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Estes Estatutos e Regulamento Geral Interno foram atualizados no dia 8 de junho de 2015, 
devendo ser do conhecimento de todos os sócios do Clube Cultural e Recreativo de Carapito, que 

os deverão respeitar e pôr em prática. 
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ESTATUTOS 
 

ARTIGO 1.º 
 
A associação denominar-se-á Clube Cultural e Recreativo de Carapito, tem como finalidade o 

incremento da educação física e do desporto, a difusão da cultura e a realização de atividades de 
âmbito recreativo e tem a sua sede na Rua do Calvário, N.º 10, 3570-100, freguesia de Carapito, 
concelho de Aguiar da Beira. 

 
ARTIGO 2.º 

 
O Regulamento Geral Interno especificará as condições de admissão e de demissão, os direitos 

e os deveres dos associados, bem como o valor da joia e da quota mensal. 
 

ARTIGO 3.º 
 
São órgãos do Clube a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. 
 

ARTIGO 4.º 
 
A Assembleia Geral é a reunião de todos os sócios, no pleno gozo dos seus direitos, 

expressamente convocada nos termos da lei e do Regulamento Geral Interno da associação. 
a) A Assembleia Geral será convocada extraordinariamente quando assim for requerido pela 

Direção ou por um mínimo de vinte associados efetivos. 
b) A Mesa da Assembleia Geral é constituída por três membros, um dos quais será o 

presidente, competindo-lhe dirigir os trabalhos da Assembleia Geral nos termos da lei e do 
Regulamento Geral Interno. 

 
ARTIGO 5.º 

 
A Direção é composta por um número ímpar de associados no mínimo de três e no máximo de 

cinco, sendo um presidente, um secretário e um tesoureiro e, opcionalmente, um vice-presidente e 
um vogal e compete-lhe a gerência social, administrativa, financeira e disciplinar. 

 
ARTIGO 6.º 

 
O Conselho Fiscal é composto por um número ímpar de associados no mínimo de três e no 

máximo de cinco, sendo um presidente, um secretário e um relator e, opcionalmente, dois vogais 
e, compete-lhe fiscalizar, nomeadamente os atos administrativos e financeiros da Direção, 
verificar as suas contas e relatórios e dar parecer sobre os atos que impliquem aumento de 
despesas ou receitas sociais. 

 
ARTIGO 7.º 

 
No que estes Estatutos forem omissos, vigoram as disposições do Código Civil (artigos 157.º e 

seguintes) e demais legislação sobre associações, complementadas pelo Regulamento Geral 
Interno, cuja aprovação e alteração são da competência da Assembleia Geral. 
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REGULAMENTO GERAL INTERNO 
 

CAPÍTULO I 
CONSTITUIÇÃO E SÍMBOLOS 

 
Art.º 1.º - O Clube Cultural e Recreativo de Carapito (CCRC) é constituído por um número não 
limitado de sócios. 
 
Art.º 2.º - O CCRC adota como cores o preto e o branco, constituindo símbolos do Clube o 
emblema, o estandarte e a bandeira. 

 
CAPÍTULO II 

ADMISSÃO, DEMISSÃO E CATEGORIAS DE SÓCIOS 
 

Art.º 3.º - Podem solicitar a sua admissão como sócios do CCRC todos os indivíduos, sob 
proposta de um sócio efetivo. 
 
Art.º 4.º - Existem cinco categorias de sócios: 

1. Efetivos 
a) São efetivos os sócios maiores de 18 anos, de qualquer sexo ou raça. 

2. Auxiliares 
a) São auxiliares os sócios com menos de 18 anos, de qualquer sexo ou raça. 

3. Beneméritos 
a) Os sócios beneméritos são todos os indivíduos ou entidades, mesmo estranhos ao 

CCRC, a quem a Assembleia Geral, sob proposta da Direção, conceder o 
respetivo diploma por haverem concedido valiosa ajuda material. 

4. De mérito 
a) Os sócios de mérito são todos os sócios que tenham prestado ao CCRC serviços 

relevantes e a quem a Assembleia Geral, sob proposta da Direção, conceder o 
respetivo diploma. 

5. Honorários 
a) Os sócios honorários são as entidades ou indivíduos que à localidade tenham 

prestado serviços relevantes ou que se hajam notabilizado por quaisquer atos em 
prol da nação ou da humanidade e a quem a Assembleia Geral, sob proposta da 
Direção, conceder o respetivo diploma. 

 
Art.º 5.º - A admissão e a demissão de sócios efetivos e auxiliares é da competência da Direção. 
A proclamação dos sócios beneméritos, de mérito e honorários é da competência da Assembleia 
Geral, devendo para isso a respetiva proposta ser aprovada, pelo menos, com dois terços dos votos 
dos sócios presentes à Assembleia. 
 
Art.º 6.º - A admissão dos sócios efetivos e auxiliares será precedida de proposta assinada por um 
sócio efetivo e que deverá conter o nome, data de nascimento, naturalidade, filiação, profissão e 
morada do sócio proposto. 

