
ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA CULTURAL ERICEIRA 
Desde 6 de Agosto de 1849 

Sala Atlântico, piso -1  Modelo DAGF/GAU 01.03 

Parque de Santa Marta  fcericeira.wixsite.com/website 

2655-357 Ericeira ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS fcericeira@gmail.com 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO 

NÚMERO DE SÓCIO DATA DE ADMISSÃO / /

CATEGORIA

IDENTIFICAÇÃO

*NOME COMPLETO

*CARTÃO CIDADÃO *SEXO M F

*DATA NASCIMENTO / /

*NACIONALIDADE

*NATURALIDADE

*MORADA

*Nº -

*LOCALIDADE

*CONCELHO

*TELEMÓVEL

*EMAIL

*HABILITAÇÕES

*PROFISSÃO

FILIAÇÃO

*PAI

PROFISSÃO

*EMAIL

PROFISSÃO

*EMAIL

*ENC. EDUCAÇÃO

PROFISSÃO

*EMAIL

*TELEMÓVEL

*MÃE

*TELEMÓVEL

*TELEMÓVEL

(*) Campos de preenchimento obrigatório (caso aplicável). 

Agradecemos o preenchimento de todos os campos deste impresso com letra legível.

*TELEFONE

PREENCHIMENTO RESERVADO À DIREÇÃO

*NIF

*ANDAR *CÓDIGO POSTAL

*DISTRITO



 

 

Recolha e tratamento de dados pessoais – (art.13.º, nº1, 

alínea a) do RGPD) 

Os dados pessoais recolhidos e tratados pela Associação Filarmónica 

Cultural Ericeira são os que voluntariamente colocar no formulário. O 

preenchimento dos dados indicados como obrigatórios são 

necessários para se tornar associado. 

Encarregado de Proteção de Dados – (art.13.º, nº1, alínea b) 

do RGPD) 

Os contatos do Encarregado de Proteção de Dados da Associação 

Filarmónica Cultural Ericeira são: fcericeira@gmail.com | 916 690 

753 

Finalidade do tratamento de dados pessoais – (art.13.º, nº1, 

alínea c) do RGPD) 

As finalidades do tratamento dos dados pessoais são os inerentes à 

atividade da Associação Filarmónica Cultural Ericeira (AFCE). As 

finalidades específicas incluem: (i) gestão e controlo da atividade da 

AFCE e respetivos associados e ex-associados, em particular, para 

fins de quotização, censo e arquivo histórico; (ii) envio de 

comunicações e informativas relativas a eventos e atividades 

promovidas e/ou organizadas pela AFCE e/ou envio de outras 

newsletters da AFCE; (iii) registo e gestão de atividades e/ou eventos 

promovidos, organizados e/ou divulgados pela AFCE; (iv) estudos 

relacionados com os fins da FCE e o seu desenvolvimento; (v) 

promoção e divulgação de atividades e/ou eventos promovidos, 

organizados e/ou divulgados pela AFCE, bem como a criação de 

produtos de merchandising exclusivo da AFCE. 

Interesses legítimos – (art.13.º, nº1, alínea d) do RGPD) 

São interesses legítimos da Filarmónica Cultural Ericeira, no âmbito 

da sua missão, desenvolvimento das suas atividades e cumprimento 

dos seus estatutos e regulamentos, o tratamento de dados pessoais 

prestados pelo titular próprio ou pelo seu representante, quando 

menor, mencionados nas finalidades do tratamento de dados 

pessoais. 

Destinatários de dados pessoais – (art.13.º, nº1, alínea e) do 

RGPD) 

Para efeitos da celebração do seguro para músicos e alunos da AFCE, 

serão transferidos para a companhia de seguros que a Filarmónica 

Cultural Ericeira tenha contratado, dados pessoais, nomeadamente: 

nome, sexo, NIF, Cartão de Cidadão, data de nascimento, 

nacionalidade, morada, email e telefone. 

Conservação dos dados – (art.13.º, nº2, alínea a) do RGPD) 

Os dados são conservados pela Filarmónica Cultural Ericeira para as 

finalidades aqui descritas. O período de conservação não tem, salvo 

indicação expressa em contrário, limite temporal existindo 

legitimidade da AFCE na sua conservação para a manutenção de 

registo do associado, comprovação de participação em eventos, 

distinções atribuídas e processos disciplinares. 

