 
ordinária a realizar no dia 20 de março de 2021, sábado, pelas 15h, no auditório do Centro 
Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira*, sito no n.º 60 da rua João Luís de Moura, 
Lourinhã, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
1- Deliberação, pelos associados presentes, sobre a participação dos associados que 

tenham manifestado vontade de participar através da plataforma Zoom**; 
2- Apreciação e votação do Relatório Anual de Atividades de 2020;  
3- Apreciação e votação do Relatório Anual de Contas de 2020, perante o parecer do 

Conselho Fiscal; 
4- Informações  

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 de associados, 
nos termos do n.º 6 do artigo 21.º dos Estatutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* É obrigatório o uso de máscara 
** Os órgãos sociais do GEAL, entendem que é oportuno proporcionar condições técnicas para que a Assembleia-Geral 
possa decidir, sem prejuízo d

essa vontade, dirigindo-se por correio eletrónico para o endereço mag.geal.museulourinha.org, até ao final do próximo dia 15 
de março. Todas as necessárias instruções serão posteriormente fornecidas, sob compromisso de honra, que apenas o 
associado, ou a associada, vai ter acesso ao canal, ficando a respetiva abertura pendente da deliberação prevista no ponto 
1 da ordem de trabalhos. É essencial usar sempre a conta de correio eletrónico que servirá para obter as credenciais Zoom. 




