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ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE 
CIDADES E ENTIDADES DO FORO DA ILUSTRAÇÃO 

 
 

MODIFICAÇÃO 
 

Aprovada em Assembleia Ordinária de 26 de outubro de 2017 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DENOMINAÇÃO, ÂMBITO E SEDE SOCIAL 
 

Artigo 1.º - Do nome e regime jurídico 
 
Com a denominação ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CIDADES E ENTIDADES 
DO FORO DA ILUSTRAÇÃO e com a sigla AiCEi, é constituída esta Associação ao 
abrigo da legislação espanhola (Lei Orgânica 1/2002, de 22 de março) e normas 
complementares, com personalidade jurídica e plena capacidade de ação e sem 
fins lucrativos. 
 
A Associação terá personalidade jurídica própria e plena capacidade para a 
prossecução dos seus fins, podendo ser titular de todo o tipo de direitos e 
obrigações, bem como adquirir, tributar e alienar qualquer classe de bens e 
títulos, celebrar atos e contratos de todo o género e desenvolver atividades 
económicas de todo o tipo, tudo isso de acordo com as Normas Legais aplicáveis 
e os presentes Estatutos. 
 
A Associação terá uma duração por tempo indeterminado. 
 
Artigo 2.º - Âmbito de atuação 
 
A Associação, pela sua própria natureza internacional, estenderá a sua atividade 
e desenvolvimento a qualquer território, administração e/ou entidade que adira 
à Associação e que cumpra os requisitos estabelecidos nestes Estatutos para 
realizar os fins sociais para os quais foi constituída, e não terá fins lucrativos, 
aplicando todos os seus rendimentos e receitas, independentemente da origem 
destes, à prossecução dos seus fins. 
 
Artigo 3.º - Sede 
 
A Associação terá a sua sede social em Calle Quevedo, 10, 46001, Valência, 
Espanha, sede do Museu Valenciano da Ilustração e da Modernidade (MuVIM), 
sem prejuízo de que, para a prossecução dos seus fins, o Conselho Geral decida a 
criação de estruturas organizativas noutros locais e países. 
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CAPÍTULO II 
 

OBJETO, FINS E ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO 
 
Artigo 4.º - Objeto social e fins 
 
A Associação tem como objeto e fins da sua atividade: 
 

a) Promover a colaboração das Cidades e Entidades de todo o mundo que 
tenham uma vinculação tangível com o movimento da Ilustração do 
século XVIII. A ilustração foi um movimento vivo cujos tentáculos atuaram 
em todas as facetas da vida. A razão humana como protagonista da nova 
ordem permitiu introduzir os novos critérios em todos os campos da 
experiência vital: a ordem social e coletiva, a construção das cidades, a 
medicina, as artes, a economia, as relações internacionais, a educação, a 
investigação, a técnica, entre outras. 
 

b) Promover a valorização do património cultural material, como edifícios, 
praças, fortificações, enciclopédias, coleções de ciências naturais, 
cartografia, entre outras, e do património cultural imaterial, como 
tradições orais, musicais, expressões, entre outras. 

 
c) Fomentar o debate e o estudo multidisciplinar dos diferentes aspetos da 

ilustração. 
 

d) Promover a recuperação dos documentos, bens e memória dos 
antecedentes ilustrados das cidades e entidades que formam a 
Associação; o seu estudo, debate e difusão. 

 
e) Estabelecer uma rede de cooperação, conhecimento e estudo entre todas 

as cidades e entidades pertencentes à AiCEi. 
 

f) Planificar estratégias de atuação coletiva que tenham por objetivo a 
recuperação dos aspetos mais relevantes da memória da ilustração, quer 
com incidência nos âmbitos territoriais concretos, em aspetos do 
pensamento ou ações humanas concretas, quer em correntes de 
pensamento geral, próprios do período da ilustração. 

 
g) Dar a conhecer os valores de desenvolvimento e cooperação derivados da 

Ilustração. 
 

