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------ Eu, abaixo-assinado, Natalia Abelha Figueiredo, colaboradora deste Cart6rio, certifico 
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AL TERA<;AO DE ESTA TUTOS 

__ No dia quatro de marc;:o de dais mil e vinte, no meu Cart6rio sito na 

Rua Arquitecto Cassiano Barbosa, n° 112-D, sala 6, Porto, perante mim, 

Lie. Ana Filipa Ferreira Maio de Menezes Falcao, Notaria, compareceram 

coma outorgantes:. ___ _ _______________ _ 

Pedro Manuel Sobreira Meireles Moreira, NIF 206 106 831 , 

casado, natural de Reino Unido, Gra-Bretanha e lrlanda do Norte, 

residente na Rua do Campo Alegre, 672, 1.0 direito, 4150-171 Porto, 

titular do Cartao de Cidadao n° 11079484 2ZX0, valido ate 03/05/2029 e 

Joao Ramalho Ferreira Portela, NIF 206 476 388, casado, natural de 

Cedofeita, Porto, residente na Rua do Bicalho, n.0 29, entrada B, 3.0 

andar, Porto, titular do Cartao de Cidadao n.0 10625709 9ZX5, valido a\e 

08/01/2030, os quais outorgam nas qualidades, respetivamente, de 

Presidente e Tesoureiro, da Direc;ao, em representac;:ao da associac;:ao 

"COUP RUGBY -Associac;ao de Rugby", NIPC 509 406 920, com sede 

na Rua do Almada, n.0 526, · 2. 0 direito, 4050-034, uniao de freguesia de 

Cedofeita, Ildefonso, Se, Miragaia, S. Nicolau, Vitoria, conselho do Porto. 

VERIFIQUEI: _________________ _ 

_ a) A identidade dos outorgantes pela exibic;:ao dos seus cartoes de 

cidadao; 

_b) A qualidade e suficiencia de poderes com que outorgam neste 

ato, pela ata n.0 16 da reuniao da Assembleia Geral, de trinta de outubro 

j de dais mil e dezanove, de eleic;:ao dos 6rgaos sociais e das alterac;:oes 
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propostas aos Estatutos, cuja publica-forma arquivo, e ainda por 

consulta dos respetivos estatutos. -------:--------- -
_ DEC LARA RAM OS OUTORGANTES: ------ ----
--Que, pela presente escritura, e em cumprimento do deliberado na 

acima referida reuniao da Assembleia Geral de trinta de outubro de dois 

mil e dezanove, vem proceder a altera~ao parcial dos Estatutos da 

citada Associa9ao, nomeadamente dos seus artigos 4.0 , n.0 s 4 e 5; 5.0 , n.0 

1, 3 e 5 (aditamento); 6.0
, n.0 1 e 3 (aditamento); 8.0 , n.0 2.1 (aditamento); 

17.0
, n.0 1; 18.0 , n.0 4; 21.0

, n.0 2; 25.0 , n.0 1, 2 (aditamento) e 3 

(aditamento) e 29.0
, n.0 3 (aditamento), mantendo-se, a sua denomina9ao, 

sede e objeto social. __________________ _ 

_ Que os respetivos estatutos, assim alterados, constam de um 

documento complementar elaborado nos termos do numero dois do artigo 

sessenta e quatro do C6digo do Notariado, cujo conteudo os outorgantes 

declaram conhecer e aceitar e que fica a fazer parte integrante da 

presente escritura. __________________ _ 

__ ARQUIVO o referido documento complementar. ______ _ 

Esta escritura foi Iida e feita a explica9ao do seu conteudo, nao 

tendo lido o documento complementar por os outorgantes me terem 

declarado que conhecem o seu conteudo. _________ _ 

1~d2L9-
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Docul'l)ento complementar elaborado nos termos do artigo 642 do C6digo do 

Notariado e que faz parte integrante da escritura de Alterac;:ao de Estatutos lavrada a 

folhas 2 a 2 verso do Livro 256-A do Cart6rio Notarial no Porto a cargo da Notaria Filipa 

de Menezes Falcao. --------------------------+----
Capitulo I 

DENOMINA<;AO, SEDE E OBJECTO 

Artiga 1° 

1 -A Associayao adopta a denominayao de "COUP Rugby-Associayao de Rugby". 

