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ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO DE TONDELA 

 
 

ESTATUTOS 
 
 

Art. 1º  
   Com a denominação de ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA e 

DESPORTO DE TONDELA, é constituída uma associação com sede 

na Freguesia e Concelho de Tondela. 

 
 
 
Art.  2º 

  A Associação tem por fim o desenvolvimento das actividades 

Desportivas, Artísticas e Culturais. 

 
 
 

Art.  3º 
  Para a prossecução do seu fim, a Associação propõe-se: 

a) – Promover a actividade desportiva tendo como objectivos a 

formação, recreação e competição entre os sócios, outras 

associações congéneres e a população em geral; 

b) – Promover acções de âmbito cultural, artístico, recreativo e 

paisagístico na área do Concelho de Tondela e em outros locais; 

c) – Promover a defesa do meio ambiente e alertar para situações de 

agressão à natureza, sensibilizando os seus associados e a 

comunidade em geral para a salvaguarda dos espaços naturais e do 

património histórico e arqueológico; 

d) – Realizar qualquer outra iniciativa de interesse local. 

 
 
 
Art.  4º 
  Podem ser sócios da Associação todas as pessoas nacionais e 

estrangeiras, que como tal sejam admitidas pela direcção, e se proponham 

realizar os objectivos da Associação. 
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Art. 5º 
  São Órgãos da Associação: 

• - A Mesa da Assembleia Geral; 

• - A Direcção; 

• O Conselho Fiscal. 

 
Art.  6º 
  A Mesa da Assembleia Geral será composta por um Presidente e 

dois Secretários. 

 
 
 
Art.  7º 
  A Direcção será constituída por um Presidente, dois Vice-

Presidentes, um Tesoureiro e um Secretário. 

 
 
 
Art. 8º 
  O Conselho Fiscal será constituído por um Presidente, um 

Secretário e um Relator. 

 
 
 
Art. 9º 
  Constituem património da Associação a jóia e quotização dos 

seus associados, os subsídios, os bens herdados legados ou doados, o 

produto de quaisquer actividades desenvolvidas, e os bens que vier a 

adquirir por qualquer via, segundo a Lei. 

 
 
 
Art. 10º 
  No que estes Estatutos forem omissos rege o Regulamento Geral 

Interno, aprovado em Assembleia Geral, e todas as normas legais em vigor. 

 
 

 