h) Impulsionar atividades artísticas contemporâneas ou outras que, em 
tempos posteriores ao período ilustrado, tenham pressuposto ou 
pressuponham a aplicação dos princípios que na sua época dominaram na 
Ilustração. 
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Artigo 5.º - Atividades 
 
5.1. Para a prossecução dos seus fins, a AiCEi realizará, entre outras, as seguintes 
atividades: 
 

a) Realizar um Encontro Anual de Cidades e Entidades do Foro da Ilustração, 
que se organizará sempre numa cidade distinta, no qual sejam incluídos 
temas de estudo e debate sobre a ilustração, a cargo de especialistas na 
matéria. Este Encontro Anual deverá terminar com as conclusões finais, 
que serão publicadas nos meios disponíveis e que farão parte de um 
compêndio que estará à disposição dos interessados. 
 

b) Promover a comunicação constante entre os associados, que procurarão 
ampliar a associação com novos sócios de interesse para os fins 
pretendidos. 

 
c) Promover reuniões, seminários, congressos, entre outras atividades 

regulares do interesse da Associação. 
 

d) Dirigir-se aos poderes públicos e estabelecer relações de cooperação com 
as autoridades estatais e regionais dos países associados. 

 
e) Promover e/ou participar em programas europeus ou de outro âmbito 

que estejam relacionados com os objetivos da Associação. 
 

f) Apresentar candidaturas a programas ou a fundos, comunitários, 
europeus ou nacionais do Estado de qualquer membro associado. 

 
g) Convidar as instituições universitárias, académicas ou outras entidades 

de todo o mundo a participar no projeto “Cidades e Entidades do Foro da 
Ilustração”. 

 
5.2. A Associação estabelecerá as estruturas organizativas necessárias para o seu 
funcionamento, como sucursais ou representações em qualquer local, país ou 
continente considerado adequado e que seja associado, para poder realizar as 
atividades indicadas pelo Conselho Geral. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS MEMBROS, SUAS CATEGORIAS E PROCEDIMENTOS DE ADMISSÃO 
 
Artigo 6.º - Dos membros da Associação - Categorias 
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6.1. Poderão ser membros da Associação nas suas diferentes categorias, 
conforme especificado neste artigo, pessoas singulares ou coletivas, de direito 
público ou privado, que demonstrem um especial interesse ou no seu objeto 
social estejam previstos os mesmos fins ou fins semelhantes aos estabelecidos 
nestes Estatutos em relação à época, à cultura, à história ou à filosofia da 
Ilustração. Terão o estatuto de membros da Associação Internacional de Cidades 
e Entidades do Foro da Ilustração todos aqueles que já detenham a referida 
condição previamente à data de aprovação destes Estatutos, bem como todos 
aqueles que sejam admitidos como sócios posteriormente de acordo com estes 
Estatutos. 
6.2. Os direitos e as obrigações dos membros da Associação que forem pessoas 
coletivas serão exercidos pelos representantes que tenham validamente 
designado perante a mesma. 
6.3. Os membros da Associação são classificados em 6 categorias: 
 

a) Sócios Fundadores: são aqueles que assinaram a ata de constituição da 
Associação. 
 

b) Sócios de Número: são aqueles que integraram a Associação depois da 
constituição da mesma, segundo o procedimento descrito nos presentes 
Estatutos. 

 
c) Sócios Colaboradores: aqueles que, por meio de acordos ou convénios, 

contribuam de forma importante e notória, com a aplicação do seu 
trabalho (derivado da sua preparação técnica, académica, etc.), para os 
fins da Associação. 

 
d) Sócios de Honra: poderão sê-lo aqueles que reúnam especiais méritos 

relacionados com os fins e as atividades da Associação e que assim sejam 
reconhecidos, mediante ratificação da decisão, pelo Conselho Geral. 

 
e) Sócios Honorários: aqueles que, tendo sido sócios ativos, tenham tido 

relação com a AiCEi e que se considera terem prestado um serviço notável 
às atividades da mesma. 

 
f) Patrocinadores: os que, sem que detenham a condição de sócio, tenham 

contribuído para a manutenção, os objetivos e as atividades da 
Associação. Existem vários níveis, segundo a duração e a importância das 
contribuições. Terminadas as contribuições, a Assembleia decidirá se os 
inclui numa Memória Geral da AiCEi onde constem as suas contribuições 
ou, em virtude destas, se os converte em sócios honorários. 