2 - A sua durayao e por temo indeterminado. 

Artiga 2° 

A Associayao tern a sua sede na Rua do Almada, 526, 2° Direito, no concelho do Porto. 

Artiga 3° 

A Associa9ao tern por fim a promo9ao e o desenvolvimento do Rugby, nomeadamente atraves 

da sua pratica federada, bem como a divulga9ao em geral da pratica desportiva na sociedade, 

principalmente junta da juventude, promovendo a sua forma9ao fisica, civica, intelectual e 

cultural. 

Capitulo II 

ASSOC I ADOS 

Artiga 4° 

1 - Ha quatro categorias de associados: S6cios Fundadores, S6cios Honorarios, S6cios 

Efectivos e S6cios Atletas. 

2 - Sao S6cios Fundadores aqueles que outorgaram a escritura de constitui9ao da Associayao 

e os admitidos ate a data da convocat6ria da primelra Assembleia Geral. 

3 - Sao S6cios Honoraries aqueles que, por serviyos de relevancia prestados a Associayao e 

ao desenvolvimento do Rugby, como tal venham a ser considerados em Assembleia Geral, sob 

proposta dos Associados ou da Direc9ao. 



4 - Sao S6cios Efectivos todas as pessoas singulares, maiores de dezoito anos, que tenham 

praticado Rugby em qualquer Associac;:ao ou Clube do Distrito do Porto, ou que prestem, ou 

tenham prestado servic;:os ao desenvolvimento do Rugby no Distrito do Porto, sendo que a 

admissao de S6cios Efectivos e feita em Assembleia Geral ou pela Direcc;:ao, sob proposta de 

dez associados. 

5 - Sao S6cios Atletas todas as pessoas singulares que sejam praticantes da modalidade nas 

equipas representativas da Associac;:ao. 

Artigo 5° 

1 - Os Associados contribuirao para o patrim6nio social com uma j6ia e uma quotizac;:ao anual, 

cujo quantitativo sera fixado anualmente em Assembleia Geral. 

2 - Os S6cios honorarios estao isentos do pagamento de quotas. 

3 - Os S6cios Atletas, bem como os s6cios efectivos menores de 25 anos, pagarao uma quota 

especialmente reduzida, cujo quantitativo e forma de pagamento sera fixado anualmente em 

Assembleia Geral e apenas durante o periodo em que se mantiverem os pressupostos de 

atribuic;:ao dessa qualidade. 

4 - Sao S6cios Atletas, todos os jogadores federados do COUP, que nao gozem de qualquer 

outra qualidade de s6cios. 

5 - As quotizac;:oes anuais deverao ser pagas durante o primeiro mes de cada nova epoca 

desportiva. 

Capitulo Ill 

DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Artigo 6° 

1 - Sao direitos dos Associados: 

a) Tomar parte, apresentar propostas e votar nas Assembleias Gerais; 

b) Requerer a convocac;:ao de Assembleias Gerais Extraordinarias; 



c) Eleger e ser eleito para os 6rgaos sociais, sem prejuizo de outras disposif;:oes aqui 

constantes em rela9ao a composi9ao dos 6rgaos sociais e aos direitos de voto; 

d) Requerer dos corpos gerentes as informa96es que entenderem, desde que justifiquem 

um interesse serio; 

e) Examinar a escrita e as contas no periodo de 15 dias que antecedem o dia da 

Assembleia Geral Ordinaria convocada para aprova9ao das contas de cada ano 

econ6mico; 

f) Propor a admissao de novos membros efectivos; 

g) Fazer constar a sua qualidade de membro da Associa9ao em cartas e documentos; 

h) Frequentar as instala96es desportivas e sociais da Associa9ao de acordo com o 

regulamento geral ; 

i) E, em geral, todos os direitos que integram os presentes estatutos. 

2 - Os direitos consignados nas alineas a), b), c), d) e f) do numero anterior respeitam s6 aos 

S6cios Fundadores, Honorarios e Efectivos no pleno gozo dos seus direitos associativos. 

