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Estatutos
AssociaçãoPortuguesado Kyudo (Tiro com Arco Japonês)

(Designaçãoe legislaçãoaplicável)
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Associação
Portuguesa
de Kyudo,tambémdesignada
por

de Tiro

co Japonês(Kyudo Renmei),adianteabreviadamente
desi
ra' de naturezaeminentemente
cultural, criada por tempo indeterminadoao abri

Ginalidades)
Associação
Portuguesa

tem como finalidades

ivulgação da arte marcial tradicional Japonesa
designada
por Kyudo, com estrita observância

prrncrplos,
regrase etiquetaaceitespela organização
Japonesa
Zen Nihon Kyudo Renmei.
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Artigo 3"
(Vocação)

A APK é uma orgaruzaçáo
sem fins lucrativos,de âmbitonacional,que preservauma estrita
reutralidadepolítica e religiosana sua missãode encorajaro sabere a práticado Kyudo entre os
eus membros,independentemente
da sua nacionalidade,raça, religião, ou outras diferenças,e e
ecu'úecida nacionale internacionalmente
como única representantedo Kyudo em Portugal.
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Artigo 4"
(Outrospropositos)

l. Filiar-senaZenNihonKyudoRenmei(Z.N.K.R.)atravésda participação
comomembro
na Federação
Europeiade Kyudo(F.E.K.).
2. Reforçar os laços de amizadeentre os seusmembrose todos os praticantesde Kyudo no

mundo,e cooperarcom organizações
congéneres.
3. Organizare,/ourecebersessões
competições
de prática,seminários,
e examesdirigidos
(mestres)
pelosgraduados
daZ.N.K.R.
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4. Organizare manter os registos de todas as pessoasgraduadasem Portugal. As
graduações
pelaZ.N.K.R.
só serãoconsideradas
válidaspelaAPK seforemsancionadas
5. Coordenare distribuirtoda a informação
relevantepelosmembros
6. Sera únicaestruturarepresentativa
parao Kyudo em Portugale nosencontrosda F.E.K.,
em harmoniacom o Estatuto3 da constituição
da F.E.K.
7. Promoveros estudossobreas diversasactividades
tradiciondis.
bemcomo o intercâmbio
;
i

cultural.
Artigo 5"
(Sedee locaisde prática)
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A APK tem a sua sedena Rua RainhaD. Leonor, no 2l,lo Frente,na freguesiáde Santiago
codigo postal 2970 - Sesimbra,e poderáalteraro local por deliberação
da AssembleiaGeral

A APK poderáinstalarlocaisde práticade Kyudo(Dojo) emqualquerpartedo país.

1. Podemser sóciosda APK todos os interessados
em coúecer e praticaro Kyudo
termosacimadefinidosno artigo 2o,que respeitemos estatutose demais
da Associaçãoe mantenhamas suas quotas em di4 ou que se

porruguesa
missãoe finalidades
da Associação
de Kyudo.
2' A associação
individualconcretiza-se
pelaaprovaçãodo pedidode admissão
em reuni
da Direcção,entrandoo novo sóciono prenogozo dosseusdireitos
primeira quota, e podendo desde logo participar nas reuniõese na
O Regulamento Interno definirá, no respeito pela legi

icável. os direitos e

deveresdos sócios,o montanteda quota a pagar pelos sócios,bem como outras

de funcionamentoassociativoe de organizaçãoe disciplinada prática de
podendoestasúltimasintegrarum regulamento
específico.
3. A APK podeadmitirtrêscategorias
de sócios:
(i)

efectivos- queintegraos praticantes
de kyudo;

(ii)

- querepresenta
beneméritos
todosos indivíduosou pessor6colectivas
destacaram
por apoiossignificativos
à ApK,

(iii)

- queincluiaspersonalidadès
honorários
nacionais
ou estranseiras
cuia
notávelse repercutiude modo exemplarna ApK.

