
Convocatória para a Assembleia Geral do GEAL

De acordo com os estatutos do GEAL- Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã, convocam-se
os todos os associados para uma Assembleia Geral Ordinária a ter lugar no próximo dia 25 de
Março de 2022 (sexta-feira), com início às 21:00, na sala de reuniões da União de Freguesias de
Lourinhã e Atalaia com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Apreciação e votação do Relatório Anual de Actividades de 2021.
2) Apreciação e votação do Relatório Anual de Contas de 2021.
3) Ratificação do Regulamento do Departamento de Investigação.
4) Outros assuntos e informações de interesse para a associação.

Os documentos em apreciação estarão disponíveis para consulta em www.museulourinha.org, a
partir do final do dia 24 de Março.

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
(número 6 do artigo 21º dos Estatutos).
Apenas os associados com quotas em dia poderão participar na Assembleia Geral. Poderá
regularizar as quotas na Loja do Museu.

Os associados que desejem assistir remotamente por zoom poderão fazê-lo através do link
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/89451872831 sendo que a Mesa da Assembleia Geral
reserva-se no direito de excluir qualquer participante que não seja associado do GEAL com as
quotas regularizadas.

A Assembleia decorrerá conforme as regras emitidas pela DGS relativas à situação pandémica, pelo
que o uso de máscara poderá ser obrigatório.

Lourinhã, 14 de Março de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Octávio Mateus
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