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ESTATUTOS DA 

SOCIEDADE DE ESTUDOS DE CERÂMICA ANTIGA NA HISPÂNIA 

 

 

CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, FINS, DOMICÍLIO E ÂMBITO: 

 

Artigo 1.º Com a denominação de SOCIEDADE DE ESTUDOS DE CERÂMICA 

ANTIGA NA HISPÂNIA, constitui-se uma instituição enquadrada pela Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de Março [Espanha], e por normas complementares, com personalidade 

jurídica e capacidade de intervenção, mas sem fins lucrativos. 

 

Artigo 2.º Esta associação constitui-se por tempo indefinido. 

 

Artigo 3.º A existência desta associação tem como fins: 

a) Fomentar e potenciar o estudo de cerâmicas da Antiguidade no âmbito da antiga 

Hispânia, em todas as suas vertentes, sem esquecer as suas ligações com cerâmicas de 

outras zonas do mundo antigo; 

b) Promover a identificação, escavação, estudo, divulgação, conservação e restauro dos 

centros de produção cerâmica da Antiguidade na Hispânia; 

c) Incrementar o estudo e aplicação de todas as técnicas que, tanto no campo 

arqueológico, como no histórico, analítico ou experimental, contribuam para um melhor 

conhecimento da cerâmica antiga na Hispânia, quer se trate de produções locais ou de 

importações, promovendo ainda o uso de novas tecnologias aplicadas à detecção, 

escavação, datação, análise, estudo e publicação dos centros de produção cerâmica e 

seus produtos; 

d) Promover a difusão do conhecimento ceramológico por todos os meios disponíveis. 

 

Artigo 4.º Para a prossecução destes fins, realizar-se-ão as seguintes actividades: 

a) Acções de divulgação de todo o tipo (conferências, colóquios, exposições, reuniões, 

etc.) relacionadas com o mundo da cerâmica antiga; 

b) Acções de formação que se considerem mais eficazes (cursos, seminários, ateliês, 

etc.) para a qualificação de especialistas no estudo das cerâmicas da Antiguidade; 

c) Eventos de qualquer natureza relacionados com o mundo da cerâmica antiga, 

incluindo a participação em congressos ou colóquios (Arqueologia, História ou outras 

ciências) em que as contribuições das cerâmicas antigas hispanas sejam esclarecedoras 

ou que, por outro lado, permitam reunir mais informação; 

d) Publicação e difusão de trabalhos de divulgação, formação ou investigação 

ceramológica, tanto da própria associação como dos investigadores ou instituições que 

com ela colaborem; 

e) Promoção, coordenação e organização da formação de especialistas em desenho, 

fotografia e outras técnicas complementares da actividade ceramológica; 

f) Promoção de reuniões científicas a nível nacional e internacional, em colaboração 

com outras associações ou instituições com fins similares; 
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g) Acções que permitam assegurar a comunicação entre ceramólogos, arqueólogos da 

Antiguidade, investigadores, professores universitários ou de outros níveis de ensino e 

profissionais de museus, bem como estimular a relação com pessoas ou instituições de 

reconhecido prestígio que se dediquem ao estudo da cerâmica antiga; 

h) Publicação de um boletim periódico com informações referentes a trabalhos 

publicados ou em curso no campo da cerâmica antiga na Hispânia, divulgar bibliografia 

e a investigação sobre o tema noutros países e outras informações pertinentes recebidas 

no Centro de Dados da associação; 

i) Publicação de uma revista de periodicidade semestral, que reúna trabalhos de 

investigação levados a cabo pelos sócios ou por investigadores ou instituições que 

colaborem com a associação; 

j) Criação de bases de dados bibliográficas e documentais, assim como de bancos de 

dados que se considerem necessários à adequada gestão, conservação e difusão da 

informação ceramológica reunida pela associação; 

k) Apresentar à administração pública propostas e estudos que visem a incorporação da 

Cerâmica Antiga nos planos de ensino e investigação, assim como nos relativos à 

conservação e salvaguarda do Património Arqueológico nacional [de Espanha e 

Portugal] e, em particular, dos centros de produção cerâmica da Antiguidade; 

l) Promover a publicação das actas dos congressos da associação; 

m) Contribuir para a cooperação internacional, no contexto das directivas definidas pela 

UNESCO, pelo Conselho da Europa e por organismos afins, incluindo especificamente 

a colaboração com associações internacionais de objectivos similares. 

