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CAPÍTULO PRIMEIRO 

 
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, FINS E COMPOSIÇÃO 

 
Artº 1º - O Clube de Ténis do Porto, associação desportiva fundada na cidade do Porto em 
Janeiro de mil novecentos e sessenta e oito, e considerada de utilidade pública ao abrigo do 
Decreto-Lei número quatrocentos e sessenta, barra, setenta e sete e por despacho de catorze de 
Maio de mil novecentos e oitenta, publicado no Diário da República número cento e vinte e dois, 
Segunda Série, de vinte e sete do mesmo mês, rege-se pelos presentes estatutos. 
Parágrafo Único: Designa-se abreviadamente pelas iniciais CTP. 
 
Artº 2º - A sua duração é por tempo indeterminado e, como associação desportiva, é 
completamente alheio a todas as manifestações de carácter político, racial e religioso. 
 
Artº 3º - O Clube  tem a sua Sede Social e instalações desportivas na cidade do Porto, nos 
Terrenos Anexos à Rua Damião de Góis, podendo transferi-las para local que mereça aprovação 
da Assembleia Geral. 
 
Artº 4º - O Clube tem por objecto a prática e fomento do ténis, podendo no entanto dedicar-se a 
qualquer outra actividade desportiva que a sua massa associativa venha a aprovar em 
Assembleia Geral. 
 

CAPÌTULO SEGUNDO 
 

SÓCIOS 
 

SECÇÃO PRIMEIRA – CANDIDATURA, ADMISSÃO E ENQUADRAMENTO 
 

Artº 5º - Poderão ser sócios do CTP: 
1. – As pessoas que por si ou pelos seus legais representantes, apresentem a respectiva 
candidatura, sobre proposta de um sócio que tenha sido admitido há mais de um ano; 
2. – Os filhos dos sócios quando atinjam a idade de dezoito anos; 
3. – Compete ao associado fazer proposta de admissão do filho nos seis meses seguintes à data 
em que completa os dezoito anos. 
 
Artº 6º - Os sócios do CTP enquadram-se nas seguintes categorias: 
a) Fundadores 
b) Efectivos 
c) Beneméritos 
d) Honorários 
 
Artº 7º - Foram sócios fundadores os Senhores Wenceslau Maria Esteves Teixeira, Joaquim 
Gonçalves de Abreu, Victor da Assunção Amador, Luis Filipe Bandeira Faustino, Carlos Almeida 
Santos, Carlos Fernando Enes de Carvalho, Maria Fernanda Pinto da Costa Borralho, José Falcão 
Pinto de Sousa, Vasco Cerqueira de Faria, Rogério Manuel de Castro Tavares e Sérgio 
Gonçalves. 
Parágrafo Único: Os fundadores do CTP têm todos os direitos e deveres consignados nos 
Estatutos e Regulamentos do Clube aos seus sócios efectivos, mas sem obrigatoriedade do 
pagamento de quotas. 
 
Artº 8º - Sócios efectivos são os que se tornem titulares de direitos e obrigações previstos nos 
Estatutos e regulamentação complementar. 
Artº 9º - São sócios beneméritos todas as pessoas, singulares ou colectivas que, por valiosos ou 
relevantes serviços prestados so Clube, sejam como tal reconhecidos em Assembleia Geral. 
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Artº 10º - São sócios honorários as pessoas singulares que pelo seus prestígio, mérito e 
dedicação à causa desportiva sejam distinguidos pela Assembleia Geral. 
 
Artº 11º - As propostas para admissão de sócios efectivos deverão ser apresentadas nas 
condições previstas nos Estatutos e Regulamentos e serão apreciadas pela Direcção em prazo 
não superior a trinta dias, contados da data da entrada da proposta, prazo dentro do qual deve ser 
dado conhecimento, por escrito, do resultado da apreciação da candidatura. 
 