 
Artigo 7.º - Admissão de novos membros 
 
7.1. A admissão como membros da Associação será efetuada mediante pedido à 
Secretaria Geral da AiCEi, na qual, além dos motivos do referido pedido, conste 
expressamente a plena aceitação dos presentes Estatutos e de todas as 
obrigações que derivem dos mesmos.  
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7.2. O pedido de adesão será informado pela Secretaria Geral e ratificado pelo 
Conselho Geral, não sendo passível de recurso. 
 
7.3. A admissão de novos membros na Associação Internacional das Cidades e 
Entidades do Foro da Ilustração será gerida em conformidade com os seguintes 
procedimentos: 
 

a) Pedido de admissão, que será formalizado por escrito, dirigido à 
Secretaria Geral da AiCEi. O pedido de admissão por escrito irá 
acompanhado do formulário de candidatura devidamente preenchido. 
 

b) Verificação da informação fornecida pelo candidato por qualquer meio ao 
seu alcance. 

 
c) A Secretaria Geral emitirá um relatório favorável ou desfavorável, à luz da 

informação fornecida, sobre a admissão ou não do candidato, bem como a 
categoria de sócio em que deverá ser incluído. 

 
d) As decisões da Secretaria Geral a respeito da admissão de novos membros 

serão provisórias na pendência da ratificação na Assembleia do Conselho 
Geral, após a qual a decisão deverá ser notificada por escrito ao candidato. 

 
e) A Secretaria Geral apresentará os pedidos aprovados ou recusados a 

todos os sócios da AiCEi na primeira Assembleia do Conselho Geral que 
decorra. 

 
f) Em caso de urgência, as decisões poderão ser consideradas definitivas 

com a aprovação do Presidente do Conselho Geral e da Secretaria Geral, 
mediante relatório prévio justificativo da urgência emitido pela Secretaria 
Geral. 

  
 

CAPÍTULO IV 
 

DIREITOS, DEVERES E OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS 
 
Artigo 8.º - Direitos dos sócios 
 
8.1. Os Sócios Fundadores, de Número e Colaboradores beneficiarão dos 
seguintes direitos: 
 

a) Assistir com voz e voto às sessões do Conselho Geral. 
 

b) Ocupar os cargos para os quais tenham sido validamente eleitos, e exercê-
-los dentro dos limites do mandato ou representação. 
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c) Obter informação e acesso ao uso e utilização regulamentada das 

instalações e dos serviços da Associação. 
 

d) Participar nas tarefas e atividades, bem como formular sugestões e 
propostas sobre o funcionamento da Associação. 

 
8.2. Os Sócios de Honra e os Honorários poderão assistir às Assembleias do 
Conselho Geral, mas não terão direito de voto. 
 
8.3. Os Patrocinadores poderão ser convocados para as Assembleias ou reuniões 
do Conselho Geral ou da Secretaria Geral e ser ouvidos naquilo que a Assembleia 
considerar que lhes diz respeito, mas não terão direito de voto. As suas relações 
com a Associação serão regidas pelo acordo de Patrocínio que tenham celebrado 
com esta. 
 
8.4. O não cumprimento das obrigações previstas nestes Estatutos poderá dar 
lugar a um procedimento contraditório, decidido pelo Conselho Geral, e que terá 
como consequências a advertência ou a expulsão do sócio incumpridor. 
 
Artigo 9.º - Deveres e obrigações dos sócios 
 
9.1. Todos os Sócios e Patrocinadores da Associação têm a obrigação de cumprir 
os presentes Estatutos e os acordos válidos do Conselho Geral. 
 
9.2. Todos os Sócios utilizarão os melhores meios ao seu alcance para promover 
os objetivos e interesses da Associação e comprometem-se a respeitar os seus 
Estatutos. 
 
