
 ESTATUTOS - ASSOCIAÇÃO FOLHA DE BAMBU 

 Cons�tuição da Associação 
 Primeiro: MAFALDA MATOS COSTA, solteira, maior, natural de Portugal, residente em Rua Marquês 
 do Soveral nº 6 3º esq., 1700-298 Lisboa, contribuinte número 222 529938. 
 Segundo: JOSÉ ANTÓNIO DE SOUSA BARRIGA LIMA, solteiro, maior, natural de Portugal, residente em 
 Rua Luís de Camões nº 113 1º dto., 1495-084 Algés, contribuinte número 222484187. 
 Terceiro: JOÃO NUNO MONTEIRO JÚLIO TAQUELIM DA CRUZ, solteiro, maior, natural de Portugal, 
 residente em Rua Alegre, nº 50, 2º dto., 1495-003 Algés, contribuinte número 227462807. 
 Que cons�tuem uma Associação que se regerá pelo disposto nos ar�gos seguintes: 

 Ar�go 1.º 
 Denominação, sede e duração 
 1. A associação, sem fins lucra�vos, adopta a denominação de “ASSOCIAÇÃO FOLHA DE BAMBU”, e 
 tem sede em Rua Marquês do Soveral nº 6, 3º andar esquerdo, 1700-298 Lisboa, freguesia de 
 Alvalade, concelho de Lisboa e cons�tui-se por tempo indeterminado. 
 2. A associação tem o número de pessoa colec�va 516 322 001. 

 Ar�go 2.º 
 Objeto 
 A associação tem como fim promover, transmi�r e divulgar as artes marciais chinesas, a par�r dos 
 ensinamentos transmi�dos pelo mestre Wu Xuan. 

 Ar�go 3.º 
 Receitas 
 Cons�tuem receitas da associação, designadamente: 
 a) o produto das quo�zações, valor definido no regulamento interno e que pode ser revisto pela 
 direção; 
 b) os rendimentos dos bens próprios da associação e as receitas das a�vidades sociais; 
 c) os rendimentos das a�vidades promovidas pela associação; 
 d) as liberalidades aceites pela associação; 
 e) os subsídios que lhe sejam atribuídos. 

 Ar�go 4.º 
 Órgãos 
 1. São órgãos da associação a assembleia geral, a direção, o conselho fiscal e o conselho técnico. 
 2. O mandato dos �tulares dos órgãos sociais (assembleia geral, direção, conselho fiscal) é de 4 anos. 
 3. O mandato do Conselho Técnico é de 5 anos. 

 Ar�go 5.º 
 Assembleia geral 
 1. A assembleia geral é cons�tuída por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos. 
 2. A competência da assembleia geral e a forma do seu funcionamento são os estabelecidos no 
 Código Civil, designadamente no ar�go 170º, e nos ar�gos 172º a 179º. 



 3. A mesa da assembleia geral, eleita em assembleia geral, é composta por três associados, 
 Presidente, Vice-Presidente e Secretário. 
 4. A convocatória para a assembleia geral pode ser feita por meio de aviso postal, expedido para cada 
 um dos associados com a antecedência mínima de oito dias, com indicação do dia, hora e local da 
 reunião e a respec�va ordem do dia, ou, mediante publicação da convocatória nos termos do 
 disposto no nº 2 do ar�go 174º do Código Civil e, poderá ainda, cumula�vamente a cada uma das 
 referidas hipóteses, ser efetuado aviso escrito direto ou por correio electrónico sendo, a receção da 
 mesma sujeita a confirmação e aceitação nestes casos. 
 5. À mesa da assembleia geral compete convocar, dirigir as reuniões da assembleia e lavrar as lavrar 
 as respec�vas atas, fazer lista de presenças e assinar as atas. 

 Ar�go 6.º 
 Direção 
 1. A direção, eleita em assembleia geral, é composta por 3 associados, Presidente, Vice-Presidente e 
 Tesoureiro. 
 2. À direção compete a gerência social, administra�va e financeira da associação, e representar a 
 associação em juízo e fora dele. 
 3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no ar�go 171º do Código Civil. 
 4. A associação obriga-se com a intervenção de duas assinaturas. 

 Ar�go 7.º 
 Conselho Fiscal 
 1. O conselho fiscal, eleito em assembleia geral, é composto por 3 associados, Presidente e dois 
 Vogais. 
 2. Ao conselho fiscal compete fiscalizar os atos administra�vos e financeiros da direção, fiscalizar as 
 suas contas e relatórios, e dar parecer sobre os atos que impliquem aumento das despesas ou 
 diminuição das receitas. 
 3. A forma do seu funcionamento é a estabelecida no ar�go 171º do Código Civil. 

 Ar�go 8.º 
 Conselho Técnico 
 1. O Conselho Técnico é composto por o mínimo de três associados, e o máximo de 5 associados, dos 
 quais professores efe�vos, e outros associados quando não houver nº de professores efe�vos 
 suficientes para completar o Órgão. 
 2. O Conselho Técnico é proposto pela direção e aprovado em Assembleia Geral por maioria. 
 3. A forma do seu funcionamento é estabelecida pelo Regulamento Interno do Conselho Técnico. 

 Ar�go 9.º 
 Admissão e exclusão 
 As condições de admissão e exclusão dos associados, suas categorias, direitos e obrigações, 
 constarão de regulamento a aprovar pela assembleia geral. 

 Ar�go 10.º 
 Ex�nção. Des�no dos bens 



 Ex�nta a associação, o des�no dos bens que integrarem o património social, que não estejam 
 afetados a fim determinado e que não lhe tenham sido doados ou deixados com algum encargo, será 
 objeto de deliberação dos associados. 