1. Na proposta para sócio auxiliar deverá constar por escrito a autorização de um dos 
pais ou tutores. 

2. Qualquer proposta deverá estar patente na sede do Clube durante oito dias e a 
Direção indagará sobre as qualidades do proposto. 

3. Se, findo este prazo, não houver reclamações e sendo as indagações feitas pela 
Direção favoráveis ao proposto, esta, em reunião, votará a sua admissão. 

4. Quando haja reclamações ou as informações colhidas pela Direção não forem 
favoráveis ao proposto, será chamado o sócio proponente a quem se dará 
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conhecimento delas para que retire a proposta ou, querendo, recorra para a 
Assembleia Geral. 

5. A passagem da categoria de sócio auxiliar a sócio efetivo é automática, quando for 
atingida a idade de 18 anos. 

 
Art.º 7.º - Os sócios beneméritos, de mérito e honorários podem acumular esta qualidade com a 
de sócio efetivo se o desejarem, acumulando assim os respetivos direitos e deveres. 

 
CAPÍTULO III 
DOS FUNDOS 

 
Art.º 8.º - Constituem receita do Clube a importância das joias, Estatutos e Regulamento Geral 
Interno, cartões de identidade, quotas e quaisquer outras provenientes de atividades realizadas sob 
os seus auspícios, tais como festas, bailes, leilões, etc. 

1. A joia, os Estatutos, o Regulamento Geral Interno e o cartão de identidade serão 
pagos de uma só vez, no ato da admissão, tanto para os sócios efetivos como para os 
auxiliares. Haverá uma quota mínima mensal para os sócios efetivos e auxiliares, 
sendo que estes últimos pagarão metade do valor correspondente. 

2. A primeira quota a satisfazer será a do mês referente à admissão do sócio. 
3. Os sócios serão obrigados a satisfazer o pagamento das quotas, joias, Estatutos, 

Regulamento e cartão de identidade na sede da coletividade. Os sócios residentes 
fora da localidade, poderão satisfazer estas obrigações, utilizando vale do correio, 
cheque ou transferência bancária. 

 
CAPÍTULO IV 

DIREITOS DOS SÓCIOS 
 

Art.º 9.º - Todos os sócios têm direito: 
1. A frequentar e utilizar a sede e quaisquer outras instalações do Clube. 
2. A representar o Clube na prática de atividades desportivas, recreativas ou culturais e 

a praticar essas mesmas atividades nas instalações ou fora do Clube. 
3. A solicitar, por escrito, à Direção, a suspensão do pagamento de quotas quando 

estiver doente, desempregado ou a cumprir serviço militar obrigatório. 
4. A inscrever os seus filhos menores nas atividades desportivas, recreativas ou 

culturais mantidas pelo Clube. 
5. A solicitar aos corpos gerentes informações e esclarecimentos ou apresentar 

sugestões de utilidade para o Clube e para os fins que ele visa. 
6. A pedir a demissão. 

 
Art.º 10.º - Os sócios efetivos têm direito a: 

1. Tomar parte nas assembleias gerais, votar, eleger e ser eleitos. 
2. Requerer a convocação de assembleias gerais extraordinárias. 
3. Examinar as contas, os documentos e os livros relativos às atividades do Clube nos 

oito dias que precedem a Assembleia Geral ordinária. 
4. Propor a admissão de sócios e recorrer das decisões da Direção que a tenham 

rejeitado ou anulado. 
 
Art.º 11.º - Os sócios fundadores com a quota regularizada têm direito a um voto extra em caso 
de eleição dos órgãos dirigentes do Clube e demais secções. 
 
Art.º 12.º - Os sócios não efetivos podem comparecer às reuniões da Assembleia Geral, sendo-
lhes, contudo, vedado votar ou ser votados e tomar parte nas discussões, exceto se nestas forem 
diretamente visados. 
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CAPÍTULO V 
DEVERES DOS SÓCIOS 

 
Art.º 13.º - São deveres de todos os sócios: 

1. Honrar a sua qualidade de sócio do Clube e defender o prestígio e a dignidade do 
mesmo. 

2. Cumprir os Estatutos, Regulamento Geral Interno e todas as decisões da Assembleia 
Geral e da Direção, mesmo quando delas discordarem, sendo-lhes nesse caso 
reservado o direito de recorrer para os órgãos competentes. 

3. Desempenhar gratuitamente e com a maior dedicação os cargos para que forem 
eleitos e prestar ao Clube toda a colaboração que lhes seja solicitada. 

4. Pagar as quotas, que se consideram vencidas no primeiro dia do mês a que se 
referem, devendo ser pagas dentro do respetivo mês. 

5. Manter impecável comportamento moral e disciplinar dentro das instalações do 
Clube, conduzir-se de forma a não deslustrar a sua qualidade de sócio e identificar-se 
como tal sempre que lhe for solicitado nas instalações do Clube. 

6. Pedir, por escrito, a sua demissão quando não pretenda continuar a ser sócio e 
participar, também por escrito, sempre que mude de residência. 