Os dados de saúde, no caso de pedidos pela Ficha de Inscrição na 

Academia de Música da Ericeira – AFCE, tratando-se de dados 

pessoais de categoria especial, são conservados pelo mínimo período 

possível e enquanto se mantiver ativa a inscrição do associado. 

São admissíveis outros prazos de conservação no cumprimento de 

orientações da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

Os seus direitos – (art.13.º, nº2, alínea b) do RGPD) 

Para exercer o seu direito de acesso aos dados pessoais, bem como 

a sua retificação ou o seu tratamento, bem como do direito à 

portabilidade dos dados, contacte-nos mediante pedido escrito 

dirigido à Filarmónica Cultural Ericeira a/c da Direção – Sala Atlântico, 

Parque de Santa Marta, Largo de Santa Marta, 2655-357 Ericeira, ou 

para fcericeira@gmail.com. 

Retirar o consentimento – (art.13º, nº2, alínea c) do RGPD) 

Pode em qualquer altura exercer o seu direito de retirar o 

consentimento. O exercício desse direito não compromete a licitude 

do tratamento efetuado com base nos consentimentos previamente 

dados. 

Reclamação à autoridade de controlo – (art.13.º, nº2, alínea 

d) do RGPD) 

Enquanto titular dos dados pessoais, tem o direito de apresentar 

reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados 

(CNPD), autoridade de controlo em Portugal. 

Comunicação de dados pessoais – (art.13.º, nº2, alínea e) do 

RGPD) 

A comunicação e fornecimento dos dados pessoais é um requisito 

necessário para se tornar associado. O não preenchimento dos 

campos assinalados como obrigatórios tem por consequência a 

impossibilidade de se tornar associado. 

Política de Privacidade 

A Política de Privacidade da Filarmónica Cultural Ericeira está 

disponível para consulta no endereço 

https://fcericeira.wixsite.com/website/politica-de-privacidade.  

 

Declaro que as informações que preenchi nesta Ficha de Inscrição são verdadeiras, que conheço os estatutos e regulamentos 

internos da Associação e que tomei conhecimento das condições constantes na presente ficha. 
 

Data ____ - ____ - _______ Conferido em ____ - ____ - ________ 

 

_____________________________________________________

 _____________________________________________________ 
         Assinatura do próprio ou representante quando menor Nome e Assinatura    PREENCHIMENTO RESERVADO  

CONSENTIMENTOS 

SIM 
 

Autorizo o tratamento dos meus dados de identificação pessoal para envio e divulgação, através da morada, de SMS 

ou de endereço eletrónico, de comunicações promocionais relativas a produtos da FCE, de comunicações 

informativas sobre atividades e eventos organizados e/ou promovidos pela AFCE e respetivos convites e/ou outras 

newsletters da AFCE, bem como para o registo nas respetivas atividades e eventos organizados e/ou promovidos 

pela AFCE. 
NÃO 

 

SIM  

Autorizo o tratamento dos meus dados de voz e/ou imagem captados durante atividades promovidas e/ou 

organizadas pela AFCE, cedendo os direitos sobre os mesmos à AFCE por cinco anos, a título gratuito e sem 

necessidade de consulta prévia sobre as formas de utilização, agindo sempre a AFCE de boa fé e de acordo com os 

seus princípios estatutários. O tratamento tem por finalidade o arquivo histórico, a promoção e divulgação dos 

projetos, eventos e atividades promovidas e/ou organizadas pela AFCE nos diversos meios de comunicação ao 

dispor, nomeadamente em cartazes, flyers, produtos de merchandising exclusiva da AFCE, redes sociais, sítios de 

internet, televisão, rádio e outros equivalentes. 
NÃO  

mailto:fcericeira@gmail.com


 

 

ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA 

CULTURAL ERICEIRA 
(Artigos de referência para os sócios) 

CAPÍTULO I - Denominação, Natureza, Fins e Sede 

Artigo 1º - Denominação e Sede 

A Associação Filarmónica Cultural Ericeira, adiante designada pelo 

acrónimo AFCE, é uma associação cultural e recreativa, sem fins 

lucrativos, fundada a 18 de janeiro de 1976, legalmente constituída 

a 27 de Fevereiro de 1987, com sede no Edifício Atlântico, Piso -1, 

Parque de Santa Marta, Largo de Santa Marta, na vila da Ericeira, 

freguesia da Ericeira, concelho de Mafra, que durará por tempo 

indeterminado e que se rege pelos presentes Estatutos. A Associação 

assume, por razões históricas, a data de fundação a 6 de Agosto de 

1849. A Associação tem o número de identificação fiscal 501847545, 

tendo aberto a sua atividade financeira a 2 de Março de 2018. 