 

SECÇÃO SEGUNDA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 

Artº12º - São os seguintes os direitos dos sócios: 
1. - Propor candidatos a sócios. 
2. - Participar nas Assembleia Gerais, com direito a voto três meses após a data da  
admissão, bem como candidatar-se ao desempenho de cargos sociais. 
3. - Fazer-se representar por outro associado em Assembleias Gerais sob apresentação de carta 
dirigida ao Presidente da Mesa. 
4. - Examinar, na Sede do Clube e durante as horas de expediente, os livros e demais 
documentos referentes a contas publicadas, dentro de oito dias úteis que antecedam a realização 
da Assembleia Geral Ordinária convocada para a sua apreciação. 
5. - Frequentar a Sede, os recintos desportivos e outras instalações, utilizando-as dentro das 
condições regulamentares. Este direito é extensivo aos cônjuges e filhos dos sócios menores de 
dezoito anos. 
6. - Requerer, por escrito, à Direcção a suspensão do pagamento de quotas a qual lhe será 
concedida sempre que, comprovadamente: 
6.1. - se encontre a prestar serviço militar obrigatório; 
6.2. – fiquem impossibilitados da prática desportiva por motivo de doença ou ausência 
prolongadas; 
6.3. - ao período de suspensão do pagamento de quotas corresponderá a interrupção do exercício 
dos direitos estatutários, com excepção dos sócios que se encontrem a cumprir serviço militar 
obrigatório, aos quais serão mantidos os direitos e regalias que a lei lhes confere; 
 

6.4. - os sócios que pretendam beneficiar do disposto neste número obrigam-se a comunicar por 
escrito a cessação do impedimento, sob pena de serem chamados pela Direcção ao pagamento 
de todas as quotas relativas ao período de suspensão. 
7. - Os sócios, enquanto menores de dezoito anos, não podem exercer os direitos consignados 
nos números 1, 2 e 3 deste artigo. 
 
Artº 13º - São obrigações dos sócios: 
1.  - Cumprir as disposições estatutárias e regulamentares; 
2. - Pagar pontualmente as quotas e demais prestações pecuniárias fixadas pelos Estatutos e 
Regulamentos; 
3. - Desempenhar com zêlo e dedicação os cargos sociais ou outros para que tenham sido eleitos 
ou nomeados após tomada de posse; 
4. - Identificar-se, dentro do Clube, sempre que solicitados por pessoa qualificada ou credenciada 
pela Direcção; 
5. - Defender e zelar o património do Clube; 
6. - Apresentar, por escrito, o seu eventual pedido de demissão; 
Parágrafo Único: O não cumprimento destas obrigações inibe os sócios do exercício dos seus 
direitos. 
 

SECÇÃO TERCEIRA – PENALIDADES 
 

Artº 14º - Ficam sujeitos a procedimento disciplinar, precedendo sempre inquérito sumário 
instaurado pela Direcção, os sócios cujo comportamento cívico ou moral infrinja os Estatutos, os 
Regulamentos, as Regras de Boa Conduta e a Ética Associativa e Desportiva. 
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Artº 15º - Qualquer sócio que dê motivo a intervenção disciplinar da Direcção poderá sofrer, após 
processo respectivo, as penalidades seguintes: repreensão escrita, suspensão temporária e 
expulsão. 
 
Artº 16º - A Direcção deverá, porém, dar conhecimento ao sócio visado, por escrito, das razões da 
abertura do processo disciplinar. 
 
Artº 17º - A instrução do processo disciplinar será da competência de uma Comissão constituida 
por três membros, em representação de cada um dos Órgãos Sociais, com poderes de delegação. 
 
Artº 18º - O sócio que tenha sofrido pena de suspensão temporária por período igual ou superior 
a cento e oitenta dias, ou expulsão, poderá recorrer no prazo de trinta dias, após a comunicação 
da deliberação, para a Assembleia Geral que será convocada especialmente para o efeito. 
 
 

CAPÍTULO TERCEIRO 
 

SECÇÃO PRIMEIRA – PATRIMÓNIO SOCIAL 
 

Artº 19º - Todos os bens adquiridos a título oneroso ou gratuito, Património do Clube, devem ter a 
data, valor de aquisição e localização adequadamente registados. 
Parágrafo Único: Os troféus, medalhas e outros prémios pertença do Clube devem ser objecto de 
registo em livro próprio. 
A alienação ou oneração de quaisquer bens que integram o Património do Clube é da 
competência da Direcção com o parecer favorável do Conselho Fiscal. 
 
 

SECÇÃO SEGUNDA – ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E CONTROLO DE GESTÃO 
 

Artº 20º - No orçamento anual devem ser inscritas as receitas e despesas correntes e 
extraordinárias previstas para cada exercício, competindo a sua elaboração e fundamentação à 
Direcção, devendo esta submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral que delibere sobre as 
contas do exercício anterior. 
 
