
 
 

Associação ESTUFA – Plataforma Cultural 
Sede: Largo Dr Justino Freire, nº 7, 2560-636 Torres Vedras 

 

Convocatória para Assembleia Geral Ordinária 

 

Nos termos previstos no Artigo 7º dos Estatutos da Associação ESTUFA- Plataforma Cultural e no artigo 173º do 
Código Civil, a Direcção convoca todos os sócios para reunir em Assembleia Geral no Sábado, dia 17 de Dezembro de 
2022, pelas 18.00h, na sede da associação situada no Largo Dr Justino Freire, nº 7, 2560-636 Torres Vedras, Concelho 
de Torres Vedras, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. apreciar o Relatório e Contas do ano 2021/22 (1 de Agosto de 2021 a 31 de Julho de 2022), bem como o 
respectivo parecer do Conselho Fiscal; 
2. votar o Relatório e Contas do ano 2021/22 (1 de Agosto de 2021 a 31 de Julho de 2022); 
3.informações. 

 
Se à hora da convocatória não estiverem presentes metade dos associados, a Assembleia reunirá meia hora mais 
tarde com qualquer número de associados e com a mesma ordem de trabalhos. 
 
Também nos termos do Artigo 7º dos Estatutos, os associados podem fazer-se representar por outros associados 
mediante carta redigida e apresentada ao Presidente da Mesa de Assembleia Geral, até à hora do início dos 
trabalhos. 
 
Nos termos do Artigo 9º do Regulamento Interno podem participar e votar na Assembleia Geral os sócios 
fundadores, efectivos, auxiliares e colectivos, desde que admitidos há mais de 180 dias da data da Assembleia Geral, 
ou seja, admitidos até 19 de Junho de 2022. Para o efeito, cada sócio terá que ter a sua quotização em dia.  
 
No local, aquando da realização da credenciação para a participação na Assembleia Geral, os sócios podem efectuar 
pagamentos de quotas. 
 
Os documentos a serem submetidos à Assembleia Geral, são enviados via e-mail até 4 de Maio de 2022 e 
encontram-se disponíveis para consulta na sede da Associação. 
 
 
Torres Vedras, 8 de Dezembro de 2022 

 
 

O Presidente da Direcção 
Rui Manuel Estrela da Silva 
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