3 - Os direitos consignados na alinea c) do numero anterior respeitam s6 aos S6cios 

Fundadores, aos S6cios Efectivos e aos S6cios Honorarios admitidos ha mais de um ano. 

Artigo 7° 

Constituem deveres dos Associados: 

a) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos, o regulamente Geral, as delibera96es da 

Assembleia Geral e da Direc9ao e zelar pela prossecu9ao dos objectivos da 

Associa9ao; 

b) Aceitar o exercfcio dos cargos para que tenham sido eleitos ou nomeados, desde que 

para eles tenham dado a sua previa anuencia; 

c) Preservar o patrim6nio social e contribuir com dignidade para a imagem da 

Associar;:ao; 

d) Pagar pontualmente as quotas; 

e) Participar nas iniciativas da Associar;:ao. 

Capitulo IV 



PENALIDADES 

Artigo 8° 

1 - A Direc9ao podera aplicar as penas de suspensao temporaria ou exclusao aos associados 

que infrinjam os Estatutos ou os Regulamente legalmente aprovados, bem como aqueles que 

tenham um comportamento publico ou na Associa9ao de forma pouco prestigiosa para a 

mesma. 

2 - A san9ao de exclusao nao podera ser aplicada sem a audi9ao previa do Associado e 

devera sempre ser fundamentada e comunicada por carta registada com aviso de recep9ao 

para a residencia do Associado. 

2.1 - Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, a Direc9ao pode excluir da Associa9ao 

por simples actos administrativo qualquer Associado que mantenha em divida montantes de 

quotiza96es ou j6ia por mais de 60 dias ap6s interpelado pela Direc9ao. 

3 - 0 Associado a quern for aplicada a san9ao de exclusao podera recorrer para a Assembleia 

Geral que se venha a realizar, a qual decidira em ultima instancia. 

4 - 0 recurso, devidamente fundamentado, devera ser dirigido ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral e dar entrada na sede da Associa9ao no prazo de trinta dias a contar da data 

da notifica9ao de decisao de exclusao; ultrapassado esse prazo, o recurso nao sera admitido 

por extemporaneidade. 

Capitulo V 

6RGAOS DA ASSOCIA9AO 

Sec9ao 1 

Principios Gerais 

Artigo 9° 

Sao 6rgaos da Associa9ao: a Assembleia Geral, a Direc9ao e o Conselho Fiscal. 

Artigo 10° 

• 



1 _ o mandato dos membros eleitos dos 6rgaos da Associa9ao tern a durai;;ao de Ires anos, 

sendo permitida a reelei9ao. 

2 - Os membros dos 6rgaos da Associa9ao consideram-se empossados logo que tenham sido 

eleitos e perm anecerao no exercicio de fun96es ate a elei9ao de quern deva substitu f-los . 

3 - Nao e perm itido aos membros dos 6rgaos da Associa9ao o desempenho simultaneo de 

mais de um cargo na Associa9ao. 

Artigo 11° 

0 exercfcio de qualquer cargo nos 6rgaos da Associa9ao e gratuito, mas pode justificar o 

pagamento das despesas dele derivadas. 

Artigo 12° 

1 - Em caso de vacatura da maioria dos membros de cada 6rgao associativo, deverao real izar-

se elei96es parciais para o preenchimento das vagas verificadas, no prazo maximo de um mes. 

2 - 0 termo do mandato dos membros eleitos nas condi96es do numero anterior coincidira com 

o dos inicialmente eleitos. 

Artigo 13° 

1 - Os 6rgaos da Associa9ao sao convocados pelos respectivos Presidentes e podem deliberar 

com a presen9a da maioria dos seus titulares. 

2 - As delibera96es sao to9madas por maioria dos votos dos titulares presentes, tendo o 

Presidente, alem do seu voto, direito a voto de desempate. 

3 - As vota96es respeitantes a elei9ao dos 6rgaos da Associa9ao ou a assuntos de incidencia 

pessoal dos seus membros serao feitas obrigatoriamente por escrutfnio secreto. 

Artigo 14° 

1 - Os membros dos 6rgao da Associa9ao nao poderao volar em assuntos que directamente 

lhe digam respeito ou nos quais sejam interessados os respectivos conjuges, ascendentes, 

descendentes ou equiparados. 

t 



2 - Os membros dos Corpos Gerentes nao podem contratar directa ou indirectamente com a 

Associar;:ao, salvo se do contrato resultar manifesto beneficio para a Associar;:ao. 

