
 REGULAMENTO INTERNO DO CONSELHO TÉCNICO - ASSOCIAÇÃO FOLHA DE BAMBU 

 ARTIGO 1º 

 Disposições Gerais 

 1. O presente regulamento completa os estatutos e Regulamento Interno da Associação Folha de 
 Bambu, nomeadamente na definição do conceito e obje�vos da Escola Folha de Bambu. 

 2. Este documento apresenta a composição, competências e funcionamento do Conselho Técnico. 

 CAPÍTULO I.  Conceito e Obje�vos da Escola Folha de Bambu 

 ARTIGO 2.º 

 Conceito da Escola Folha de Bambu 

 1.  A  Escola Folha de Bambu  tem como obje�vo o ensino  das Artes Marciais Chinesas segundo os 
 ensinamentos do Mestre Wu Xuan, p  assando o seu conhecimento,  tanto a nível técnico como 
 filosófico. O trabalho marcial tem como base artes internas e artes externas, cruzando diferentes 
 disciplinas para melhor entender e aplicar as diversas técnicas. O seu foco é, essencialmente, o Kung 
 Fu Shaolin e Tai Chi Yang. O  termo Kung Fu é u�lizado  para designar as artes marciais chinesas, 
 englobando artes internas e externas. Entendemos que deverá haver equilíbrio entre o treino de 
 artes externas e o treino de artes internas para um crescimento sustentado.  O percurso proposto 
 permi�rá ao pra�cante a aquisição de valores que o ajudarão a transpor barreiras tanto no 
 crescimento enquanto pra�cante de artes marciais chinesas, como no crescimento pessoal. 

 2.  Cul�var valores inspirados pelas filosofias orientais: Respeito (incluindo autoes�ma, 
 conhecimento do próprio corpo) por si próprio e pelo outro (sem hierarquias); Hones�dade consigo 
 e com os outros; Lealdade; Solidariedade; Humildade; Perseverança; Força de vontade; Paciência; 
 Autodisciplina; Coragem para enfrentar os seus próprios medos; Igualdade. 

 ARTIGO 3.º 

 Obje�vos da Escola Folha de Bambu 

 1. Difundir as Artes Marciais Chinesas segundo os conhecimentos do Mestre Wu Xuan. 

 2. Estudar e desenvolver as Artes Marciais Chinesas segundo os conhecimentos do Mestre Wu Xuan. 

 3. Reunir e preservar conhecimento do Mestre Wu Xuan rela�vamente às Artes Marciais Chinesas. 



 4. Promover valores definidos no conceito da escola. 

 5. Criar um espaço para divulgar as Artes Marciais e Cultura Chinesa. 

 CAPÍTULO II. Conselho Técnico 

 ARTIGO 4.º 

 Composição do Conselho Técnico 
 1. O Conselho Técnico é cons�tuído por pelo menos 3 membros, podendo ter o máximo de 5 
 membros. 
 2. O Conselho será composto tendencialmente por Sócios Professores Efe�vos. 
 3. O Conselho Técnico é proposto pela direção e aprovado em Assembleia Geral por maioria. 

 ARTIGO 5.º 

 Funcionamento do Conselho Técnico 

 1. O Conselho Técnico funcionará em plenário. 

 2. O plenário do Conselho Técnico reunirá ordinariamente, pelo menos, uma vez por ano. 

 3. As reuniões do Conselho Técnico realizar-se-ão à hora marcada na convocatória, desde que esteja 
 presente a maioria dos seus membros. 

 4. As decisões do Conselho Técnico podem ser por maioria ou unanimidade, consoante a matéria em 
 análise. 

 5. O Conselho Técnico elege no início do mandato, de entre os seus membros, o Orientador do 
 Conselho Técnico que terá a função de convocar e dirigir as reuniões ordinárias do conselho técnico. 

 6. Qualquer elemento do Conselho Técnico poderá convocar reunião extraordinária ao longo do ano, 
 sempre que haja mo�vo relevante para tal. 

 ARTIGO 6.º 

 Decisões do Conselho Técnico 
 1. O Conselho Técnico elabora os conteúdos técnicos e programá�cos da escola, tanto nas a�vidades 
 regulares, como em cursos e seminários da Associação Folha de Bambu, sempre que necessário 
 recorrendo a maioria simples. 
 2. O Conselho Técnico define as a�vidades a apresentar à direção da Associação. 



 3. É responsabilidade do Conselho Técnico escolher os Professores Efe�vos e Auxiliares que estão em 
 condições de cumprir os requisitos da Associação Folha de Bambu, no ensino das artes marciais 
 chinesas. Esta escolha é feita por unanimidade. 
 4. É responsabilidade do Conselho Técnico nomear os Professores Efe�vos ou Auxiliares adequados 
 para cada projeto. 
 5. O Conselho Técnico deverá aprovar por unanimidade os elementos a propor à direção para a sua 
 própria composição quando não houver nº suficiente de Professores Efe�vos. 

 ARTIGO 7.º 

 Convocatórias das reuniões 

 1. As convocatórias para as reuniões incluirão a hora, o local, a data, a ordem de trabalhos das 
 mesmas, bem como a sua natureza ordinária ou extraordinária. 

 2. O orientador enviará convocatória com, pelo menos, 15 dias de antecedência, para as sessões 
 ordinárias. Qualquer membro do conselho pode convocar sessão extraordinária com 48 horas de 
 antecedência. 

 3. Todos os membros do Conselho Técnico poderão propor por escrito, e com a antecedência mínima 
 de 48 horas, assuntos devidamente fundamentados, a incluir na agenda de trabalhos, desde que 
 respeitem a esfera de competência deste órgão. 

 4. Sempre que possível, os documentos a analisar em cada reunião deverão ser distribuídos a todos 
 os membros, juntamente com a convocatória. 

 ARTIGO 8.º 

 Atas das reuniões 

 1. De cada reunião será lavrada uma ata, subme�da a aprovação na própria reunião ou nas reuniões 
 seguintes. 

 2. Sempre que o Conselho Técnico o entenda, será elaborada uma minuta que, depois de aprovada 
 na própria reunião, será tornada pública. 

 ARTIGO 9.º 

 Votações 

 1. As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos membros presentes à reunião 
 validamente expressos, se outra forma não for determinada por legislação específica. 



 2. Em caso de empate na votação, o Orientador tem direito a voto de qualidade, salvo se a votação 
 se �ver efetuado por escru�nio secreto. 

 ARTIGO 10.º 

 Entrada em vigor e revisão 

 1. O presente regulamento poderá ser revisto, no seu todo ou em parte, sempre que tal se jus�fique, 
 devendo as alterações ser aprovadas por unanimidade. 

 2. O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte após a sua homologação. 