9.3. Todos os Sócios e Patrocinadores da Associação têm a obrigação de cumprir 
as funções que tenham assumido, exercer as atividades inerentes ao cargo que 
ocupem e não infringir o interesse da Associação de qualquer forma que possa 
prejudicar o crédito, a fama ou as atividades desta. 
 
9.4. Os Sócios Fundadores e de Número terão as seguintes obrigações: 
 

a) Pagar as quotas definidas pelo Conselho Geral da AiCEi até ao dia 31 de 
março de cada ano, relativamente ao período desse mesmo ano. O atraso 
ou não pagamento da mesma durante três anos poderá significar a perda 
da sua condição de sócio, mediante proposta apresentada pela Secretaria 
Geral ao Conselho Geral, que tomará a decisão. 
 

b) Assistir às Assembleias e demais eventos organizados. 
 

c)  Desempenhar, consoante o caso, as obrigações inerentes ao cargo que 
ocupem na Associação. 
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CAPÍTULO V 
 

ÓRGÃOS DIRETIVOS E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Artigo 10.º - Órgãos da Associação 
 
10.1. Os órgãos de Governo da Associação são: 
 

a) O Conselho Geral 
 

b) O Presidente 
 

c) A Secretaria Geral 
 
10.2. A organização interna e o funcionamento da Associação deverão ser 
democráticos, com pleno respeito pelo pluralismo. 
 
10.3. Os representantes, com exceção das pessoas singulares, dos sócios no 
Conselho Geral, correspondem aos respetivos presidentes das Câmaras 
Municipais, Deputações, Entidades, Associações ou Fundações, podendo delegar 
de forma expressa a um Vereador, Deputado ou membro da sua Corporação, 
Fundação ou Associação ou a um Técnico, ou na pessoa que considerarem 
adequada para o exercício das funções. 
 
Artigo 11.º - Composição do Conselho Geral 
 
O Conselho Geral é o órgão supremo da Associação e é composto por todos os 
Sócios. Os Sócios que forem pessoas coletivas exercerão os seus direitos e as suas 
obrigações em conformidade com o estabelecido no artigo 10.3 dos presentes 
Estatutos. 
 
A Secretaria Geral será a responsável por exigir e conservar os documentos em 
que se constate o poder de representação e as delegações efetuadas em cada 
caso. 
 
Artigo 12.º - Competências do Conselho Geral 
 
São competências do Conselho Geral: 
 

a) Eleger a Secretaria Geral e acompanhar a sua atuação. 
 

b) Aprovar a gestão da Secretaria Geral. 
 

c) Aprovar as propostas da Secretaria Geral relativas às atividades da 
Associação e aos planos de ação. 
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d) Modificar e aprovar os Estatutos, devendo a alteração ser submetida a 
registo na entidade competente para o efeito pelo Presidente e pela 
Secretaria Geral. 
 

e) Aprovar o orçamento e as contas e fixar as quotas. 
 

f) Aprovar a admissão de novos sócios. 
 

g) Nomear e destituir os membros da Secretaria Geral e o Presidente. 
 

h) Aprovar a criação de estruturas organizativas, como as subsedes e as 
representações, bem como os respetivos planos de ação das atividades, de 
acordo com o objeto e os fins da Associação. 
 

i) Aprovar o Regulamento Interno e outros que possam ser constituídos. 
 

j) Decidir, se for caso disso, a dissolução. 
 

k) Qualquer outra que lhe diga respeito com vista à prossecução dos fins 
associativos, em conformidade com os Estatutos e as normas de aplicação. 

 
Artigo 13.º - Funcionamento do Conselho Geral 
 
O Conselho Geral reunir-se-á em sessões ordinárias e extraordinárias. 
 
Será realizada uma sessão ordinária por ano. 
Serão realizadas sessões extraordinárias sempre que considerado oportuno pelo 
Presidente, ou mediante pedido por escrito de, pelo menos, um terço dos sócios. 
 
