
ESTATUTOS TrpO PARA AS REAIS ÀSSOCTAÇÕES

Capitulo Primeiro
Artigo 1"

(Denominação, Sede e Duração)
1. A Associação denomina-se Real Associação de. .... tem a sua sede na Rua

....-., podendo ser transferidapaÍa outro local dentro do limite territorial, por simples
deliberação da Direcção.
2. A Real Associação do ....... tem como âmbito territorial o concelho ou conjunto de
concelhos aprovados pelo Congresso da Causa Real, sob proposta da Direcção Nacional,
podendo organizar-se em núcleos ou reais concelhias e durará por tempo indeterminado.
3. A ReaI Associação do ....... é uma associação de direito civil, doiada de personalidade e
capacidadejurídica e sem fins lucrativos.

i. A Real Associação do ....... é o órgão local da Causa Real, com o âmbito territorial supra
definido.

Artigo 2'
(Objecto)

O objecto da Real Associação do .....é a divulgação, promoção e defesa da instituição real,
corporizada na Coroa Portuguesa e a prossecução de acções e de projectos de interesse
cultural, social, de assistência e de solidariedade que viserna dignificaçãõ, a valorizaçáo e o
desenvolvimento dos seus associados e da comunidade em geral.

Artigo 3"
(Coroa Portuguesa)

A Real Associação de ... reconhece que os direitos dinásticos da Coroa Portuguesa pertencem
à pessoa de sua Alteza Real o senhor Dom Duarte, Duque de Bragan ça, e a quem
legitimamente the venha a suceder como Chefe da Casa Real.

Capitulo Segundo
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")1. São órgãos da Associação a Assembleia Geral, a Dirêcção, o Conselho Fiscal e o Conselho

Consultivo, sendo este último facultativo.
2. Os titulares dos órgãos sociais da Real Associação do ..... são eleitos em Assembleia Geral
para mandatos de três anos, podendo ser reeleitos por períodos consecutivos até ao limite de
quatro, mantendo-se em funções até à posse dos novos membros.

Artigo 5o
(Modo de exercício de qualquer Cargo)

O exercício de cargos nos órgãos associativomao 3 remunerado, mas pode justificar o
reembolso de despesas de representação delas derivadas, desde qr" dôvidamente
documentadas.

(Ereição atltàX"-fl , s ociais)
1' As listas candidatas à eleição dos órgãos sociãis deverão ser apresentadas ao presidente da
Mesa da Assembleia Geral e entregues na sede da Real Associação .., Çom a
antecedência mínima de quinze dias.
2' A votação para os órgãos sociais será feita por listas e não para cada órgão social em
separado.



Artigo 7'

1' A Assembreia Gerar é 
""n(.:i?ffi"oiltir'"i3,1-J;§3:ilãftr|o,o ao, seus direitos.2' os associados poderão.fargl-s" àpresentar por outro associado, por simples carta compoderes representativos dirigida ao Fresidente au rur"ru, 

"mas 
nenhum associado poderácumular mais que duas representações.

3' os novos associados q," s. filiem durante o período de eleições pa.ra os órgãos sociaisficam com o direito de voio suspenso até àrealizada" a. p.à-ima Assembleia Geral.

Artigo 8'

Â;*xiji da Assernbr"iu c".u1|T:x*i*ã'fr:':[ g:J3?ente, 
um vice-presidente e um

2' o vice-Presidente substituirá o presidente nas suas faltas esubstituirá o Vice-presidente ro, *"r-o, termos.
3. Na falta de algum dos membros da Mesa a Assembleia
presentes quem ocupe os lugares em falta.

Artigo 9'

1. A Assembleia Geral ."rn,.-r.-!"rl#:qT,:.'"ro#;]#l pelo presidenre da Mesa e pelomenos uma vez no primeiro trimestre de cadaàno.
2' A Assembleia Geral será convocada com um mínimo de trinta dias de antecedência e pormeio de aviso postal ou por e-mail paru cadaassociado, em que serão indicados o dia, hora elocal da reunião, bem como a respectiva ordem de trabarhos.3' A Assembleia reúne extraoàinariamente quando convocada pelo seu presidente, poriniciativa própria, a solicitação da Direcção, dó conselho Fiscal ou de um mínimo de um

ffiil"",d]J:Tl:1'Í:$H:r; 
associados, devendo u 

"onro.u,oria mencionu. à*p."rsurn"nt"

4' A Assembleia Geral só poderá funcionar, em primeira convocação, nos termos da Lei, coma presença de, pelo menos, metade do número toàl do, ur.o.iuaor.5' caso não haja número suficiente de associados, a Assembleia poderá, no entanto, reunirem segunda convocação, meia hora depois, .o^ quiqr", n6-".o de associados.