Artº 21º - São receitas correntes: jóias de admissão, quotizações regulares, rendimentos das 
Escolas do Clube, contratos de publicidade anual, taxas de utilização das instalações e outras 
prestações pecuniárias com carácter regular. 
 
Artº 22º - São receitas extraordinárias: as quotas suplementares dirigidas a um fim específico e 
todas as receitas que, tendo carácter acidental, não estejam contidas no artigo anterior. 
 
Artº 23º - São despesas correntes: as relacionadas com a actividade desportiva, conservação e 
manutenção de instalações e equipamento, despesas com o pessoal, gastos com as escolas e 
despesas gerais de natureza administrativa. 
 
Artº 24º - São despesas extraordinárias as benfeitorias, aquisição de equipamento e outros 
gastos acidentais não considerados de natureza corrente. 
 
Artº 25º - O orçamento anual será elaborado de molde a evidenciar o plano de actividades da 
Direcção com a quantificação do orçamento corrente e do extraordinário. 
 
Artº 26º - A contabilidade deverá relevar as despesas  e receitas do Clube e possibilitar a 
determinação dos desvios orçamentais. 
 
 

CAPÍTULO QUARTO 
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ÓRGÃOS SOCIAIS 
 

SECÇÃO PRIMEIRA – ELEIÇÕES 
 

Artº 27º - Os Órgãos Sociais do Clube são a Assembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal 
eleitos em Assembleia Geral, com mandato de dois anos. 
 
Artº 28º - A eleição dos Órgãos Sociais é feita por escrutínio secreto e por maioria dos votos dos 
sócios presentes e representados. 
 
 

SECÇÃO SEGUNDA – ASSEMBLEIA GERAL 
 

Artº 29º - A Assembleia Geral é constítuida pelos Sócios Fundadores e Efectivos, no pleno 
exercício dos seus direitos. 
Parágrafo Único: As suas reuniões são ordinárias e extraordinárias, delas se lavrando a respectiva 
acta que será assinada pelos membros da Mesa. 
 
Artº 30º - A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um 
Secretário. 
 
Artº 31º - A Assembleia Geral é soberana nas suas deliberações, desde que estas não contrariem 
as disposições estatutárias e a legislação em vigor. 
 
Artº 32º - Podem requerer a convocação da Assembleia Geral: 
a) A Direcção; 
b) O Conselho Fiscal; 
c) Cinquenta sócios efectivos maiores de dezoito anos, e no pleno gozo dos seus direitos. 
 
Artº 33º - Os pedidos de convocação da Assembleia Geral mencionarão expressa e 
objectivamente a ordem de trabalhos pretendida. 
 
Artº 34º - Considera-se legalmente constituida a Assembleia Geral desde que estejam presentes, 
à hora previamente marcada, um mínimo de metade dos associados no pleno exercício dos seus 
direitos, ou meia hora mais tarde qualquer que seja o número de associados presentes. 
 
Artº 35º - A Assembleia Geral reúne até ao fim do mês de Março de cada ano para apreciar e 
votar o Relatório e Contas da Direcção, o Orçamento Anual e o Relatório e Parecer do Conselho 
Fiscal. 
 
Artº 36º - Nas Assembleias Gerais não podem ser tomadas deliberações sobre assuntos 
estranhos à ordem de trabalhos. 
Parágrafo Único: Nas Assembleia Gerais deve facultar-se um período de meia hora, prorrogável 
por um igual período, por deliberação da Assembleia, para apreciação de outros assuntos de 
interesse para o Clube. 
 
Artº 37º - Ao Presidente da Mesa compete: 
 
1. - Convocar a Assembleia Geral; 
2. - Dirigir os trabalhos da Assembleia, exigir correcção nas exposições e discussões, podendo 
limitar e retirar o uso da palavra sempre que as circunstâncias o recomendem; 
3. - Convidar sócios para constituir a Mesa na falta de um ou mais dos seus elementos; 
4. - Dar o seu voto de qualidade em caso de empate, excepto em votação por escrutínio secreto; 
5. - Dar posse aos Órgãos Sociais e assinar os respectivos autos no prazo máximo de oito dias 
após a eleição; 
6. - Conceder a demissão a membros dos órgãos Sociais. 
 
Artº 38º - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente na sua ausência ou impedimento. 



