
 

Nos termos do disposto no Artigo 5.º, Número 2, dos Estatutos da Associação Wikimedia              
Portugal, nos Artigos 173.º Número 1, e 174.º, Número 1 do Código Civil português , vem                
por esta via o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a pedido e em nome da Direcção                 
da Associação, convocar a realização de uma Assembleia Geral extraordinária para o dia 1              
de Setembro de 2018, às 14h00, no Palacete dos Viscondes de Balsemão, Praça Carlos              
Alberto 71, Porto (coordenadas GPS: 41° 8' 56.4" N 8° 36' 55.46" O), com a seguinte                
ordem de trabalhos: 

1. Discussão e votação do Relatório de Contas [1] de 2017; 
2. Apresentação das listas candidatas aos órgãos sociais e respetivas propostas de           

plano de atividades; 
3. Eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o biénio 2018/2019; 
4. Outras informações. 

Caso não possa comparecer fisicamente no local, tentaremos providenciar o acesso por            
teleconferência via Videoconferência [2].  

Nos termos do disposto no Artigo 175.º, número 1 do Código Civil, não comparecendo o               
número legal de associados para que a Assembleia possa reunir em primeira convocação,             
convoco, desde já, a mesma Assembleia-Geral para reunir, em segunda convocação, no            
mesmo dia e local às 14:30 com a mesma Ordem de Trabalhos, deliberando, então, com               
qualquer número de associados presentes. 

Pedimos que confirme a presença enviando um email para info@wikimedia.pt e uma estimativa dos              
gastos esperados de deslocação, uma vez que caso seja possível arranjar financiamento pretendemos             
reembolsar as despesas, contra apresentação de recibos. 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

 

Paulo Emanuel Santos Perneta 

O Presidente da Associação Wikimedia Portugal, em nome da Direcção, 

 

Gonçalo Espregueira Themudo 

[1] - https://pt.wikimedia.org/wiki/Relatórios/Anual/2017 

[2] - https://zoom.us/j/299830907  
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