As sessões decorrerão na cidade que tenha o estatuto de sócio e nesse ano esteja 
encarregue de realizar o Encontro Anual de Cidades e Entidades da Ilustração, ou 
no local estabelecido na Convocatória de entre as sedes dos sócios. 
 
No âmbito do Conselho Geral poderão ser constituídas Comissões de Trabalho 
para a elaboração de estudos e a formulação de propostas. Em qualquer caso, o 
Presidente assegurará a coordenação das distintas comissões. 
 
Artigo 14.º - Convocatória do Conselho Geral 
 
As convocatórias das Assembleias serão enviadas por escrito, indicando o lugar, 
o dia e a hora da reunião, bem como a ordem de trabalhos, com referência 
concreta aos assuntos a tratar. Entre a convocatória e o dia fixado para a 
realização da Assembleia em primeira convocatória terão de decorrer, pelo 
menos, quinze dias. Quando adequado, poder-se-á indicar a data e hora em que 
se reunirá a Assembleia em segunda convocatória, mas a distância temporal 
entre uma e outra não poderá ser inferior a uma hora. 
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Artigo 15.º - Quórum de assistência e votações 
 
Nas Assembleias do Conselho Geral, cada sócio dispõe de um voto. 
 
Os acordos serão aprovados por maioria simples dos sócios presentes, sendo 
necessária a presença mínima de 50% dos sócios. 
 
Será necessário o voto favorável da maioria absoluta de ¾ do número total de 
sócios para a adoção de acordos sobre a modificação dos Estatutos ou a 
dissolução da Associação. 
 
Será necessária, em qualquer caso, a presença do Presidente e do Secretário 
Geral, ou das pessoas que legalmente os substituam. 
 
Artigo 16.º - O Presidente - Composição e funções 
 
16.1. O Presidente será designado pelo Conselho Geral e será um membro 
representante da entidade organizadora do Encontro Internacional da Ilustração 
seguinte à data da sua nomeação. 
 
O mandato do Presidente compreenderá o período desde a conclusão de um 
Encontro até à realização do seguinte. 
 
Não poderá ser eleito Presidente o representante da Cidade ou Entidade eleita 
como Secretaria Geral. 
 
16.2. O Presidente tem as seguintes funções: 
 

a) Representar legalmente a Associação, sem prejuízo das funções atribuídas 
à Secretaria Geral no artigo seguinte. 
 

b) Presidir e encerrar as sessões realizadas pelo Conselho Geral. 
 

c) Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente. 
 
Artigo 17.º - A Secretaria Geral - Composição e funções 
 
17.1. A Associação será gerida por uma Secretaria Geral, que deterá as funções 
executivas da Associação. 
 
17.2. A Secretaria Geral da Associação ficará a cargo da Cidade ou Entidade eleita 
pela Assembleia do Conselho Geral, de entre os membros com direito de voto, 
por maioria simples. A eleição realizar-se-á, pelo menos, uma vez a cada três 
anos, podendo a entidade cessante candidatar-se de novo sem limite de 
mandatos. 
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17.3. O representante legal da Secretaria Geral será designado por Secretário 
Geral. 
 
17.4. Os serviços da Associação serão prestados a partir da entidade eleita como 
Secretaria Geral. 
 
17.5. Compete à Secretaria Geral: 
 

a) Representar legalmente a Associação, salvo no que diz respeito à 
organização do Encontro Anual da Associação. 
 

b) Executar os acordos e resoluções aprovados pelo Conselho Geral e aplicar 
os Regulamentos Internos. 
 

c) Convocar e preparar as reuniões do Conselho Geral e formular propostas 
relativas a qualquer assunto que deva ser decidido por este órgão. 
 

d) Assegurar a administração e a gestão da Associação no âmbito dos 
presentes Estatutos. 
 

e) Coordenar a gestão económica: gerir a tesouraria da Associação, para cujo 
efeito poderá abrir contas correntes, assinar em nome da Associação e 
depositar e retirar fundos. 
 

f) Conservar e manter atualizado o arquivo, o registo e a documentação da 
Associação. 
 