 6 

 
Artº 39º - Ao Secretário compete: 
1. – Ler as actas das sessões, os avisos convocatórios e o expediente; 
2. – Lavrar as actas; 
3. – Comunicar aos outros Órgãos Sociais as deliberações da Assembleia Geral. 
 

SECÇÃO TERCEIRA – DIRECÇÃO 
 

Artº 40º - A Direcção é constituida pelos seguintes membros: 
a) Presidente; 
b) Director Administrativo e Financeiro; 
c) Director Desportivo; 
d) Director do Equipamento Social e Desportivo; 
e) Tesoureiro; 
f) Dois a quatro vogais. 
 
Artº 41º - À Direcção compete: 
1. – Cumprir e fazer cumprir os Estatutos; 
2. – Administrar o Clube e praticar os actos necessários à realização dos fins estatutários; 
3. – Elaborar os Regulamentos Internos do Clube; 
4. - Elaborar o orçamento anual e o plano de actividades para cada exercício e o Relatório, 
Balanço e Contas, reportados a trinta e um de Dezembro de cada ano; 
5. – Admitir e demitir sócios; 
6. – Fornecer ao Conselho Fiscal todos os esclarecimentos solicitados e submeter à sua 
apreciação o Relatório e Contas anuais do Clube, com pelo menos trinta dias de antecedência da 
data da Assembleia Geral Ordinária; 
7. - Propor a convocação de Assembleias Gerais e apresentar propostas de nomeação de sócios 
beneméritos e honorários; 
8. – Suspender a admissão de novos sócios quando o normal funcionamento do Clube e o 
interesse dos seus associados assim o exijam; 
9. – Manter todos os sócios regularmente informados sobre a evolução das actividades do Clube. 
 
Artº 42º - A Direcção efetuará reuniões periódicas ordinárias segundo o calendário que ela própria 
estabelecerá e reunirá, extraordinariamente, a convocação do seu Presidente. 
Parágrafo Único: A Direcção não pode deliberar válidamente quando reunida sem a maioria dos 
seus membros em exercício. As suas deliberações serão tomadas por maioria simples de votos 
dos presentes, tendo o Presidente voto de qualidade, delas se lavrando as respectivas actas. 
 
Artº 43º - Ao Presidente compete orientar e coordenar a acção da Direcção, dirigir as suas 
reuniões e representar o Clube. 
 
Artº 44º - O Presidente é substituído nas suas ausências ou impedimentos por qualquer dos 
Directores, segundo a ordem indicada no artigo quadragésimo. 
Artº 45º - O CTP obriga-se pela assinatura de dois dos seus membros da Direcção: 
Presidente, um Director e Tesoureiro. 
 
Artº 46º - Perdem os respectivos mandatos os membros da Direcção que desrespeitem as 
normas estatutárias ou não compareçam às reuniões mais de cinco vezes seguidas ou dez 
alternadamente. 
 
Artº 47º - Quando qualquer membro da Direcção apresentar o seu pedido de demissão ou perder 
o seu mandato deve o facto ser comunicado pelo Presidente da Direcção ao Conselho Fiscal e 
promover-se o preenchimento da vaga sob apreciação e parecer favorável deste último Órgão. 
 
Artº 48º - Em caso de demissão ou perda de mandato do Presidente da Direcção, ou quando os 
pedidos de demissão ou perdas de mandato dos seus membros reduzirem o elenco directivo 
eleito em Assembleia Geral Ordinária a menos de cinquenta por cento, tais factos implicarão a 
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demissão da Direcção e a realização de eleições para novo executivo, cujo mandato decorrerá até 
à Assembleia Geral Ordinária seguinte. 
 

SECÇÃO QUARTA – CONSELHO FISCAL 
 

Artº 49º - O Conselho Fiscal é constituído por um Presidente e dois Vogais. 
 
Artº 50º - Ao Conselho Fiscal compete: 
1. – Fiscalizar a gestão do CTP; 
2. – Zelar pelo cumprimento dos Estatutos e Regulamentos do Clube; 
3. – Verificar ou promover a verificação dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes 
servem de suporte com eventual recurso a serviços de auditoria externa; 
4. – Anualmente elaborar relatório sobre a sua acção fiscalizadora e dar Parecer sobre o 
Relatório, Balanço, Contas e Orçamento Anual apresentados pela Direcção; 
5. – Requerer a convocação de Assembleias Gerais e convocá-las sempre que se verifique 
completo impedimento da Mesa; 
6. – Reunir, ordinariamente, no fim de cada trimestre para apreciação das contas do Clube e, 
extraordinariamente, sempre que o julgue conveniente ou a Direcção o solicite; 
7. – Assistir às reuniões da Direcção sempre que esta o solicite. 
 