A designação
dossociosbeneméritos
e honoráriosé da competência
da Assembleia
Geral

I
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5. Os sócios beneméritos e honorários estão isentos do pagamento de quotas.
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Artigo 7"
(Receitas)
l. Constituemreceitasda APK:
(i)

As quotasregulares
dos sociose outrascontribuições
aprovadas
em

_c-

geral;
Assembleia
(ii)

Os subsídios
e contribuições
cluelheforematribuídos;

(iii)

donativos,heranças
ou legados.
Quaisquer
Artigo I'
(Orgãossociais)

l. Sãoorgãossociaisda APK:
(i)

A Assembleia
Geral

(ii)

A Mesada Assembleia
Geral

(iii)

A Direcção

(i")

O ConselhoFiscal
-€'

Artigo 9'
(Assembleia
Geral)
l. A AssembleiaGeral é o orgão de decisãomais importanteda APK competindo-lhe
a
aprovaçãode todasasmedidase decisõesde fundo da Associação.
2. A Assembleia
Gerale a reuniãode todos os sócios,no plenogozo dos seusdireitose
casosejammenores,dosseusrepresentantes
legais.
3. A AssembleiaGeral reúne ordináriamenteuma vez por ano e extraordináriamente
a
pedidoda Direcçãoou de,pelomenos,metadedosassociados
com assuasquotasem dia.
4. Têm direitode voto nasdecisões
da Assembleia
Geraltodosos sócioscom as quotasem
dia.
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5 . A Direcção da Associaçãopoderá aprovar, a título excepcional,a partitipação
observadores
nasAssembleias
Geraissemdireito de voto.

t

6. A AssembleiaGeral só pode reunir em primeira convocaçãocom a presençade, pelc
menos, metade dos sócios da APK. Se não compÍìrecero número de sócios suficiente,

AssembleiaGeral reunirá meia hora depois com qualquer número de associador
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presentes.

7- As deliberações
sãotomadaspor maioriaabsolutados votos dos associados,
tendocadi
associadodireito a um voto. Em caso de empate o Presidenteda Mesa pode apenar
solicitar uma nova discussãoe votação.

8. As deliberações
sobrealteraçõesdos estatutosexigemo voto favorávelde três quartosdc
presentes.
númerodosassociados
9- A AssembleiaGeral é convocadapor meio de aüso postal, expedidopara cada um dos
associadoscom a antecedênciaminima de oito dias; no aüso indicar-se-áo dia- hora e
local da reuniãoe a respectivaordem de trabalhos.

Artigo l0'
-ô

(Mesada Assembleia
Geral)
l. A Mesa da Assembleia
Geralé constituídapor três membros,sendoum Presidente,
um
Vice-Presidentee um Secretário,competindo-lhedirigir os trabalhosda Assembleia
Geral.
Artigo 11'
(Direcção)
l - A Direcçãoé constituídapor três membros,sendoum Presidente,
um Secretárioe um
Tesoureiro.
2. A Direcçãoé o orgãode gestãoperïnÍÌnente
da Associaçãòe de orientaçãoadministrativa
e técnicada sua actiüdade
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3. Sãofunçõesda Direcção:
(i)

da AssembleiaGeral
Executaras deliberações

(ii)

Coordenare organizara actividadeda Associação.

(iii)

Elaboraros planosde actividade,relatóriose contas,a submeterà aprovação
-1-

da Assembleia
Geral.
--"--

(i")

e readmissão
de associados.
Aprovarou rejeitara admissão

(v)

Exercer as demaisfunçõesprevistasna lei, no presenteEstatuto, e nos

CI

RegulamentosInternosda Associação.

4 O Presidente
e coordenaa actividadeda Direcção
da Direcçãorepresenta
a Associação
5 Sãoda competência
denaturezafinanceirataiscomo
do Tesoureirotodasas operações
(D

O recebimentodas quotas,contribuiçõese demaisentradasde fundos e a
realização
de fundos;
autorizados
dosdesembolsos

(iD

A manutençãode uma conta bancáriaque integre os fundos recebidose
desembolsados:

(iii)