Artigo 2º - Objeto 

A AFCE tem por fins: a)Participar em atividades da comunidade; b) 

Promover o ensino da música; c)Manter uma banda filarmónica, 

uma escola de música, e agrupamentos culturais e recreativas 

quando as circunstâncias o permitirem; d) Realizar atividade 

culturais e recreativas; e)Cooperar com todas as instituições 

públicas e privadas na prossecução dos objetivos da associação. f)  

Exploração de bares e quiosques, ou permitir a sua exploração por 

terceiros. 

Artigo 3º - Prossecução do Objeto 

A AFCE promoverá e desenvolverá atividades de caráter musical e 

recreativo, designadamente a banda filarmónica, o ensino musical, a 

participação e realização de atividades artísticas musicais ou outras, 

festas populares e religiosas, concertos musicais e outros eventos 

culturais e recreativos. Poderá explorar igualmente um bar ou 

quiosque, com a venda de bens alimentares ou produtos de 

artesanato regional, consoante o ponto segundo do artigo 42º, tendo 

em vista a prossecução do objeto social.  

CAPÍTULO II - Dos Associados 

Secção I - Associados 

Artigo 4º - Tipos de Associados 

1.Podem ser associados da AFCE qualquer pessoa que pretenda 

colaborar para a prossecução dos fins da associação, mediante 

proposta apresentada à Direção e por esta aprovada. 

2.Haverá quatro categorias de Associados: efetivos, honorários, 

beneméritos e músicos. (a) Efetivos – todas as pessoas singulares ou 

coletivas que se proponham colaborar na realização dos fins da 

associação, obrigando-se ao pagamento de uma quota mensal, cujo 

montante será fixado pela Assembleia Geral. São associados efetivos 

igualmente todas as pessoas que por parte da escola de música ou 

outra atividade da Associação exerça parte ativa; (b)Honorários – 

todas as pessoas singulares ou coletivas que se proponham colaborar 

na realização dos fins da associação, obrigando-se ao pagamento de 

uma quota superior aos sócios efetivos, cujo montante será fixado 

pela Assembleia Geral, ou com a contribuição de um donativo que a 

Assembleia Geral decida que é de honrar. (c)Beneméritos – todas as 

pessoas singulares ou coletivas que, através de serviços e donativos 

deem contribuição especialmente relevante para a realização dos fins 

da Associação, como tal reconhecida e proclamada pela Assembleia 

Geral. Os sócios beneméritos são isentos do pagamento de quotas. 

(d)Músicos - toda a pessoa singular que, através de serviços musicais 

contribuam para o funcionamento da associação, e que pertença aos 

grupos musicais da AFCE. Os sócios músicos ativos são isentos do 

pagamento de quotas. 

Artigo 5º - Aquisição dos direitos de Associados 

1.A qualidade de associado só se adquire com o pagamento da 

respetiva quota. 

a.Não aplicável aos referidos na alínea c) e d) do ponto 2 do Art.º 4º. 

2.. A qualidade de associado não é transmissível quer por ato entre 

vivos, quer por sucessão. 

Artigo 6º - Admissão de Associados 

1. A admissão dos associados efetivos é da competência da Direção. 

2. Os associados serão admitidos mediante propostas assinadas 

pelos próprios em impresso para o efeito existente, mediante 

proposta de um associado em pleno gozo dos seus direitos. 

3. As propostas de admissão de associados são apreciadas e objeto 

de deliberação na primeira reunião de Direção subsequente à sua 

entrega. (a) Em caso de direção em gestão, por demissão ou 

destituição, cabe à Assembleia Geral votar a admissão de todas as 

propostas de sócios entregues desde a data da entrada em gestão, 

até à data da reunião da Assembleia Geral para eleição dos corpos 

gerentes; 

4. Da deliberação de rejeição de admissão da Direção cabe recurso 

para a Assembleia Geral, a interpor no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a contar da respetiva notificação pessoal ou mediante carta 

registada com aviso de receção. 

Artigo 7º - Perda da Qualidade de Associado 

1. Perdem a qualidade de associado: (a) Os que pedirem a sua 

exoneração; (b)Os que, deixando de pagar as suas quotas durante 1 

(um) ano, não regularizem a situação nos 30 (trinta) dias seguintes 

à receção da notificação para o efeito; (c)Os que foram expulsos nos 

termos do artigo 15º dos presentes Estatutos. 