CAPÍTULO QUINTO 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
SECÇÃO PRIMEIRA - JÓIA DE ADMISSÃO E QUOTIZAÇÃO 

Artº 51º - 1. – A jóia de admissão e bem assim as quotizações serão fixadas em conformidade 
com o orçamento anual aprovado em Assembleia Geral Ordinária delas se fazendo menção no 
Regulamento Interno do Clube. 
 
2. – A jóia de admissão, no caso dos filhos de sócios, será de vinte por cento da que estiver em 
vigor à data de admissão. 
 
 

SECÇÃO SEGUNDA – QUOTAS, SUAS MODALIDADES, CARACTERIZAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIAS 

 
Artº 52º - Os sócios efectivos estão sujeitos ao pagamento de uma quota mensal nas condições 
previstas no artigo anterior e eventualmente ao de uma quota suplementar de carácter 
excepcional. 
 
Parágrafo Único: Poderá ser instituída uma quota suplementar de montante certo e por período 
determinado, sempre que se verifique a ocorrência de despesas ou investimentos que, pelo seu 
montante ou natureza, se revistam de carácter excepcional e sejam devidamente aprovados em 
Assembleia Geral convocada para o efeito. 
 
Artº 53º - No momento da sua admissão, os sócios podem optar pelas seguintes modalidades 
quanto ao pagamento da quotização: 
Modalidade A: A quota mensal que dá direito à utilização das instalações sociais e desportivas 
com dispensa de quaisquer taxas adicionais, salvo das consignadas no Regulamento Interno do 
Clube. 
Modalidade B: A quota mensal que dá direito à utilização das instalações sociais, estando a 
fruição das instalações desportivas sujeita ao pagamento das taxas que se encontrem 
estabelecidas no Regulamento Interno do Clube. 
 
 
Artº 54º - Os sócios poderão obter, sempre que o desejem, a transferência da modalidade quanto 
à quota regular mensal. 
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Parágrafo Único: Em período de vigência do pagamento da quota suplementer, esta transferência 
fica suspensa quanto aos casos de passagem da modalidade A para a modalidade B. 
 
Artº 55º - A readmissão de todo aquele cuja saída do Clube não tenha resultado de acção 
disciplinar não carece de novo processo de candidatura, podendo o sócio optar entre o 
pagamento da jóia de admissão em vigor ou de toda a quotização que teria pago durante o 
período de afastamento na modalidade em que pretenda ser readmitido. 
 

SECÇÃO TERCEIRA – REGULAMENTAÇÃO INTERNA DO CLUBE 
 

Artº 56º - Compete à Direcção elaborar os Regulamentos Internos em ordem a assegurar o 
normal funcionamento e fruição das instalações do Clube, os quais devem ser submetidos à 
apreciação da reunião conjunta da Direcção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral, de 
cuja aprovação depende a sua entrada em vigor e subsequentes alterações ou aditamentos. 
 
Artº 57º - Os presentes Estatutos entram em vigor após a sua publicação no Diário da República. 
 
Artº 58º - O ano social coincidirá com o ano civil. 
 
Artº 59º - A Assembleia Geral Extraordinária que seja convocada para resolver sobre a dissolução 
do Clube deverá obter voto favorável de pelo menos três quartas partes de todos os sócios do 
Clube com direito a voto. 
 
Artº 60º - As dúvidas e eventuais conflitos decorrentes da aplicação dos Estatutos e 
Regulamentos Internos serão resolvidos por apreciação e decisão conjunta da Mesa da 
Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e da Direcção. 
 
Artº 61º - A revisão e alteração dos Estatutos do Clube de Ténis do Porto só poderá verificar-se 
em Assembleia Geral especialmente convocada para o efeito, sendo exigido um número de 
presenças não inferior a vinte e cinco po cento dos sócios no uso pleno dos seus direitos para 
deliberarem sobre a matéria. 
 
 

Maio 1984 

 
-Publicado no Diário da República nº 75, 
3ª Série, de 27 de Junho de 1984. 
 
-Alterações aos artigos 5º, 40º e 51º,  