 

Artigo 5.º A associação tem sede social na c/ Eugenia de Montijo, 84, 5º Izq, na cidade 

e província de Madrid, DP 28025, España, e centrará o essencial das suas actividades 

em todo o território do Estado Espanhol. [y Portugal] 

 

 

CAPÍTULO II 

ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO: 

 

Artigo 6.º A associação será gerida e representada por Junta Directiva formada por um 

Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário-Geral, um Secretário, um Tesoureiro e 

cinco vogais. 

Todos os cargos que compõem a Junta Directiva serão desempenhados gratuitamente. 

Os mandatos terão duração de quatro anos e serão designados e revogados em 

Assembleia-Geral Extraordinária. 

 

Artigo 7.º A revogação poderá ocorrer por renúncia voluntária comunicada por escrito à 

Junta Directiva, por incumprimento das obrigações assumidas ou por expiração do 

mandato. 

 

Artigo 8.º Os membros da Junta Directiva que tenham completado o prazo do mandato 

para o qual foram eleitos, manter-se-ão em funções até ao momento em que ocorra a 

aceitação dos elementos que os substituam. 
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Artigo 9.º A Junta Directiva reunir-se-á sempre que o Presidente o determine e por 

iniciativa ou solicitação do Secretário ou de dois terços dos seus membros. A reunião 

efectiva-se com a presença de metade e mais um dos seus membros e, para que as 

decisões sejam válidas, deverão ser decididas por maioria de votos. Em caso de empate, 

o Presidente tem voto de qualidade. 

 

Artigo 10.º Atribuições da Junta Directiva: as atribuições da Junta Directiva 

compreendem, em geral, todos os actos inerentes ao cumprimento dos objectivos da 

associação, sempre que não requeiram, nos termos destes Estatutos, autorização 

expressa da Assembleia-Geral. 

São atribuições específicas da Junta Directiva: 

a) Dirigir as actividades sociais e assegurar a gestão económica e administrativa da 

associação, realizando oportunamente os actos para tal necessários; 

b) Cumprir as determinações da Assembleia-Geral; 

c) Preparar e submeter à aprovação da Assembleia-Geral os relatórios de actividades e 

contas anuais; 

d) Decidir sobre a admissão de novos sócios; 

e) Nomear representantes para determinadas actividades da associação; 

f) Qualquer outra atribuição que não seja da exclusiva competência da Assembleia-

Geral de sócios. 

 

Artigo 11.º O Presidente terá as seguintes funções: representar legalmente a associação 

perante todo o tipo de organismos públicos ou privados; convocar, presidir e encerrar as 

sessões realizadas pela Assembleia-Geral, pela Junta Directiva e pela Mesa Permanente, 

assim como administrar as deliberações de todas elas; ordenar pagamentos e visar com a 

sua assinatura documentos, actas e correspondência; adoptar qualquer medida urgente 

que o correcto funcionamento da associação justifique ou que resulte necessária e 

conveniente para o desenvolvimento das suas actividades, sem prejuízo de posterior 

fundamentação perante a Junta Directiva e sempre em conjunto com o Secretário-Geral. 

 

Artigo 12.º O Vice-Presidente substituirá o Presidente em ausências motivadas por 

doença ou qualquer outra causa, e terá as mesmas atribuições que este. 

 

Artigo 13.º O Secretário-Geral define e coordena as estratégias da associação, é o porta-

voz qualificado da Junta Directiva e partilha as atribuições do Presidente. 

 

Artigo 14.º O Secretário terá a seu cargo a direcção das tarefas puramente 

administrativas da associação, emitirá certificados, responsabilizar-se-á pelos livros da 

associação legalmente estabelecidos, pelo ficheiro de sócios e pela salvaguarda da 

documentação da instituição, fazendo com que se cumpram as indicações das Juntas 

Directivas e demais acordos sociais inscritos nos registos correspondentes, assegurando 

ainda a apresentação das contas anuais e o cumprimentos das obrigações documentais 

nos prazos legalmente estabelecidos. 
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Artigo 15.º O Tesoureiro receberá e guardará os fundos pertencentes à associação e 

dará cumprimento às ordens de pagamento emitidas pelo Presidente e pelo Secretário-

Geral. 

 

Artigo 16.º Os vogais terão obrigações inerentes à sua função enquanto membros da 

Junta Directiva, assim como as decorrentes de delegações ou tarefas determinadas pela 

própria Junta. 

 

Artigo 17.º As vagas que venham a ocorrer durante o mandato de qualquer dos 

membros da Junta Directiva serão colmatadas provisoriamente pelos restantes 

membros, até nova eleição pela Assembleia-Geral Extraordinária. 