g) Coordenar os trabalhos técnicos de estudos ou consultoria da Associação. 
 

h) Promover o crescimento internacional da Associação, desenvolvendo as 
gestões oportunas para a incorporação de novas Cidades e Entidades, 
apresentando-as à Assembleia do Conselho Geral para que aprove a sua 
adesão. 
 

i) Dar conta de todas as suas ações num relatório apresentado em cada 
reunião anual do Conselho Geral. 
 

j) Criar grupos de trabalho para os temas ou as atividades específicos, de 
acordo com e no cumprimento do Plano de Atividades aprovado em 
Conselho Geral. 
 

k) Subscrever as candidaturas apresentadas a programas ou fundos 
comunitários, europeus ou nacionais de um Estado membro. 
 

l) Delegar poderes de movimento e gestão das contas bancárias. 
 

m) Autorizar com a sua assinatura documentos, atas e correspondência. 
n) A Secretaria Geral não poderá pedir créditos nem comprometer fundos 

futuros da Associação se não tiver o consentimento da Assembleia, que 
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aprovará o acordo em sessão extraordinária e com quórum unânime dos 
sócios com direito de voto. 

 
o) Formular e submeter à aprovação da Assembleia Geral os balanços e as 

contas anuais. 
 

p) Conduzir o inventário de bens, se os houver, e sua gestão. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

REGIME ECONÓMICO 
 
Artigo 18.º - Recursos económicos da Associação 
 
Os recursos económicos da Associação são: 
 

a) As quotas dos sócios, periódicas ou extraordinárias. 
 

b) As contribuições extraordinárias que possam ser estabelecidas em função 
de programas específicos. 
 

c) Os recursos económicos resultantes, se for o caso, do património da 
Associação. 
 

d) As subvenções e ajudas públicas ou privadas, incluindo as provenientes 
de aplicações de fundos ou programas. 
 

e) Os recursos económicos resultantes de doações que possam ocorrer. 
 

f) Os recursos económicos que eventual e legalmente possam ser obtidos. 
 
Artigo 19.º - Ano financeiro 
 
O período financeiro será anual e o seu fecho coincidirá com o do ano civil. 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
 
 
Artigo 20.º - Motivos de dissolução 
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A Associação será dissolvida: 
 

a) Por acordo aprovado para o efeito pelo Conselho Geral nos termos 
previstos nestes Estatutos. 
 

b) Pelas causas gerais estabelecidas para as pessoas singulares ou coletivas, 
de direito público e privado, pela legislação em vigor que lhe seja 
aplicável pela natureza dos seus fins. 

 
Artigo 21.º - Liquidação da Associação 
 
Acordada a dissolução, será constituída uma Comissão de Liquidação, a quem 
compete realizar todas as atividades inerentes ao período de liquidação, em 
conformidade com as instruções estabelecidas pelo Conselho Geral de acordo 
com a legislação. 
 
Artigo 23.º - Destino dos bens liquidados 
 
Cumpridas as obrigações pendentes, o património da Associação dissolvida será 
destinado a fins culturais semelhantes aos da Associação Internacional de 
Entidades e Cidades do Foro da Ilustração, sendo atribuídos a uma instituição 
sem fins lucrativos de caráter internacional, eleita de entre as que apresentem 
comprovadamente um objeto social ou institucional idêntico ou semelhante ao 
da Associação dissolvida. 
 

Em Cartagena, a 26 de outubro de 2017 
 

Aprovação - O Presidente 
 
[assinatura] 

O Secretário Geral 
 
[assinatura] 

(Assinaturas) 
 

Assinatura: RICARDO SEGADO GARCÍA 
Documento Nacional de Identidade (D.N.I.): 
23059413-G 
Código de Identificação Fiscal (C.I.F.): 
P-3001600J 
Em representação da Câmara 
Municipal de Cartagena 
 
Presidente da Associação Internacional de 
Cidades e Entidades do Foro da Ilustração 2017 

