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Regulamento Interno de Fardamento da FCE 

FILARMÓNICA CULTURAL ERICEIRA 

REGULAMENTO INTERNO DE FARDAMENTO DA FILARMÓNICA CULTURAL 

ERICEIRA 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Secção I 

Natureza e Finalidade 
 

Artigo 1º 

O presente Regulamento é composto por um conjunto de normas que determinam a composição do fardamento da 

Filarmónica Cultural Ericeira (adiante designada FCE), a sua correta utilização e a responsabilidade inerente ao seu 

uso. 

CAPÍTULO II 

CONSTITUIÇÃO DO FARDAMENTO 

Secção I 

Fardamento Completo Masculino 

Artigo 2º 
É composto por: 

1. Boné azul-escuro com lira dourada em fundo azul e cordões dourados; 

2. Casaco azul-escuro com punhos azuis, botões dourados e logotipo da FCE bordado no bolso esquerdo; 

3. Camisa branca de manga comprida com botões brancos e logotipo da FCE bordado no bolso esquerdo; 

4. Camisa branca de manga curta sem colarinho com botões brancos e logotipo da FCE bordado no bolso 

esquerdo; 

5. Gravata dourada lisa; 

6. Calça azul-escura com faixa lateral azul; 

7. Meias pretas opacas; 

8. Sapatos pretos de modelo clássico. 

Secção II 

Fardamento Completo Feminino 

Artigo 3º 

É composto por: 

1. Chapéu azul-escuro com lira dourada em fundo azul; 

2. Casaco azul-escuro cintado com punhos azuis, botões dourados e logotipo da FCE bordado no lado esquerdo; 

3. Camisa branca de manga comprida com botões brancos e logotipo da FCE bordado no bolso esquerdo; 

4. Camisa branca de manga curta sem colarinho com botões brancos e logotipo da FCE bordado no bolso 

esquerdo; 

5. Lenço dourado liso; 

6. Saia azul-escura com faixa interior azul; 

7. Collants tom da pele; 

8. Sapatos pretos de modelo clássico. 
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Secção III 

Dispensa de Fardamento Completo 

Artigo 4º 
1. Sempre que assim o entender, a Direção ou quem por ela indicado poderá dispensar os músicos do uso de 

fardamento completo. 

2. Quanto ao chapéu ou boné: 

a) Deve ser utilizado em : 

I) Procissões; 

II) Arruadas; 

III) concertos ao ar livre; 

IV) Ao entoar um hino, com exceção no n. II) da alínea b). 

b) Deve ser retirado: 

I) Dentro de espaços fechados; 

II) Dentro de espaços religiosos. 

CAPÍTULO III 

USO INADEQUADO DO FARDAMENTO 

Artigo 5º 

Cada músico é responsável pelo uso adequado do seu fardamento, pelo que qualquer utilização inapropriada que o 

danifique é da sua responsabilidade. 

CAPÍTULO IV 

SUBSTITUIÇÃO DO FARDAMENTO 

Artigo 7º 

A substituição parcial ou total do fardamento deverá ser efetuada aquando da entrega do material em posse do músico. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 7º 

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção e pelo Maestro sempre de acordo com o Estatuto da FCE e a 

legislação atualmente em vigor. 

Artigo 8º 

Cabe à Direção, ao Maestro e à Comissão Permanente de Músicos e Alunos garantir o cumprimento do presente 

Regulamento. 

Artigo 9º 

Quando o presente Regulamento for aprovado em Assembleia Geral entrará automaticamente em vigor. 

 