 

Artigo 18.º Para além das diferentes comunidades autónomas, províncias ou municípios 

de Espanha [Distritos ou municípios em Portugal], onde haja número suficiente de 

sócios de número (dez como mínimo), poderão estabelecer-se filiais que, dentro da sua 

área de influência, contribuam com maior eficácia para a prossecução dos objectivos 

propostos. 

Estas filiais elegerão um representante na Junta Directiva, independentemente dos dez 

elementos antes indicados, e com voz e voto como eles. 

O estabelecimento de novas filiais é da competência da Assembleia-Geral. 

 

 

CAPÍTULO III 

ASSEMBLEIA-GERAL: 

 

Artigo 19.º A Assembleia-Geral é o órgão supremo de direcção da associação, sendo 

integrada por todos os associados. 

 

Artigo 20.º As reuniões da Assembleia-Geral serão ordinárias e extraordinárias. A 

ordinária celebrar-se-á uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao encerramento do 

exercício; as extraordinárias celebram-se quando as circunstâncias o justificarem, por 

decisão do Presidente ou do Secretário-Geral, quando a Junta Directiva o decida ou sob 

proposta subscrita por um décimo dos associados. 

 

Artigo 21.º As convocatórias das Assembleias-Gerais realizam-se por escrito, indicando 

o local, dia e hora da reunião, assim como a ordem de trabalhos que detalhe os assuntos 

a tratar. Entre a convocatória e o dia indicado para a realização da Assembleia em 

primeira convocatória deverão mediar pelo menos 15 dias, devendo ainda indicar-se a 

data e hora em que reunirá a Assembleia em segunda convocatória, de modo a que entre 

ambas não possa decorrer período inferior a uma hora. 

 

Artigo 22.º As Assembleias-Gerais, tanto ordinárias como extraordinárias, considerar-

se-ão validamente constituídas em primeira convocatória com a presença de um terço 

dos associados com direito a voto, e em segunda convocatória qualquer que seja o 

número dos associados com direito a voto. 
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As decisões serão tomadas por maioria simples das pessoas presentes ou representadas 

quando os votos afirmativos superarem os negativos, não sendo contabilizados para esse 

efeito os votos em branco nem as abstenções. 

Será necessária uma maioria qualificada das pessoas presentes ou representadas, que 

ocorrerá quando os votos afirmativos superarem metade destas, para: 

a) Nomeação das juntas directivas e administradores; 

b) Acordo de constituição de federação de associações ou decisão de integração em 

instituição similar; 

c) Disposição ou alienação de bens incorporados no imobilizado; 

d) Modificação dos estatutos; 

e) Dissolução da entidade. 

 

Artigo 23.º São atribuições da Assembleia-Geral Ordinária: 

a) Aprovar, se for caso disso, a gestão da Junta Directiva; 

b) Examinar e aprovar as contas anuais; 

c) Aprovar ou recusar as propostas da Junta Directiva para actividades da associação; 

d) Fixar o valor das quotas ordinárias ou extraordinárias; 

e) Qualquer outra que não seja competência exclusiva da Assembleia-Geral 

Extraordinária; 

f) Aprovar a remuneração, se for caso disso, dos membros dos órgãos de representação. 

 

Artigo 24.º É da responsabilidade da Assembleia-Geral Extraordinária: 

a) Nomear os membros da Junta Directiva; 

b) Modificar os estatutos; 

c) Dissolver a associação; 

d) Expulsar sócios, sob proposta da Junta Directiva; 

e) Constituir federações ou integrar-se nelas. 

 

Artigo 25.º Da Mesa Permanente. 

Para assegurar um funcionamento mais expedito e facilitar um contacto mais rápido no 

caso das decisões urgentes, em situações extraordinárias, nomear-se-á uma Mesa 

Permanente no seio da Junta Directiva. 

Serão membros da Mesa Permanente: o Presidente da Junta, o Secretário-Geral e três 

membros eleitos da Junta Directiva ou da Assembleia-Geral que, por sua vez, poderão 

delegar ou solicitar apoio de uma comissão científica ou de qualquer outra necessária 

para o desenvolvimento das suas funções. 

 

 

CAPÍTULO IV 

SÓCIOS: 

 

Artigo 26.º Poderão pertencer à associação todas as pessoas activas que tenham 

interesse no desenvolvimento dos seus objectivos. 