à Assembleia
Geral.
A elaboração
do relatóriode contasa apresentar
g

6. Competeao Secretário
a DirecçãoTecnicada práticadeKyudo,com respeitopelo
estipuladono artigo2odesteEstatuto,cumprindo-lhe
coordenare organizartodasas
sessões
regularesde Kyudo e demaiseventosda arterealizadospelaAPK.
7. A Direcçãopoderádistribuiraosseusmembrosoutrastarefaspreüstasna lei, no Estatuto
ou nosRegulamentos
Internosda APK.
8. A Direcçãodeveráreunirmensalmente.
9. A Direcçãoreunirá,extraordináriamente,
semprequeo Presidentea convoqueou a
pedidodosseusmembros.
10.A Direcçãosó poderátomardeliberações
da maioriadosseusmembros.
com a presença
i
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I 1. Serálawada acta de cadareuniãoda Direcção,na qual se indicarãoos nomesdos

directorespresentes
e asdeliberações
tomadas.
12.As deliberações
sãotomadaspor maioriade votosdostitularespresentes,
tendoo
Presidente,além do seuvoto, direito a voto de desempate.

Artigo 12'
'4È
?
..-.-.t._--_

(Conselho
Fiscal)
l - O ConselhoFiscalé compostopor trêselementos,
sendoum Presidente.
um Secretárioe
um Relator.

2. Ao Conselho
Fiscalcompete:
(i)

Dar parecersobreos planosde actiüdade,o relatórioanuale contasda
Direcção;

(ii)

Fiscalizara administraçãorealizadapela Direcção da Associação;

(iii)

Assegurar
todasasdemaiscompetências
quelhe sejamatribuídas
pelalei
geralou quedecorramda aplicaçãodosEstatutosou dosRegulamentos.

\

3. As reuniõesdo ConselhoFiscalterão,pelomenos,periodicidade
trimestral.
4. O ConselhoFiscalreunirá,extraordinariamente,
sempreque o Presidente
o ç6lnvooue
ou
a pedidodos seusmembros.
5' o ConselhoFiscalso poderátomar deliberações
com a presençada maioriados seus
membros.
6 As deliberaçõessão tomadaspor maioria de votos dos titulares presentes.
tendo o
Presidente,além do seu voto, direito a voto de desempate.
7 ' Será lavrada acta de cada reunião,na qual se indicarão os nomesdos
membrosefectivos

presentes
e asdeliberações
tomadas.
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Artigo 13
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íComissões)
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l. A Direcçãopoderáproporà Assembleia
Gerala constituição
de comissões
especializadasi
que possibilitemum melhorfuncionamento
da Associação
e uma maior participação
dos
membros.
Artigo 14
(Suspensão
e Expulsão)
l. Podemserzuspensos
ou expulsosos associados
da APK:
(i)

algumasdas
Que por acçãoou omissão,violaremdolosaou culposamente
regras dos presentesEstatutos, dos RegulamentosInternos ou demais
disposições
legaisaplicáveis;

(ii)

e grosseiraos princípios,regrase etiquetado
Queviolemde formasistemática
Kyudo, tal como definidosno artigo 2o desteEstatutoe especificados
em
regulamentos
internos.

(iii)

que, sejamgraduadosou não, recebamqualquertipo de retribuiçãopor

ì
\J

coúecimentos,sobretécnica,etiquetae éticaou sobrequalqueroutro aspecto
do Kyudo, transmitidosem aulasdadasa outraspessoasdurantequaisquer
sessõesde prátic4 cursos,encontrosou similares.Os membrosdocentes,
recoúecidos pela APK mediante norïnas definidas no seu regulamento
interno, so poderão receber uma coberfura de despesasde deslocação,
alojamentoe aümentação;poderão ainda recebercontribuiçõesem diúeiro
para a APK que deverãoentregarao Tesoureiroou depositarnuma conta
bancáriada APK.
2. As decisõessobre a suspensãoou expulsãosão tomadaspela AssembleiaGeral sob
propostada Direcção.
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Artigo 15"

(Dissolução)
1. A APK pode serdissolvidapor deliberação
parao efeito
da Assembleia
Geralconvocada
nos terïnos do RegulamentoGeral, mediantevoto favorável de, pelo menos,três quartos

I

dossócios.

a

Artigo 16"
(Omissões)
l.

No que estesEstatutosforem omissos,vigoram as disposiçõesdo Código Ciül e demais

legislaçãosobre Associações,complementadas
pelo RegulamentoGeral Interno ou
-.--t--+

demais regulamentosda APK, cuja aprovação e alteraçãosão da competênciada
AssembleiaGeral.
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