7. Indemnizar o Clube do valor de quaisquer danos ou prejuízos causados no seu 
património que lhe sejam imputados. 

 
CAPÍTULO VI 
DISCIPLINA 

 
Art.º 14.º - As infrações disciplinares consistem na violação dos deveres estabelecidos nos 
Estatutos e Regulamento Geral Interno do Clube. Tais infrações serão punidas, consoante a sua 
gravidade, com as seguintes penas, que são aplicáveis a qualquer categoria de sócio: 

1. Advertência 
2. Suspensão 
3. Eliminação 
4. Expulsão 
5. Sobre as infrações: 

a) Incorrem nas penas de advertência ou suspensão os sócios que infrinjam o 
estabelecido nos pontos 1., 2., 3., 4., e 5. do Art.º 13.º do Capítulo V. 

b) Incorrem na pena de eliminação os sócios que deixem de pagar as suas quotas 
pelo espaço de cinco anos sem justificação e, quando avisados pela Direção, 
verbalmente ou por escrito, o não satisfaçam no prazo de um mês. 

c) Incorrem na pena de expulsão os sócios cujas infrações sejam de gravidade tal 
que levem a Direção a propor, após instauração de competente procedimento 
disciplinar e a Assembleia Geral a aprovar, a respetiva demissão coerciva. 

d) As penas dos pontos 1. e 2. são da competência da Direção. 
e) A graduação das penas em suspensão é da competência da Direção em face da 

gravidade das infrações. 
f) A duração da pena de suspensão a aplicar é do critério da Direção, 

estabelecendo-se como limite máximo o período de um ano. 
g) No caso de infrações acerca das quais a Direção entenda propor à Assembleia 

Geral a expulsão do sócio infrator, a suspensão terá lugar até à realização da 
Assembleia Geral imediata. 

h) Dos castigos aplicados pela Direção haverá recurso para a Assembleia Geral. 
i) Os sócios que se encontrem suspensos por castigos aplicados terão de satisfazer 

a importância das suas quotas correspondentes a esse lapso de tempo. 
j) A falta não justificada à Assembleia Geral dos sócios com casos disciplinares 

pendentes não pode ser motivo de não aplicação da penalidade. 
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CAPÍTULO VII 
CORPOS GERENTES 

 
Secção I - Generalidades 
 
Art.º 15.º - O CCRC realiza os seus fins por intermédio da Assembleia Geral e dos corpos 
gerentes, que são: a Mesa da Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. 
 
Art.º 16.º - A eleição dos corpos gerentes será bienal, sendo elegíveis apenas os sócios efetivos, 
com pelo menos um ano de sócio e sem qualquer infração disciplinar nos últimos 12 meses. 

1. Perdem o mandato os membros dos corpos gerentes que abandonem o lugar ou 
peçam demissão do cargo. 

2. Nenhum sócio poderá desempenhar simultaneamente mais de um cargo dos corpos 
gerentes. 

3. Um sócio efetivo num cargo de presidente de qualquer um dos órgãos poderá 
desempenhar no máximo dois mandatos seguidos, podendo candidatar-se novamente 
após um mandato de interregno. A Assembleia Geral pode ainda atribuir estatuto 
especial a qualquer sócio efetivo desde que ache isso fundamental para o bom 
funcionamento do Clube, evitando assim o mandato de interregno. 

 
Art.º 17.º  

1. Os membros de cada um dos corpos gerentes são solidários e coletivamente 
responsáveis pelos atos praticados pelo respetivo órgão no exercício do mandato para 
que são eleitos, salvo quando hajam feito declaração de voto da sua formal 
discordância, registada em ata da sessão em que a deliberação foi tomada ou da 
primeira a que assistam se não tiverem estado presentes. 

2. A responsabilidade a que se refere a alínea anterior cessa logo que a Assembleia 
Geral aprove os atos da Gerência, salvo se posteriormente se verificar terem sido 
praticados com fraude. 

3. Cada membro dos corpos gerentes pode requerer certidão da ata na parte em que 
conste a sua declaração de voto e a descrição do assunto a que esta se refere. 

 
Art.º 18.º 

1. Qualquer um dos órgãos que constituem os corpos gerentes só pode tomar 
deliberações desde que esteja presente a maioria dos seus membros. 

2. Aos membros dos corpos gerentes não é permitido divulgar a natureza dos debates e 
opiniões emitidas nas reuniões nem especificar a qualidade dos votos com que as 
decisões foram tomadas, salvo quando respondendo a inquérito oficial do Clube. 

 
Secção II - Reunião conjunta dos corpos gerentes 

 
Art.º19.º - Os corpos gerentes do CCRC podem reunir-se conjuntamente sob proposta de 
qualquer um dos corpos gerentes, para apreciar e decidir sobre assuntos de interesse para o Clube 
que caibam na sua competência. 
 