Artigo 10"

1. A Assembreia Gerar."uÍl'lfoixxl'#"111ffHlil?,iã?1",o" 
de cada ano, para finslegais, nomeadamente para:

a) Eleger e destituir os-membros dos órgãos da Associação.
b) Deliberar sobre o valor das quotas, ,Jb." proposta oa óir"cçao.c) Discutir e votar o orçamento.
d) Discutir e votar o programa de actividades.
e) Discutir e votar o relaiório e contas àu oir."çao e o parecer do concelho Fiscal.f) Deliberar sobre as arterações aos Estatutos e eventuar extinção da Associação.g) Deliberar sobre a aquisiçao, alienação ou, oneração ae imoveis, bem como sobre acelebração de contratos de arrendamento ou de locação financeira sobre imóveis.h) conceder a categoria de sócio ho,orário ou sócio u"rr"*e.ito por proposta daDirecção.
2' A Assembleia Geral ordinária não pode discutir e votar matérias que não constem daconvocatória, mas o respectivo Presiáente poderá, antes da ordem do Dia, reservar umperíodo limitado paratratar de qualquer assunto de interesse da Associação, de tudo selavrando acta.

impedimentos e o Secretário

Geral escolherá de entre os

Artigo 1L"



d)
e)

0

(Composição da Direcção)
1. A Direcção é composta por um mínimo de cinco e um máximo de onze associados, sendo
um Presidente, um a três Vice-Presidentes, um Secretário, um Tesoureiro e um ou mais vogais
consoante o caso.
2. A Direcção poderá criar comissões, integradas ou não também pelos seus elementos, que
se ocuparão de assuntos pontuais, tais como recrutamento e contacto com os sócios, debate de
ideias, desenvolvimento de tertúlias, promoção de eventos culturais, sociais e ocupacionais,
proceder à criação de reais concelhias, apoio à Juventude Monárquica e relações com a Causa
Real.

Artigo 12o

1. Ê da comperênci" d" D1:"'"ç%:tência 
e vinculação da Direcção)

a) Representar a Associação em juízo e fora dele.
b) Assegurar a gestão corrente da Associação incluindo o registo de associados e quotizações,

bem como os movimentos financeiros erespectivos registos contabilísticos.
c) Elaborar e apresentar à Assembleia Geral o programa de actividades e o orçamento para o

ano subsequsnte.
Elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatório anual e contas.
Aprovar a admissão de associados.
Declarar a perda da qualidade de associado, nos casos e termos do artigo 22" destes
estatutos.

g) Executar ou fazer executar as disposições legais e estatutárias, bem como as deliberações
dos órgãos sociais, praticando todos os actos conducentes à realizaçáo dos objectivos da
Associação e que não sejam matéiareservada à Assembleia Geral ou ao Conselho Fiscal.

h) Nomear os seus delegados a cada Congresso Monárquico, podendo designar sempre um
mínimo de dois delegados, mais um delegado por cada cem associados ató aos mil e, a
partir daí, mais um delegado por cada quinhentos associados, sem prejuízo dos delegados
por inerência de funções.

2. A Real Associação obriga-se com a assinatura de dois membros da Direcção, excepto para
os actos de mero expediente em que basta uma assinatura.

ArtigoL3'
(Quórum e Deliberações da Direcção)

1' A Direcção reunir-se-á, pelo menos uma vez por mês, em dia e hora a combinar entre os
seus membros, ou mediante convocatória escrita do presidente.
2. A Direcção só pode reunir validamente e deliberar quando esteja pÍesente ou representada
a maioria dos seus membros em exercício, e as deliberaçõer .ê;u.n tomadas põr maioria
simples.
3. O Presidente da Direcção ou quem legalmente o substitua tem voto de qualidade em caso
de empate.

Artigo 14"
(Composição do Conselho Fiscal)

O Conselho Fiscal é composto por três associados efectivos, sendo um presidente e dois
vogais.

Artigo 1,5"
(Competência do Conselho Fiscal)

Compete ao Conselho Fiscal:
a) Examinar, periodicamente, os registos contabilísticos da Associação e dar,

obrigatoriamente, parecer sobre o relatório e contas da Direcgão, antes da sua apreciação
pela Assembleia Geral.



b) Desempenhar funções especiais de auditoria ou inspecção, sempre que, para tal, sejamandatado pela Assembleia Geral.
c) Elaborar e apresentar parecer sobre o Relatório e contas da Direcção.

