
 
CONVOCATÓRIA 

 
Convoco uma Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Portuguesa de Antropologia e 
Etnologia para o dia 25 de junho de 2022, sábado, a qual se realizará nas instalações da 
Faculdade de Letras do Porto, sala 104 (1º piso) às 14,30 h. De acordo com o preceito 
legal, a AG funcionará com qualquer número de sócios presentes (com as respetivas 
quotas em dia) em 2ª convocação, às 15 horas* 
 
Ordem de trabalhos:  
1 – informações: revisão, atualização de sócios, e ratificação das atividades realizadas 
durante os dois últimos anos de pandemia (2020-2022). 
2 – perspetivas para o presente ano e próximos anos, nomeadamente a realização de 
nova AG eleitoral, a efetuar no dia 1 de outubro de 2022, no mesmo local e à mesma 
hora (corpos sociais para o triénio 2022-2024). 
3 – Debate sobre o papel da SPAE,  atendidas as suas circunstâncias concretas, com o 
realismo e pragmatismo necessários à relativa debilidade da nossa associação em vários 
sentidos (número de sócios, sede, revista, etc.). 
 
Porto, 13 de maio de 2022 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 
José Manuel Pinto Varela 
 
 
Note que: 
 
*Hora para a qual pedimos a reserva da sala, pelo que aconselhamos os sócios a 
chegarem pontualmente às 15 horas. A reunião deverá acabar às 17 horas. Não 
colocámos qualquer conferência neste dia para haver o devido tempo para 
esclarecimento e debate. 
 
Cada sócio/a presente poderá ser portador de delegação de voto de um/a outro/a (e só 
um/a) sócio/a que não possa estar presente. 
 
Existe um parque automóvel público na Rua do Campo Alegre, próximo da FLUP. Se 
algum sócio preferir utilizar o parque da FLUP, deverá informar com antecedência para 
se poder prevenir o segurança (indicação de nome) que nos abrirá o portão da FLUP e a 
sala. Não há funcionários na FLUP, apenas o segurança, de que temos o contacto 
telefónico. 
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