Art.º 20.º - As reuniões dos corpos gerentes em conjunto são convocadas e presididas pelo 
presidente da Mesa da Assembleia Geral, secretariado pelos respetivos secretários. Dessas 
reuniões serão lavradas atas em livro especial, das quais constarão todas as deliberações tomadas, 
que constituirão e servirão de base aos pareceres necessários e que serão assinadas por todos os 
presentes. 

 
CAPÍTULO VIII 

ASSEMBLEIA GERAL 
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Secção I – Constituição 
 
Art.º 21.º - A Assembleia Geral é a reunião de todos os sócios no pleno gozo dos seus direitos e 
nela reside o poder soberano do Clube. 
 
Secção II – Convocação 
 
Art.º 22.º - A Assembleia Geral reunirá ordinariamente e preferencialmente até 31 de janeiro, a 
cada ano para apreciação, discussão e votação do relatório e contas da Direção e do parecer do 
Conselho Fiscal, acrescentando-se, a cada dois anos, a eleição dos corpos gerentes. 
 
Art.º 23.º - A Assembleia Geral reunirá extraordinariamente sempre que convocada pela respetiva 
Mesa. 

1. A Direção ou Conselho Fiscal poderão requerer à Mesa da Assembleia Geral a sua 
convocação extraordinária. 

2. Um grupo de vinte sócios efetivos no pleno gozo dos seus direitos poderá requerer à 
Mesa da Assembleia Geral a sua convocação extraordinária. Neste caso, para que a 
Assembleia Geral possa ocorrer, é necessária a presença de três quartos do número 
de requerentes. 

3. Quando uma Assembleia Geral extraordinária convocada nos termos do ponto 2 
deste artigo não se realize por falta de número mínimo de sócios requerentes, ficam 
os sócios que faltaram inibidos de requerer sessões extraordinárias da Assembleia 
Geral pelo prazo de dois anos e os requerentes solidariamente obrigados ao 
pagamento das despesas feitas com a convocação da Assembleia Geral. 

 
Secção III - Competência 
 
Art.º 24.º - Compete à Assembleia Geral: 

1. Apreciar e votar o relatório das atividades do Clube e contas da Gerência, bem como 
o parecer do Conselho Fiscal, relativas a cada ano social. 

2. Eleger os corpos gerentes bem como os delegados do Clube aos organismos a que o 
Clube estiver vinculado. 

3. Fixar ou alterar a importância da joia na admissão de sócios, das quotas e de 
quaisquer outras contribuições. 

4. Apreciar e votar os Estatutos e o Regulamento Geral Interno do Clube e velar pelo 
seu cumprimento, interpretá-los, alterá-los ou revogá-los, bem como resolver casos 
neles omissos. 

5. Autorizar a Direção a realizar empréstimos e outras operações de crédito. 
6. Decidir sobre a aquisição ou alienação de bens imóveis e das garantias a prestar pelo 

Clube que onerem bens imobiliários ou consignem quaisquer rendimentos. 
7. Decidir sobre a readmissão de sócios que tenham sido expulsos. 
8. Alterar as suas próprias deliberações. 
9. Eleger comissões para a execução ou estudo de qualquer assunto. 
10. Deliberar sobre a aplicação de penalidades. 
11. Destituir qualquer elemento dos corpos gerentes. 
12. Aceitar a demissão da Mesa da Assembleia Geral. 
13. Decidir sobre a existência do CCRC. 
14. Dar parecer sobre a escolha dos coordenadores das áreas desportivas/culturais. 

 
Secção IV - Funcionamento 
 
Art.º 25.º - A Mesa da Assembleia Geral é composta por três membros, um dos quais será o 
presidente, coadjuvado por dois secretários, designados por primeiro e segundo secretário. 
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Art.º 26.º - Considera-se legalmente constituída a Assembleia Geral desde que a ela estejam 
presentes, à hora previamente marcada, pelo menos metade dos sócios efetivos, ou, meia hora 
depois, com qualquer número de presenças. 

1. As deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria absoluta do número 
de votos que correspondam aos votantes. 

2. Quando na primeira votação não tiver sido apurada a maioria absoluta, as 
deliberações serão tomadas em segunda votação pela maioria obtida. 

 
CAPÍTULO IX 

DIREÇÃO 
 
Art.º 27.º - O CCRC é dirigido e administrado por uma Direção composta por um número ímpar 
de associados, no mínimo de três e no máximo de cinco, sendo um presidente, um secretário e um 
tesoureiro, podendo ainda ter um vice-presidente e um vogal. 

1. Ao presidente da Direção compete convocar as reuniões da Direção, abrir e encerrar 
as sessões, dirigir os trabalhos, assinar balancetes e as ordens de pagamento 
conjuntamente com o secretário e o tesoureiro e dar cumprimento às deliberações da 
Direção. 

2. Ao vice-presidente, quando existir, compete coadjuvar e substituir o presidente na 
sua ausência. 

3. Ao secretário compete secretariar a Direção. 
4. Ao tesoureiro compete assinar os recibos das quotas e de todas as receitas do Clube e 

prover ao expediente da Tesouraria. 
5. Ao vogal, quando existir, compete coadjuvar todos os restantes membros da Direção. 