Artigo 16'

1 são membros o" 
"",,j,?lr"',iJÍil?,::::l#:i§"i:::*1à,a Geral, aÍé aolimite detrinta:

a) Aqueles que a Direcção entenda convidar para o efeito, tendo em conta as respectivasexperiências profissionais, pessoais e políticas, bem como a distribuição etfuia e adiversidade cultural.
b) os antigos Presidentes dos Órgãos sociais que mantenham a condição de associados.c) Os Associados Honorários.
2, \o membros por inerência do conselho consultivo os presidentes em exercício dosOrgãos Sociais.
3' os membros do conselho consultivo dler{q reunir no prazo de um mês após a eleiçãodos orgãos sociais para elegem entre si um Presidente, um üce-presidente e um secretário.4' o conselho consultivo ráunirá a convite do seu Presidente ou do presidente da Direcção.5' Na ausência do Presidente ou do vice-Presidente do conselho consultivo o presidente daDirecção dirigirá os trabalhos.

compere ao conserho 
""Á",ifl,*':ffifr*i1H'l*:;X*liJ3] ,"0,. quaisquer assunros,por iniciativa própria ou a solicitação da óirecção.

1. Podem ser admitidos
pessoas colectivas.

Artigo 19.
(Dos Associados)

como associados pessoas singulares maiores de dezoito anos ou

2' os sócios efectivos^ pessoas singulares são os únicos que têm direito a voto nasAssembleias Gerais e afúerparte dos órgaos Sociuis
3' A qualidade de sócio efecúvo da Real Ássociação i-pti.u simultaneamente a qualidade deassociado da causa Real e adquire-se por deüúeraçaà oa Direcção, tornando-se efectiva
9"p_oir 

de paga a quota e jóia em rigr..
4' Podem existir, nos termos do Rãgulamento Interno, associados Honorários e Beneméritosda Real Associação.

Artigo 19'

1. A quota mínima anuar do associado Í?t::::i:""?anos é de € 25,00.2' os Associados menores de trinta anos que pertençam à juventude moniárquica pagarão umaquota mínima de€ 72,50.
3' ,o valor das quotas mínimas constante dos números anteriores desta cláusula é meramenteindicativo, podendo cada Real Associação actualizar os mesmos para mais por deliberação daAssembleia Geral.

Artigo 20'

são deveres dos associados: 
(Deveres dos associados)

1.

a) zelar pelo cumprimento dos estatutos e regulamento interno da Associação;
b) Cumprir as deliberações dos Órgãos sociiis, desde qu" 

"À 
conformidade com os estatutos

e com a Lei;



c) Contribuir activamente paÍa o prestígio e bom nome da Associação e para a difusão dos

seus princípios e objectivos estatutários;
d) Abster-se de participar em actividades contrárias aos interesses e objectivos da Associação;
e) Desempenhar, com zelo e diligência os cargos em que venha a ser investido, salvo

justificado impedimento ;

f) Prestar, com todo o rigor e atempadamente, os esclarecimentos legitimamente solicitados
pelos órgãos da Associação, no âmbito das suas competências;

g) Colaborar activarn-ente nas iniciativas empreendidas, nelas participando ou facultando as

condições e meios adequados paru aprossecução das mesmas;
h) Pagar pontualmente as quotas;
i) Colaborar com órgãos da Associação, quando solicitados para o efeito.
2. São deveres dos associados da Real Associação o cumprimento e respeito pelas
deliberações do Congresso da Causa Real, bem como dos seus princípios e normas estatutária.

Artigo 2L'
(Direitos dos Associados)

São direitos dos associados:
a) Ser informados de todas as actividades da Associaçáo;
b) Eleger e ser eleitos para os Órgãos Sociais;
c) Participar activamente nos trabalhos e votações da Assembleia Geral;
d) Participar em todas as actividades programadas pela Associação, nas condições

estabelecidas pela Direcção;
e) Examinar, na sede, o orçamento e contas;
f) Recorrer para a Assembleia Geral das deliberações dos Órgãos Sociais que considerem

lesivas dos seus direitos;
g) Usar cartão de identificaçáo e emblema da Associação, devidamente aprovados pela

Assembleia Geral ou pela Direcção;

Artigo 22
(Perda de Qualidade de Associado)