Assinatura: Carlos Luís Figueira 
Cartão de Cidadão (C.C.): 
02226765 
Código de Identificação Fiscal (C.I.F.): 
161971482 
Em representação delegada 
pelo Secretário Geral da AiCEi 
 
Secretário Geral da Associação Internacional 
de Cidades e Entidades do Foro da Ilustração 

 
(Selo) 

 [selo: logo da AiCEi – Associação 
Internacional de Cidades e Entidades da 
Ilustração, Número de Identificação Fiscal 
(N.I.F.) 980 537 983, Portugal] 
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[assinatura] 
                                                                                                                        
DILIGÊNCIA: 
O texto destes Estatutos da Associação Internacional de Cidades e 
Entidades do Foro da Ilustração foi redigido incluindo já as modificações 
aprovadas na Assembleia do Conselho Geral da Associação realizada na 
cidade de Cartagena no dia 26 de outubro do ano 2017. 
 
 
Aprovação - O Presidente 
 
[assinatura] 

[selo: EXMA. 
CÂMARA MUNICIPAL 

DE CARTAGENA, 
VEREADOR DA CULTURA] 

 
(Assinaturas) 

O Secretário Geral 
 
[assinatura] 

 
 

REALIZADO O REGISTO DA MODIFICAÇÃO DE ESTATUTOS 
CORRESPONDENTE À ENTIDADE ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
DE CIDADES E ENTIDADES DO FORO DA ILUSTRAÇÃO - AiCEi, 

REGISTADA NA SECÇÃO 1, NÚMERO NACIONAL 591296. 
A DOCUMENTAÇÃO FOI DEPOSITADA 

NO REGISTO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES. 
 

 
 

[selo: MINISTÉRIO DO INTERIOR, 
SECRETARIA GERAL TÉCNICA, 

SUBDIREÇÃO GERAL 
DE ASSOCIAÇÕES, ARQUIVOS 

E DOCUMENTAÇÃO] 

Madrid, 12/09/2018 
 

SUBDIRETORA GERAL ADJUNTA 
DE ASSOCIAÇÕES, ARQUIVOS 

E DOCUMENTAÇÃO 
 

[assinatura] 
 

CARMEN NEVOT ESPUÑA 
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[assinatura] 
                                                                                                                        

CERTIFICADO DE ATA DE MODIFICAÇÃO DE ESTATUTOS 
 
 

Maria da Conceição Cipriano Cabrita, com N.I.F. 114590572, na qualidade de 
Secretária Geral da entidade Associação Internacional de Cidades e Entidades do 
Foro da Ilustração, registada no Registo Nacional de Associações com o número 
nacional 591296. 
 
CERTIFICA: 
 
Que no dia 26/10/2017 se realizou a Assembleia Geral da entidade denominada 
Câmara Municipal de Cartagena, convocada para o efeito, na qual, com um 
quórum de assistência de 8 dos 9 sócios com direito de voto, por maioria de 
unanimidade, foi aprovada a modificação dos seus Estatutos, em conformidade 
com o disposto na Lei Orgânica 1/2002, de 22 de março, reguladora do Direito de 
Associação, que afeta os seguintes artigos: 
 
Os Estatutos foram alterados de um modo global. É anexado o texto com as 
alterações assinaladas a azul. O texto a preto é o que se mantém inalterado. 
 
 
É prestado o consentimento à Administração encarregue do registo para que se 
comprovem os dados de identidade dos assinantes (Real Decreto 522/2006, de 
28 de abril) (1) 
 
 
Em Vila Real de Santo António, a 19 de março de 2018 
 
 
 
APROVAÇÃO 
O SECRETÁRIO 
 
[assinatura] 
 
Assinatura: Maria da Conceição 
Cipriano Cabrita 
N.I.F.: 114590572 

 
O PRESIDENTE 
 
[assinatura] 
 
Assinatura: Maria Clara Moreira 
Taborda de Almeida Santos 
N.I.F.: 501617582 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Se não for prestado o consentimento, deverá ser fornecida fotocópia do Documento Nacional de Identidade. 


