
ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO 

 

 

Capítulo I 

Denominação, Fins e Sede 

 

 ARTIGO 1.º 

 A Associação denomina-se "ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO" e tem a sua 

sede na Rua da Maternidade, nº. 13 freguesia de 

Massarelos, concelho do Porto.--------------------------------------------- 

 

 ARTIGO 2.º 

 A Associação tem por objecto social:------------------------------------ 

 a) Promoção e divulgação do Conservatório de Música do 

Porto, cooperando com a sua Administração na realização 

dos seus fins;-------------------------------------------------------------------------- 

 b) Promoção de Concertos, Conferências, Concursos, 

Exposições, Acções de Formação e outras actividades 

consideradas adequadas;------------------------------------------------------- 

 

 ARTIGO 3.º 

 O objecto a que se propõe compreende, designadamente:-- 

 Estabelecimento de contactos com instituições de índole 

cultural, social e desportiva, nomeadamente, grupos 

empresariais e financeiros, autarquias, com vista à 

criação de parcerias e protocolos.----------------------------------------- 

 

 

Capítulo II 

Dos Órgãos 

 

 ARTIGO 4.º 

 São órgãos sociais:----------------------------------------------------------------- 

 a) Assembleia Geral;--------------------------------------------------------------- 



 b) Direcção; ---------------------------------------------------------------------------- 

 c) Conselho Fiscal. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

Secção I 

Assembleia Geral 

 A Assembleia Geral, cuja Mesa é constituída por um 

Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário; ---------------- 

 

 

Secção II 

Direcção 

 A Direcção, composta sempre em número impar, por um 

número mínimo de três membros, dos quais serão 

obrigatoriamente um Presidente, um Secretário e um 

Tesoureiro, cuja restante constituição e respectivas 

atribuições constarão do Regulamento Interno; ------------------ 

 

 

Secção III 

Conselho Fiscal 

 O Conselho Fiscal, constituído por um Presidente, um 

Secretário e um Relator. -------------------------------------------------------- 

 

 

Capítulo III 

Receitas 

 

 ARTIGO 5.º 

 O património da Associação é constituído pela receita de 

subsídios, quotizações, jóias, doações, rendimentos, 

heranças e legados, publicações ou cursos, outras 

receitas e ainda pelos bens existentes em mobiliário, 

imobiliário e outros equipamentos. --------------------------------------- 

 

 



Capítulo IV 

Dos Associados 

 

 ARTIGO 6.º 

 O funcionamento interno, os direitos e deveres dos 

elementos da Associação, bem como as condições de 

admissão ou exclusão de sócios, são estabelecidos por 

Regulamento Interno, cuja aprovação e alteração são da 

competência da Assembleia Geral. --------------------------------------- 

 

 

Capítulo V 

Disposições Diversas 

 

 ARTIGO 7.º 

 Em caso de extinção, verificável nos termos previstos na 

lei, liquidado o passivo, os bens restantes terão o destino 

fixado por deliberação dos associados, sem prejuízo das 

determinações legais e regulamentares aplicáveis. ------------ 

 

 

ARTIGO 8.º 

 No que os Estatutos forem omissos vigoram as 

disposições legais aplicáveis, complementadas pelo 

Regulamento Interno. ------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 