 

Art.º 28.º - Compete à Direção dirigir e administrar o Clube, prestigiá-lo, zelar pelos interesses do 
mesmo, impulsionar o progresso das suas atividades e designadamente: 

1. Cumprir e fazer cumprir o disposto nos Estatutos e no Regulamento Geral Interno, 
bem como todas as deliberações que em conformidade com eles, forem votadas pela 
Assembleia Geral. 

2. Aprovar e rejeitar ou anular a admissão e a readmissão de sócios efetivos e 
auxiliares. 

3. Propor à Assembleia Geral, com parecer prévio do Conselho Fiscal, a fixação ou 
alteração de quotas e quaisquer outras contribuições obrigatórias e determinar, com 
parecer favorável do mesmo conselho, a suspensão do pagamento de joia na 
admissão de sócios, por período que julgue conveniente. 

4. Aplicar as penas referidas nos pontos 1., 2., 3. e 4. do Art.º 14.º do Regulamento 
Geral Interno. 

5. Propor à Assembleia Geral a concessão dos títulos dos pontos 3, 4. e 5. do Art.º 4.º. 
6. Solicitar pareceres aos corpos gerentes reunidos em conjunto ou ao Conselho Fiscal. 
7. Elaborar regulamentos que se mostrem necessários à vida do Clube. 
8. Solicitar a convocação da Assembleia Geral ou da reunião conjunta dos corpos 

gerentes. 
9. Nomear as comissões, colaboradores e coordenadores que julgar convenientes para a 

boa execução das atividades do Clube. 
10. Comparecer a todas as reuniões da Assembleia Geral e dos corpos gerentes reunidos 

em conjunto, para prestar esclarecimentos e fornecer elementos relativos à sua 
atividade. 

11. Receber, no começo de gerência, e entregar, no fim dela, todos os valores que forem 
demonstrados nas contas devidamente legalizadas e um inventário de todos os 
valores pertencentes à coletividade. 

12. Velar pela conservação dos valores pertencentes à coletividade. 
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13. Elaborar anualmente balancetes que traduzam o movimento de receitas e despesas do 
Clube e que deverão ser afixados até quinze dias antes da Assembleia Geral 
ordinária. 

 
Art.º 29.º - A Direção reunir-se-á pelo menos uma vez a cada três meses e as suas votações serão 
tomadas por maioria de votos. 

1. Das reuniões da Direção serão elaboradas atas exaradas em livro a esse fim 
expressamente destinado, sendo cada ata assinada por todos os membros presentes. 

 
CAPÍTULO X 

CONSELHO FISCAL 
 
Art.º 30.º - O Conselho Fiscal é composto por um número ímpar de associados, no mínimo de 
três e no máximo de cinco, sendo um presidente, um secretário e um relator e, opcionalmente, 
dois vogais. 
 
Art.º 31.º - Ao Conselho Fiscal compete: 

1. Fiscalizar e dar parecer sobre todos os atos administrativos e financeiros da Direção. 
2. Dar parecer sobre os relatórios e contas da Direção, quer sejam mensais ou relativos 

a um ano social. 
3. Dar parecer sobre a fixação ou alteração de quotas ou outras contribuições 

obrigatórias a apresentar pela Direção à Assembleia Geral. 
4. Dar parecer sobre a interpretação dos Estatutos, sobre a aplicação de sanções 

disciplinares, sobre os recursos disciplinares e ainda instituir os processos de 
inquérito de sindicância e disciplinares que lhe sejam confiados. 

5. Dar parecer sobre a restante atividade do Clube, sempre que tal lhe seja solicitado. 
6. Dar parecer sobre a escolha dos coordenadores das áreas desportivas/culturais. 
7. Solicitar a convocação da Assembleia Geral ou da reunião conjunta dos corpos 

gerentes. 
8. Assistir, quando o entender, às reuniões da Direção, tendo voto consultivo e lavrando 

em livro especial as respetivas atas. 
 

CAPÍTULO XI 
ELEIÇÕES 

 
Art.º 32.º - A eleição para os corpos gerentes será feita por escrutínio secreto, por lista. 

1. A eleição de uma lista de candidatos será efetiva: 
a) No caso de haver mais do que uma lista, por maioria relativa dos votos. 
b) No caso de uma só lista, por maioria absoluta (metade mais um). 

2. A eleição dos representantes da coletividade nos organismos da hierarquia recreativa, 
cultural ou desportiva será também realizada na Assembleia Geral eleitoral, 
igualmente por escrutínio secreto e por lista. 

3. O dia e hora da Assembleia Geral ordinária são marcados pela Mesa da Assembleia 
Geral, tendo estes que ser divulgados até, no mínimo, quinze dias antes. 

4. A apresentação de listas e programas será feita sigilosamente ao presidente da Mesa 
da Assembleia Geral ou a um dos seus secretários, até 48 horas antes da hora 
marcada para a Assembleia Geral. 