3 - Os fundamentos das deliberar;:6es sobre os contratos referidos no numero anterior deverao 

constar das actas das reuni6es do respectivo 6rgao. 

Artigo 15° 

1 - Os Associados podem fazer-se representar por outros Associados nas reuni6es da 

Assembleia Geral, mediante carta dirigida ao Presidente da Mesa, mas cada Associado nao 

pode representar mais de dois Associados. 

2 - E admitido o voto por correspondencia sob condir;:ao de o seu sentido ser expressamente 

indicado em relar;:ao ao ponto ou pontos da ordem de trabalhos e a assinatura do Associado se 

encontrar reconhecida presencialmente nos termos da lei. 

Artigo 16° 

Das reuni6es dos 6rgaos da Associar;:ao serao sempre lavradas actas que serao 

obrigatoriamente assinadas pelos membros presentes ou, quando respeitam a reuni6es da 

Assembleia Geral, pelos membros da respectiva mesa. 

Artiga 17° 

- As listas de candidates para membros dos 6rgaos da Associar;:ao deverao ser subscritas 

par um minima de quinze s6cios, em pleno gozo dos seus direitos, e remetidas ao Presidente 

da Mesa da Assembleia Geral ate dez dias antes da data designada para a Assembleia Geral 

competente. 

2 - No caso de nao ser apresentada qualquer lista, nos termos do numero anterior, compete ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral constituir, ate a data designada para a eleir;:ao, uma 

lista de candidates aos 6rgaos sociais . 

3 - Os 6rgaos da Associar;:ao devem dotar-se de um Regulamento Geral, cuja aprovar;:ao 

compete a Assembleia Geral. 
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4 _ o Regulamente Geral deve obedecer aos presentes Estatutos, regulamentando a sua 

aplica9ao. 

Sec9ao 2 

Assembleia Geral 

Artigo 18° 

1 - A Assembleia Geral e constituida pelos S6cios Fundadores, S6cios Honorarios e S6cios 

Efectivos, que tenham as suas quotas em dia e nao se encontrem suspenses. 

2 - A Assembleia Geral nao pode deliberar em, em primeira convoca9ao, sem a presen9a de 

metade, pelo menos, dos Associados referidos em 1. 

3 - Nao estando presente o quorum constitutivo no numero anterior, a Assembleia reunira e 

deliberara, meia hora depois da convoca9ao, com qualquer numero de s6cios. 

4 - A Assembleia Geral e dirigida pela respectiva mesa que se comp6e de um Presidente, um 

Vice-Presidente e um Secretario e todos eles devem ser maiores de vinte e cinco anos de 

idade. 

5 - Na falta ou impedimenta de qualquer dos membros da mesa, competira a Assembleia Geral 

eleger os respectivos substitutos de entre os Associados presentes os quais cessarao fun96es 

no termo da reuniao. 

Artiga 19° 

Compete a Mesa da Assembleia Geral dirigir, ordenar e disciplinar os trabalhos da Assembleia, 

representa-la e designadamente: 

a) Decidir sobre protestos e reclama96es respeitantes aos actos eleitorais, sem prejuizo 

do recurso nos termos legais; 

b) Conferir posse aos membros dos 6rgaos da Associa9ao Eleitos. 

Artiga 20° 



Compete a Assembleia Geral deliberar sobre todas as materias nao compreendidas nas 

atribuic;:6es legais ou estatutarias dos outros 6rgaos e necessariamente: 

a) Definir as linhas fundamentais de actuac;:ao da Associa9ao; 

b) Eleger e destituir, por vota9ao secreta, os membros da respectiva mesa e a totalidade 

dos membros dos 6rgaos sociais; 

c) Apreciar e votar anualmente o or9amento e o relat6rio e conta da Direc9ao; 

d) Deliberar sobre a aquisi9ao onerosa ou a aliena9ao, a qualquer titulo, de bens im6veis 

e de outros bens patrimoniais de rendimento ou de valor hist6rico ou artistico; 

e) Deliberar sobre a altera9ao dos Estatutos e sobre a extin9ao, cisao ou fusao da 

Associac;:ao; 

f) Tratar de qualquer outro assunto para a qua! tenha sido convocada. 