 

Artigo 27.º Na associação existirão as seguintes categorias de sócios: 
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a) Sócios fundadores, que serão os que participarem no acto de constituição da 

associação; 

b) Sócios de número, que serão os que ingressem depois da constituição da associação; 

c) Sócios de honra, incluindo os que, pelo seu prestígio ou contributo relevante para a 

dignificação e afirmação da associação, sejam merecedores dessa distinção. A 

nomeação dos sócios de honra competirá à Junta Directiva; 

d) Sócios patrocinadores, que serão as pessoas físicas ou jurídicas que contribuam 

economicamente para a associação com uma quota mínima dez vezes superior à dos 

sócios de número; 

e) Sócios institucionais, que serão os que, tendo solicitado tal categoria, forem aceites 

pela Junta Directiva. Poderão incluir associações similares, dedicadas ao estudo da 

Cerâmica Antiga nos respectivos países, ou quaisquer outras interessadas na 

Arqueologia e na Antiguidade em geral. 

 

Artigo 28.º O modo de aquisição da condição de sócio de número, patrocinador ou 

institucional será por solicitação fundamentada do interessado, a apreciar pela Junta 

Directiva, e pelo pagamento das quotas anuais, autorizando os referidos pagamentos em 

conta corrente de Banco ou Caixa de Aforro antes do dia 31 de Outubro de cada ano. 

O modo de aquisição da condição de sócio honorário decorre de proposta fundamentada 

de qualquer sócio ou da Junta Directiva, que a estudará e aceitará ou não, submetendo-a 

a ratificação da Assembleia-Geral. 

 

Artigo 29.º Os sócios deixarão de o ser por qualquer das seguintes causas: 

a) Renúncia voluntária, comunicada por escrito à Junta Directiva; 

b) Incumprimento das obrigações económicas, por falta de pagamento das quotas; 

c) Maioria de dois terços de votos expressos em Assembleia contra sócio cujas acções 

ou omissões tenham prejudicado voluntariamente os objectivos da associação. 

 

Artigo 30.º Os sócios de número e fundadores terão os seguintes direitos: 

a) Participar em todas as actividades que a associação organize para atingir os seus 

objectivos; 

b) Usufruir de todas as vantagens e benefícios que a associação consiga obter; 

c) Participar nas assembleias com voz e voto; 

d) Eleger e ser eleito para os órgãos directivos; 

e) Receber informação sobre as decisões tomadas pelos órgãos da associação; 

f) Apresentar propostas aos membros da Junta Directiva, no sentido do melhor 

cumprimento dos objectivos da associação. 

 

Artigo 31.º Os sócios fundadores, de número, patrocinadores e institucionais terão os 

seguintes deveres: 

a) Cumprir os presentes estatutos e as decisões válidas das assembleias e da Junta 

Directiva; 

b) Pagar as quotas que venham a ser fixadas; 

c) Assistir às Assembleias-Gerais e demais actos que se organizem; 

d) Desempenhar, se for caso disso, as obrigações inerentes aos cargos que ocupem. 
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Artigo 32.º Os sócios de honra terão os mesmos deveres que os fundadores e de 

número, à excepção dos previstos nas alíneas b) e d) do artigo anterior. 

 

Artigo 33.º Os sócios patrocinadores não poderão intervir na gestão e administração da 

associação, condição que também se aplica aos sócios institucionais. 

 

Artigo 34.º Os recursos económicos previstos para a prossecução dos objectivos e 

actividades da associação serão os seguintes: 

a) Quotas de sócios, periódicas ou extraordinárias; 

b) Subsídios, legados ou heranças que possa receber de forma legal, por decisão de 

sócios ou de terceiras pessoas; 

c) Qualquer outro recurso lícito. 

 

Artigo 35.º No momento da sua constituição, a associação carece de Fundo social. 

 

Artigo 36.º O exercício associativo e económico será anual e o seu encerramento 

ocorrerá a 31 de Dezembro de cada ano. 

 

 

CAPÍTULO V 

DISSOLUÇÃO: 

 

Artigo 37.º A associação dissolver-se-á voluntariamente por decisão da Assembleia-

Geral Extraordinária convocada para esse efeito, tomada por maioria de dois terços dos 

associados. 

 

Artigo 38.º Em caso de dissolução, nomear-se-á uma comissão liquidatária, a qual, uma 

vez extintas as dívidas, e se existir saldo positivo, o destinará para objectivos que não 

desvirtuem a natureza não lucrativa da instituição. 

 

Disposição adicional  

Para qualquer situação não prevista nos presentes Estatutos será aplicada a vigente Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de Março [Espanha], que regula o Direito de Associação, bem 

como outras disposições complementares. 

 

Madrid, em 22 de Abril de 2009 

 

 

 

 

 

 

(Traducción del original en español a cargo de Jorge Manuel Cordeiro Raposo con la 

colaboración de José Carlos da Costa Quaresma) 