5. O presidente da Mesa da Assembleia Geral, depois de verificar a validade das listas e 
programas candidatos, deverá comunicar aos seus mandatários a sua aceitação ou 
não, nas 12 horas seguintes. 

6. Em caso de não-aceitação de uma ou mais listas ou programas por parte do 
presidente da Mesa da Assembleia Geral, depois de comunicado o facto aos seus 
mandatários, estes terão 12 horas para apresentarem novas propostas válidas, se 
assim o desejarem. 
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7. Após aprovação das listas e programas candidatos, o presidente da Mesa da 
Assembleia Geral deverá torná-los públicos até, no mínimo, 12 horas antes da hora 
marcada para a Assembleia Geral ordinária. 

8. Se até 36 horas antes da hora marcada para a Assembleia Geral ordinária não houver 
listas candidatas válidas, o presidente da Mesa deverá adiar a Assembleia para a 
semana seguinte, procedendo-se de novo de acordo com os pontos 4. a 7. deste 
artigo. 

9. No início da Assembleia Geral ordinária todos os sócios deverão dirigir-se à Mesa a 
fim de verificar o estado da sua quota e assinar a lista de presenças. 
a) A atualização da quota poderá ser feita até no mínimo à hora marcada para a 

Assembleia Geral ordinária. 
10. Todas as situações não descritas nos pontos acima ficarão ao critério da Mesa, que, 

em caso de dúvida, poderá convocar a Assembleia Geral a decidir. 
11. Consideram-se válidas as listas compostas por sócios efetivos em conformidade com 

o Art.º 16.º. 
 
Art.º 33.º - A posse de qualquer cargo deverá ser tomada até oito dias após a eleição. 

 
CAPÍTULO XII 

ESTRUTURAS DO CLUBE: SECÇÕES 
 

Art.º 34.º - O CCRC é estruturado em várias áreas desportivas/culturais, sendo estas 
representadas por qualquer sócio efetivo no pleno gozo dos seus direitos e a convite da Direção 
deste Clube. 
 
Secção I – Desporto 
 

1. Esta secção engloba o futebol, o atletismo, o ténis, os jogos de mesa e outras 
modalidades. 

2. Constituição: 
a) A secção de Desporto é gerida por um número ímpar de elementos, no mínimo 

de três e no máximo de cinco, em que um será o presidente. Compete-lhes 
dinamizá-la e articulá-la, juntamente com a Direção do Clube. 

b) Os coordenadores são eleitos em Assembleia Geral ordinária, de acordo com o 
Art.º 32.º. 

3. Direitos e deveres: 
a) Defender o prestígio e a dignidade do CCRC. 
b) Exaltar o nome de Carapito e das suas gentes. 
c) Apresentar as suas contas uma vez a cada ano, em Assembleia Geral. 
d) Decidir sobre a gestão do seu património e a sua linha de orientação, desde que 

esta não vá contra os Estatutos e o Regulamento Geral Interno do CCRC. 
4. Caso o presidente se demita, abandone ou seja forçado a abandonar o cargo, cabe à 

Direção do Clube nomear, se necessário, um substituto, até que sejam eleitos novos 
coordenadores em Assembleia Geral. 

 
Secção II - Cultura 
 

1. A secção cultural subdivide-se em várias subsecções. 
 

1.ª - Jornal 
 

1. Esta subsecção edita o jornal “Caruspinus”. 
2. Constituição: 
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a) O Caruspinus é gerido por um diretor, um diretor-adjunto e um subdiretor, 
coadjuvados pelos órgãos sociais do CCRC e demais colaboradores. 

b) O diretor será proposto pela Direção do CCRC e aprovado em Assembleia Geral 
ordinária. 

c) O diretor-adjunto será nomeado pelo diretor e aprovado pela Direção do CCRC. 
d) O subdiretor será nomeado pelo diretor e aprovado pela Direção do CCRC. 

3. Direitos e deveres: 
a) Ser centro de convergência, difusão e apoio de todas as iniciativas a levar a cabo 

pelo CCRC. 
b) Constituir o elemento de ligação entre o Clube e os seus associados, entre 

Carapito e seus e(i)migrantes. 
c) Defender os costumes de Carapito e apoiar as iniciativas que visem a proteção 

do seu património cultural. 
d) Proteger e defender os interesses de toda a população, informando-a 

convenientemente dos seus direitos e deveres. 
e) Apresentar as suas contas uma vez a cada ano, em Assembleia Geral. 
f) Definir a periodicidade da sua edição. 
g) Fixar o valor da assinatura, não tendo, no entanto, fins lucrativos. O valor 

poderá ser alterado anualmente, ou quando a Direção o achar necessário para a 
continuidade do jornal, sendo os assinantes previamente informados. 

4. Caso o diretor se demita, abandone ou seja forçado a abandonar o cargo, cabe ao 
diretor-adjunto e ao subdiretor assegurarem a publicação do jornal, conjuntamente 
com a Direção do Clube, nomeando, se necessário, um substituto, até que seja eleita 
nova Direção em Assembleia Geral. 