2. O associado que, por qualquer forma, deixe de pertencer à AFCE 

não tem direito de reaver as quotizações relativas ao tempo em que 

foi membro da associação. 

Secção II - Direitos e Deveres dos Associados 

Artigo 8º - Direitos dos Associados 

1. Os associados gozam dos seguintes direitos: (a)Praticar e 

participar nas atividades da AFCE; (b) Frequentar as instalações 

sociais; (c) Participar nas reuniões da Assembleia Geral, com direito 

de voto; (d) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais; (e) Requerer 

ao Presidente da Mesa a convocação extraordinária da Assembleia 

Geral, nos termos do nº3 do artigo 29º dos presentes Estatutos; (f)

Examinar os livros, relatórios, contas e demais documentos, desde 

que o requeiram por escrito com antecedência mínima de 10 (dez) 

dias e se verifique um interesse pessoal, direto e legítimo; (g)

 

Apresentar aos órgãos sociais exposições e reclamações; (h)

Interpor recurso para a Assembleia Geral dos atos ou omissões dos 

órgãos sociais, com os quais se considerem lesados ou que violem a 

lei ou os estatutos. 

2. Os associados que tenham sido admitidos há menos de 3 (três) 

meses não gozam dos direitos referidos nas alíneas c) a e) do nº1, 

podendo, no entanto, assistir às Assembleias Gerais, sem direito a 

voto. 

3. Os associados que ainda não tenham completado a maioridade 

consoante a lei portuguesa, não gozam dos direitos compreendidos 

nas alíneas c) a h) do número 1, podendo, no entanto, ser 

substituídos pelos seus pais, encarregados de educação ou tutores 

legais, sem direito a voto. 

Artigo 9º - Casos Especiais dos Associados 

1. Os associados só podem exercer os direitos referidos no nº 1 do 

artigo anterior se tiverem em dia o pagamento das suas quotas e 

mensalidades. 

2. Os associados que, por qualquer motivo, se encontram em 

internamento hospitalar, lar ou instituição similar, por período igual 

ou superior a 30 (trinta) dias, ou que estejam a usufruir de subsídio 

de desemprego por um período superior a 3 (três) meses, ficarão 

dispensados do pagamento da quota, mediante apresentação de 

documento que o ateste. 

Artigo 10º - Deveres dos Associados 

São deveres dos associados: (a) Ter as suas quotas em dia, 

tratando-se de associados efetivos e honorários; (b) Comparecer às 

reuniões da Assembleia Geral; (c) Observar as disposições 

estatuárias, regulamentos internos e as deliberações dos corpos 

gerentes; (d) Desempenhar com zelo e dedicação os cargos para que 

forem eleitos; (e) Defender e promover o bom nome da AFCE, 



 

 

contribuir para o seu prestígio e abster-se de qualquer ato lesivo do 

património e imagem da mesma. 

Secção III - Sanções 

Artigo 11º - Tipos de Sanções 

1. Os associados que infringirem a lei, os presentes estatutos, 

desrespeitem as deliberações dos órgãos sociais, proferirem 

expressões ou praticarem atos passíveis de procedimento criminal 

ficarão sujeitos às seguintes sanções: (a) Advertência; (b) 

Repreensão escrita (c) Suspensão de direitos até 180 (cento e 

oitenta) dias; (d) Expulsão; 

2. A aplicação das sanções previstas na alínea a) e b) do nº1 são da 

competência da Direção. 

3. A aplicação das sanções previstas nas alíneas c) e d) do nº1 é da 

competência da Assembleia Geral, sob proposta da direção, com 

votação por maioria simples e escrutínio secreto. 

Artigo 12º - Fundamentos dos Tipos de Sanções 

1.A sanção de advertência consiste numa mera admoestação verbal. 

2. A sanção de repreensão escrita consiste em mero reparo pela 

irregularidade praticada. 

3. A sanção de suspensão consiste no afastamento completo e 

temporário do associado da Associação. 

4. A sanção de expulsão consiste no afastamento definitivo do 

associado, fazendo cessar o seu vínculo à Associação. 

Artigo 13º - Das Advertências e Repreensões 

As sanções de Advertência e Repreensão Escrita são aplicáveis às 

faltas leves, nomeadamente por violação dos estatutos por 

negligência. 