Artigo 21° 

1 -A Assembleia Geral reunira em sess6es ordinarias e extraordinarias; 

2 - A Assembleia Geral reunira ordinariamente entre 01 de Abril e 31 de Maio de cada ano, 

para: 

a) Discutir e volar o relat6rio e contas da Direc9ao, bem como, o parecer do Conselho 

Fiscal, respeitante ao ano anterior; 

b) Eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral, Direc9ao e Conselho Fiscal, 

quando for o caso; 

c) Aprovar o Or9amento Anual; 

d) Fixar os montantes de quotiza9ao para o ano civil respectivo; 

e) Deliberar sobre qualquer outro assunto que consta de Ordem do Dia. 

3 - A Assembleia Geral reunlra em sessao extraordinaria quando convocada pelo Presidente 

da Mesa da Assembleia Geral, a pedldo da Direc9ao ou do Conselho Fiscal ou a requerimento 

de, pelo menos, vinte e cinco por cento dos Associados no pelo gozo dos seus direitos. 

Artigo 22° 
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1 - A Assembleia Geral deve ser convocada com, pelo menos, vinte dias de antecedencia pelo 

Presidente da Mesa; 

2 - A convocat6ria e feita por meio de aviso postal , telec6pia ou correio electr6nico expedido 

para cada Associado e devera ser afixada na sede e noutros locais de acesso ao publico, dela 

constando obrigatoriamente o dia, hora e local e ordem de trabalhos. 

3 - A convocat6ria da Assembleia Geral extraordinaria, prevista no numero 3 do artigo anterior, 

deve ser feita no prazo maximo de 1 O dias ap6s o pedido ou requerimento, devendo a reuniao 

realizar-se no prazo maximo de trinta dias, a contar da data de recepc;:ao do pedido ou 

requerimento. 

Artigo 23° 

1 - Salvo o disposto no numero seguinte, as deliberac;:oes da Assembleia Geral sao tomadas 

por maioria absoluta dos votes dos associados presentes, sendo que, a cada um dos S6cios 

Fundadores, cabem Ires votes. 

2 - As deliberac;:oes sobre as materias constantes da alinea d) do artigo vigesimo s6 serao 

validas se obtiverem o veto favoravel de, pelo menos, dois terc;:os dos votes expresses. 

3 - As deliberac;:oes sobre as materias constantes da alinea e) do artigo vigesimo s6 serao 

validas se obtiverem o veto favoravel da maioria qualificada exigida pela Lei para os 

respectivos cases. 

4 - No case da alinea e) do artigo vigesimo, a dissoluc;:ao nao tera lugar se, pelo menos, o 

numero dos Associados igual ao dobro dos membros dos 6rgaos da Associac;:ao se declarar 

disposto a assegurar a permanencia da Associac;:ao, qualquer que seja o numero de votes 

contra. 

Artigo 24° 

1 - Sao anulaveis as deliberac;:oes tomadas sobre a materia estranha a ordem de trabalhos, 

salvo se estiverem presentes ou representados na reuniao todos os Associados no pleno gozo 

dos seus direitos associativos e todos concordarem com o aditamento. 
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2 - A delibera9ao da Assemblela Geral sabre o exerclclo do direlto de ac9ao civil ou penal 

contra membros dos 6rgaos da Assocla9ao pode ser tomada na sessao convocada para 

aprecla<;:ao do balan90, relat6rlo e contas do exerclclo, mesmo que a respectiva proposta nao 

consta da ordem de trabalhos. 

Sec9ao 3 

Dlrec9ao 

Artiga 25° 

1 - A Direc9ao e composta por um minima de Ires e um maxima de nove, desde que impar, 

elementos, distribuldos pelos segulntes cargos : Presldente, Vice-Presidente, Tesoureiro e 

vogais. 

2 - A Dlrec9ao s6 podera ter no maxima um ter90 dos seus membros com menos de 25 anos 

de idade. 

3 - Os membros com menos de 25 anos de idade que venham a integrar a Direc9ao s6 

poderao desempenhar o cargo de vogal. 