 
2.ª Grupo de Teatro 

 
1. Esta secção engloba a representação ou encenação de peças de teatro e englobará 

todos aqueles que o desejarem fazer, em especial as camadas mais jovens da 
população. 

2. Constituição: 
a) A secção de teatro é gerida por um número ímpar de elementos, no mínimo de 

três e no máximo de cinco, em que um será o presidente. Compete-lhes 
dinamizá-la e articulá-la, juntamente com a Direção do Clube. 

b) Os coordenadores são eleitos em Assembleia Geral ordinária, de acordo com o 
Art.º 32.º. 

3. Direitos e Deveres: 
a) Defender o prestígio e a dignidade do CCRC. 
b) Exaltar o nome de Carapito e das suas gentes. 
c) Apresentar as suas contas uma vez a cada ano, em Assembleia Geral. 
d) Decidir sobre a gestão do seu património e a sua linha de orientação, desde que 

esta não vá contra os Estatutos e o Regulamento Geral Interno do CCRC. 
4. Caso o presidente se demita, abandone ou seja forçado a abandonar o cargo, cabe à 

Direção do Clube nomear, se necessário, um substituto, até que sejam eleitos novos 
coordenadores em Assembleia Geral. 

 
3.ª Grupo de Dançares e Cantares 

 
1. Esta secção tem como objetivo o aproveitamento dos cânticos e danças da região. 
2. Constituição: 

c) A secção de Dançares e Cantares é gerida por um número ímpar de elementos, 
no mínimo de três e no máximo de cinco, em que um será o presidente. 
Compete-lhes dinamizá-la e articulá-la, juntamente com a Direção do Clube. 

d) Os coordenadores são eleitos em Assembleia Geral ordinária, de acordo com o 
Art.º 32.º. 
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3. Direitos e deveres: 
a) Defender o prestígio e a dignidade do CCRC. 
b) Exaltar o nome de Carapito e das suas gentes. 
c) Apresentar as suas contas uma vez a cada ano, em Assembleia Geral. 
d) Decidir sobre a gestão do seu património e a sua linha de orientação, desde que 

esta não vá contra os Estatutos e o Regulamento Geral Interno do CCRC. 
4. Caso o presidente se demita, abandone ou seja forçado a abandonar o cargo, cabe à 

Direção do Clube nomear, se necessário, um substituto, até que sejam eleitos novos 
coordenadores em Assembleia Geral. 

 
4.ª Grupo de Ação Cultural 

 
1. Este grupo tem como objetivo dar a conhecer aos Carapitenses novas formas de 

cultura e responsabilizar-se pela defesa do património histórico material e imaterial, 
cultural e artístico de Carapito. 

2. Empenhar-se-á na projeção de filmes, na realização de exposições, projeção de 
slides, pequenos colóquios e conferências, versando assuntos de interesse a toda a 
população Carapitense, tais como: agricultura, pecuária, pastorícia, saúde e higiene. 

3. Constituição: 
a) A secção de Ação Cultural é gerida por um número ímpar de elementos, no 

mínimo de três e no máximo de cinco, em que um será o presidente. Compete-
lhes dinamizá-la e articulá-la, juntamente com a Direção do Clube. 

b) Os coordenadores são eleitos em Assembleia Geral ordinária, de acordo com o 
Art.º 32.º. 

4. Direitos e deveres: 
a) Defender o prestígio e a dignidade do CCRC. 
b) Exaltar o nome de Carapito e das suas gentes. 
c) Apresentar as suas contas uma vez a cada ano, em Assembleia Geral. 
d) Decidir sobre a gestão do seu património e a sua linha de orientação, desde que 

esta não vá contra os Estatutos e o Regulamento Geral Interno do CCRC. 
5. Caso o presidente se demita, abandone ou seja forçado a abandonar o cargo, cabe à 

Direção do Clube nomear, se necessário, um substituto, até que sejam eleitos novos 
coordenadores em Assembleia Geral. 

 
5.ª Grupo do Bombos 
 
1. Este grupo tem como objetivo promover e preservar o interesse pela música de 

percussão e manter a tradição musical. 
2. Constituição: 

a) O Grupo de Bombos é gerido por um número ímpar de elementos, no mínimo 
de três e no máximo de cinco, em que um será o presidente. Compete-lhes 
dinamizá-lo e articulá-lo, juntamente com a Direção do Clube. 

b) Os coordenadores são eleitos em Assembleia Geral ordinária, de acordo com o 
Art.º 32.º. 