Artigo 14º - Da Suspensão de Direitos 

1. A suspensão de direitos tem lugar em caso de violação dos 

estatutos por negligência, em consequências graves. 

2. A suspensão de direitos não desobriga do pagamento de quotas. 

Artigo 15º - Da Expulsão 

1. A expulsão é praticável nos casos de faltas graves, 

designadamente: 

(a) Reincidência em procedimento contrário aos presentes estatutos; 

(b) Prestação de falsas declarações no boletim de inscrição; (c)

Provocação ou incitamento à desordem entre os membros da 

Associação, por palavras ou atos; (d) Injúrias ou difamação dirigidas 

à associação ou a qualquer associado; (e) Provocação de prejuízos à 

associação, por atos dolosos, independentemente do dever de 

indemnizar os danos causados. 

Artigo 16º - Para a Aplicação da Sanção 

A aplicação de qualquer sanção prevista nos presentes estatutos será 

necessariamente precedida da audiência prévia do associado ou 

associados em causa. 

CAPÍTULO IV - Regime Financeiro 

Artigo 47º - Receitas da AFCE e Explorações 

1. Constituem as receitas da AFCE: (a) O produto das joias e quotas 

dos Associados; (b) Os rendimentos próprios; (c) As doações; (d) Os 

subsídios do Estado ou de Organismos Oficiais; (e) Os donativos e 

produtos de eventos; (f) Outras receitas não especificadas. 

2. Sempre que a AFCE explore um bar ou quiosque em regime direto 

será obrigado a contabilidade organizada, efetuada por um 

profissional do ramo e credenciado pela Autoridade Tributária. 

3. Sempre que a Direção da AFCE assim o decida, o bar ou quiosque 

pode ser explorado por terceiros, mediante o pagamento de renda 

fixada através de licitação, em concurso organizado para o efeito e 

publicitado em pelo menos um órgão de imprensa local, sendo a 

arrematação da exploração do bar obrigatoriamente supervisionada 

pelo Presidente do Conselho Fiscal. 

Artigo 48º - Despesas da AFCE 

Constituem despesas da AFCE: (a) O pagamento do maestro da 

Banda Filarmónica, dos monitores da Escola de Música e dos 

agrupamentos musicais quando as circunstâncias o permitirem; (b) 

A aquisição e reparação dos instrumentos musicais; (c) A aquisição 

de material de secretaria e de consumo corrente; (d) O pagamento 

dos impostos, seguros, e demais obrigações; (e) Encargos com a 

realização de atividades culturais e recreativas promovidas pela 

associação; (f) Encargos com a realização de cursos e encontros de 

filarmónicas; (g)Outras despesas da associação resultantes do 

cumprimento dos seus fins estatutários. 

CAPÍTULO V - Da Extinção 

Artigo 49º - Extinção da Associação 

No caso de Extinção da Associação, o seu património terá o seguinte 

destino: (a) Uma parte será vendida a fim de liquidar todas as 

dívidas, se as houver; (b) O remanescente será entregue à guarda e 

conservação da Junta de Freguesia da Ericeira, tendo em vista o 

eventual ressurgimento da Filarmónica. 

Artigo 50º - Comissão Liquidatária 

1. A liquidação do património da Associação decorrente da respetiva 

extinção será cometida a uma Comissão Liquidatária. 

2. Os poderes da Comissão Liquidatária ficam limitados à prática de 

atos meramente conservatórios e necessários quer à liquidação do 

património social, quer à ultimação dos negócios pendentes. 

CAPÍTULO VI - Das Disposições Finais 

Artigo 51º - Casos Omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral, de acordo 

com a legislação em vigor. 

Artigo 52º - Entrada em Vigor e Tutela 

1.O presente Estatuto da Filarmónica Cultural Ericeira entra em vigor 

a partir do momento em que é aprovado em Assembleia Geral e 

publicado no portal da justiça, conforme previsto na Lei. 

2.Cabe ao Conselho Fiscal garantir o cumprimento do disposto no 

presente Estatuto, sendo que é da responsabilidade de todos os 

órgãos e sócios o respeito para com o mesmo. 

 

Os estatutos poderão ser consultados na integra na sede da AFCE ou 

através do link https://fcericeira.wixsite.com/website/estatutos-e-

regulamentos.  

 

FILARMÓNICA CULTURAL ERICEIRA | setembro 2019 

 