Artiga 26° 

Sao competencias da Direc9ao: 

a) Dlrigir, administrar e representar a Associa9ao; 

b) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos, o Regulamento Geral, as delibera9oes da 

Assembleia Geral e as suas pr6prias delibera9oes; 

c) Zelar pelo patrim6nio da Associa9ao; 

d) Assinar escrituras e contratos, submetendo previamente a Assembleia Geral aqueles 

qua, pela sua natureza, o justlfiquem, mas sempre nos termos que o Regulamento 

Geral o determine; 

e) Elaborar o Relat6rio e Contas e o Or9amento Anual e submete-los anualmente a 
aprecia9ao da Assemblela Geral ; 

f) Arrecadar receitas e sallsfazer as despesas na forma or9amentada; 



g) Praticar todos os demais actos que sejam convenientes a prossecU<;:ao dos fins da 

Associa9ao e que nao sejam da competencia de outros 6rgaos. 

Artigo 27° t 
A Direc9ao reunira sempre que o julgar conveniente por convoca9ao do Presidente, ou de 

quaisquer dois dos seus membros. 

Artigo 28° 

1 - A Associa9ao obriga-se: 

a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros da Direc9ao, um dos quais devera ser o 

Presidente ou o Vice-Presidente; 

b) Pelas assinaturas de quaisquer Ires membros da Direc9ao. 

2 - Nos actos de mero expediente bastara a assinatura de qualquer membro da Direc9ao. 

3 - A Direc9ao pode constituir mandatarios para a pratica de actos ou categorias de actos 

certos e determinados. 

Sec9ao 4 

Conselho Fiscal 

Artigo 29° 

1 - 0 Conselho Fiscal e composto por tres membros efectivos; um Presidente e dois Vogais, e 

por um vogal suplente; 

2 - No caso de vacatura do cargo de Presldente, sera o mesmo preenchido pelo primeiro 

vogal, passando o segundo vogal a primeiro vogal e o suplente a segundo vogal. 

3 - 0 Conselho Fiscal s6 podera ter no maximo um membro com menos de vinte e cinco anos 

de idade, o qual s6 podera desempenhar o cargo de vogal ou vogal suplente. 

Artigo 30° 



Compete ao Conselho Fiscal vigiar pelo cumprimento da Lei e dos Estatutos e 

designadamente: 

a) Exercer a fiscalizai;:ao sabre a escriturai;:ao e documentos da Associai;:ao sempre que 

julgue conveniente; 

b) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros as reuni6es das Direci;:ao, 

sempre que o julgue conveniente; 

c) Dar parecer sabre o relat6rio, contas e ori;:amento e sabre todos os assuntos que a 

Direci;:ao submeta a sua aprecia<;:ao. 

Artiga 31° 

0 Conselho Fiscal pode solicitar a Direcc;:ao elementos que considere necessarios ao 

cumprimento das suas atribui96es, bem coma propor reuni6es extraordinarias para discussao 

com aquele 6rgao de determinados assuntos cuja importancia o justifique. 

Artiga 32° 

0 Conselho Fiscal reunira sempre que julgar conveniente, por convocai;:ao do seu Presidente e 

obrigatoriamente, pelo menos, uma vez em cada semestre. 

Capitulo VI 

DISPOSl<;GES GERAIS 

Artiga 33° 

0 ano social coincide com a epoca desportiva e tern inicio em 01 de Setembro e termo em 31 

de Agosto. 

Artiga 34° 

Sao receitas da Associac;:ao : 

a) 0 produto das j6ias e quotas dos Associados; 

b) Os subsld ios de organismos nacionais ou internacionais; 

c) Os rendimentos de bens pr6prios; 
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d) As Doa96es, legados e heran9as e respectivos rendimentos; 

e) Os subsidios do estado ou de organismos oficiais; 

f) Os donativos e produtos de festas e subscri96es; 

g) Outras receitas . 

Artigo 35° 

1 - No caso de extin9ao da Associa9ao, competira a Assembleia Geral deliberar sobre o 

destino dos seus bens, nos termos da legisla9ao em vigor, bem como eleger uma comissao 

liquidataria. 