3. Direitos e Deveres: 
a) Defender o prestígio e a dignidade do CCRC. 
b) Exaltar o nome de Carapito e das suas gentes. 
c) Apresentar as suas contas uma vez a cada ano, em Assembleia Geral. 
d) Decidir sobre a gestão do seu património e a sua linha de orientação, desde que 

esta não vá contra os Estatutos e Regulamento Geral Interno do CCRC. 
4. Caso o presidente se demita, abandone ou seja forçado a abandonar o cargo, cabe à 

Direção do Clube nomear, se necessário, um substituto, até que sejam eleitos novos 
coordenadores em Assembleia Geral. 
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CAPÍTULO XIII 
UTILIZAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS DO CCRC 

 
Art.º 35.º - A utilização do salão de festas deverá reger-se pelas seguintes normas: 

1. Todos os sócios com a situação regularizada nos termos do Art.º 16.º têm o direito de 
utilizar o salão de festas e demais infraestruturas associadas a este, mediante o pagamento 
de 40€ por cada dia de utilização. 
a) A solicitação deverá ser feita por escrito a qualquer um dos membros da Direção do 

CCRC com, pelo menos, 30 dias de antecedência. 
2. Os não sócios podem requerer a utilização do salão de festas, mediante o pagamento de 

80€ por cada dia de utilização. 
a) A solicitação deverá ser feita por escrito a qualquer um dos membros da Direção do 

CCRC com, pelo menos, 60 dias de antecedência. 
3. Após a sua utilização, o salão deverá ser limpo, assumindo ainda a responsabilidade por 

eventuais danos causados nas instalações a pessoa que fez a requisição. 
4. Em caso de aluguer do salão de festas para atividades estranhas ao CCRC, os sócios não 

usufruem das habituais regalias que têm na sede ou em evento organizado pelo Clube. 
5. Um sócio não terá prioridade na requisição do salão de festas caso este já tenha sido 

requisitado por um não sócio. 
6. O salão de festas não pode ser arrendado quando se realizem festas comuns ou religiosas 

na aldeia, principalmente durante a festa que o Clube realiza anualmente. 
 

CAPÍTULO XIV 
UTILIZAÇÃO DO POLIDESPORTIVO 

 
Art.º 36.º - A utilização do polidesportivo deverá reger-se pelas seguintes normas: 

1. Todos os sócios com a situação regularizada nos termos do Art.º 16.º têm o direito de 
utilizar o polidesportivo mediante o pagamento de 5€ por cada hora de utilização em 
horário diurno e 10€ por cada hora de utilização em horário noturno. 
a) A solicitação deverá ser feita a qualquer um dos membros da Direção do CCRC com, 

pelo menos, 24 horas de antecedência. 
b) Entende-se por horário noturno quando for necessário usar iluminação artificial. 

2. Os não sócios poderão usufruir da utilização do polidesportivo mediante o pagamento de 
10€ por cada hora de utilização em horário diurno e 20€ por cada hora de utilização em 
horário noturno. 
a) A solicitação deverá ser feita a qualquer um dos membros da Direção do CCRC com 

pelo menos 48 horas de antecedência. 
b) Entende-se por horário noturno quando for necessário usar iluminação artificial. 

3. É cobrada a taxa de sócio no arrendamento do polidesportivo quando pelo menos 50% 
dos participantes da atividade desportiva são sócios do CCRC. 

4. Em caso de o polidesportivo já ter sido alugado por um não sócio, um sócio que 
manifeste a mesma intenção não terá prioridade. 

5. Em caso de realização de um evento organizado pelo CCRC ou outra entidade, todos os 
participantes terão o estatuto adotado pelo evento. 

6. Associada à utilização do polidesportivo está também a utilização dos balneários do 
CCRC, mediante o pagamento de 5€ adicionais. 

7. Os participantes deverão levar os objetos necessários à prática do desporto, que poderão 
ainda ser facultados pelo CCRC, em caso de este ter essa disponibilidade. 

8. Todos e quaisquer danos no polidesportivo ou balneários serão da responsabilidade da 
pessoa que fez a requisição. 

 
CAPÍTULO XV 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art.º 37.º - O CCRC só poderá ser dissolvido em Assembleia Geral especialmente convocada 
para esse efeito. 

1. A decisão de dissolução terá de ser tomada por três quartos dos sócios existentes em 
primeira convocação ou, em segunda convocação, por quatro quintos dos sócios 
presentes à reunião. 

2. A Assembleia Geral, no caso de ser resolvida a dissolução do CCRC, estabelecerá as 
disposições necessárias à distribuição do património líquido social, incluindo os 
livros da coletividade e os troféus. 

 
Art.º 38.º - A utilização da sede do CCRC está reservada aos sócios, não podendo ser arrendada, 
independentemente de qual for o fim. 
 
Art.º 39.º - Proceder-se-á à atualização da numeração dos sócios de cinco em cinco anos, 
podendo a Direção antecipá-la se o julgar conveniente. 

1. A atualização da numeração deverá seguir a mesma ordem que tinha antes desta. 
 
Art.º 40.º - O ano social do Clube coincide com o ano civil e a ele devem ser referidas as contas 
da Gerência. 
 
Art.º 41.º - Este Regulamento Geral Interno entra imediatamente em vigor após aprovação em 
Assembleia Geral. 
 
Art.º 42.º - No que este Regulamento Geral Interno for omisso, cabe aos corpos dirigentes do 
Clube decidir, podendo, em caso de dúvida, consultar a Assembleia Geral, bem como o 
estabelecido na lei geral. 
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