2 - Os poderes da Comissao Liquidataria ficam limitados a pratica dos actos meramente 

conservat6rios e necessarios quer a liquida9ao do patrim6nio da Associa9ao, quer a ultima9ao 

dos neg6cios pendentes. 

Artigo 36° 

Os casos omissos serao resolvidos pela Assembleia Geral de acordo com a legisla9ao em 

vigor. 

Capitulo VII 

DISPOSl~OES TRASITORIAS 

Artigo 37° 

Na data da constitui9ao da Associa9ao entrara em fun96es uma Comissao Constitutiva a quern 

cabera selar pela implementa9ao dos presentes Estatutos e pela organiza9ao de todo o 

procedimento tendente a realiza9ao da primeira Assembleia Geralda Associa9ao. 

Artigo 38° 

Sao, nomeadamente, atribui96es da Comissao Constitutiva : 

a) Promover todos os actos legalmente exigidos para a constituii;:ao da Associa9ao; 



b) Publicitar junto dos antigos e actuais praticantes de Rugby em clubes e associar;:oes do 

Distrito do Porto a constituir;:ao da Associar;:ao cm o objectivo de angariar socios 

fundadores ; 

c) Admitir os Socios Fundadores; 

d) Cobrar o produto da joia devida por cada Socio Fundador; 

e) Abrir e movimentar uma conta bancaria em nome da Associar;:ao; 

f) Receber as candidaturas aos 6rgaos sociais e organizar o processo eleitoral que 

devera ter lugar na primeira Assembleia Geral; 

g) Fixar a data e convocar a primeira Assembleia Geral da Associar;:ao, que tera de se 

realizar no prazo maximo de noventa dias a contar da data de constituir;:ao da 

Associar;:ao. 

Artigo 39° 

1 - A Comissao Constitutiva e composta por um Presidente e dois Secretarios, ficando desde 

ja nomeados como membros da Comissao os seguintes Socios Fundadores: 

Presidente: Jacinto Leonel Alves de Faria Machado; 

Primeiro Secretario: Luis Antonio Costa Reis Cerquinho da Fonseca; 

Segundo Secretario: Eduardo Rui Valente-Perfeito de Faria Macedo. 

2 - Cabera aos membros da Comissao Constitutiva exercer as funr;:oes de Mesa da 

Assembleia Geral na primeira Assembleia Geral da Associar;:ao; 

3 - Fixada data para a primeira Assembleia Geral e caso nao tenha sido apresentada qualquer 

lista para os orgaos sociais da Associar;:ao ate dez dias antes da data fixada, cabera ao 

Presidente da Comissao Constitutiva exercer a atribuir;:ao prevista no numero 2, do artigo 17° 

dos presentes Estatutos. 

Artigo 40° 

Os membros da Comissao Constitutiva podem delegar em terceiros as suas atribui~oes 

referidas nas alineas b), d) e F9 do precedente artigo 38°. 



• 

• 

Artiga 41° 

Os membros da Comissao Constitutiva cessarao as suas furn;;oes na data de posse dos orgaos 

sociais eleitos na primeira Assembleia Geral, sendo a Comissao Constitutiva imediatamente e 

por fon;:a dos presentes Estatutos, extinta . 

Artiga 42° 

1 - A Comissao Constitutiva devera admitir como Socios Fundadores todas as pessoas 

singulares que: 

a) Sejam , a data da realizac;;ao da primeira Assembleia Geral da Associac;;ao, maiores e 

vinte e cinco anos e 

b) Tenham praticado rugby em qualquer clube ou Associac;;ao do Distrito do Porto durante, 

pelo menos, oito anos. 

c) Tenham prestado servic;;os relevantes ao desenvolvimento do Rugby no distrito do 

Porto. 

2 - Cada Socio Fundador contribuira para o patrimonio social da Associac;;ao com uma joia no 

montante pecuniario de cento e cinquenta euros, que devera ser pago no acto de inscric;;ao 

como socio fundador. 

3 - A decisao sabre o preenchimento ou nao dos requisitos aqui previstos para a admissao 

como Socio Fundador cabe, em exclusivo, a Comissao Constitutiva, sem possibilidade de 

recurso . 
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