1. A perda da qualidade de associado poderá resultar:
a) Do pedido de demissão.
b) Do não pagamento pontual da quota, depois de ter sido avisado por escrito da sua falta pela

Direcção.
c) Da violação grave e comprovada dos deveres consignados nestes estatutos ou no

regulamento interno.
d) De conduta manifestamente contriária ao espírito, finalidades e normas de conveniência da

Associação e que possam por em risco o alcance das suas iniciativas.
2. A Direcção é o órgão competente para conhecer, em primeira instância, os factos que
podem levar à perda da qualidade de associado.
3. Compete à Direcção informar a Assembleia Geral das baixas de Associados decorrentes
das causas enumeradas das alíneas a) e b) do nol deste artigo.
4. Tomando a Direcção conhecimento de violações graves e compÍovadas de deveres,
consignados nestes estatutos ou no seu regulamento, por parte de igo* associado, tem
competência bastante para suspender de imediato os seus direitos até à decisão dos
competentes órgãos nacionais.

Capítulo Terceiro
Artigo 23'

(Deveres para com a Causa Real)
A Real Associação de .... obriga-se anualmente a dar conhecimento à Direcção Nacional da
Causa Real de uma lista actualízad.ados seus associados.



Capítulo Quarto
Artigo 24'

(Das receitas e do património)
1. O património e meios de subsistência da Real Associação serão assegurados por:
a) Contribuições voluntárias dos seus associados.
b) Subsídios, donativos, heranças e legados que lhe sejam atribuídos por pessoas singulares

ou colectivas.
c) Os juros de fundos capitalizados.
d) Quotizações ejóias pagas pelos associados.
2. Os valores monetários serão depositados em estabelecimento bancário, não devendo a
tesouraria dispor em cofre mais do que a importância necessária à satisfação dos encargos
correntes, em montante a determinar pela Direcção.
3. São expÍessamente proibidos os levantamentos de dinheiro por meio de vales, que não
tenham por objectivo o exercício da actividade da Associação.

Artigo 25.'
(Das despesas)

Constituem despesas da Real Associação de .... todos os pagamentos relativos a pessoal,
material, serviços e outros encargos necessários à sua instalàçào funcionamento e discussão
dos seus fins estatutários.

Capítulo Quinto
Artigo 26'

(Disposições finais)
1. No caso de demissão, impedimento temporário ou definitivo de qualquer dos órgãos da
Associação, a sua substituição far-se-á, interinamente, pelo que se seguir na ordem
hierárquica, até à próxima Assembleia Geral em que o cargo será prãenchido pãr eleição.
2. Enquanto se mantiver a situação apontada no número anterior, na hipótese de haver empate
nas votações, os presidentes dos órgãos da Associação ou seus substitutos têm vot; de
qualidade e poderão chamar para colaborar nos respectivos trabalhos qualquer associado à sua
escolha.

Artigo 27."

Deliberada a dissolução da Reat o.r".rtl::'3i33J].u"o património existente no momenro
da dissolução, que não seja subordinado a fins especiais, depois de pagas todas as obrigações
existentes terá o destino que a Assembleia Geral determinar

Artigo 28"
(Ornissões)

Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral,
dispuser em contrário.

Os estatutos presentes entÍam imediatamente em vigor após
Gera1.

ouvida a Direcção, se a lei não

a sua aprovação em Assembleia



CAUSA REAL

proposta de Arterações Estatutárias - 3 de Junho de 2017

1- Convocatória da AG (ne 2 do Artigo 5e da CR)

objectivos: sanar contradição de prazos entre ns 2 do art. 5e dos Estatutos com o ns 1 do art.30e dos Estatutos. Tornar rearista, económica e exequíver , tor,,. de convocação.Proposta de alteração do estatuto da CR:
Alteração do ne 2 do art. 5e, mudando para:
2' o congresso Mondrquico é convocodo por meio de comunicoção postot ou correioelectrónico, expedido paro codo um dos iresidentes dos órgõos sociois e presidentesdas Direcções dos Reois Associoções com ct antecedêncÍo mínima de trinto dios; noaviso indicar-se-d o dio, horo e locol da reunião e respectiva ordem do dio. osPresidentes dos Órgãos Sociois e os Presidentes dos Direcções das Reois Associoçõesdeverõo convacor os -seus membros e ossociodos nis oito dios imediotos.

2 - Formaridades para a Aceitação como assocÍado (no 2 do Artigo 26s da cR)

objectivo: Tornar mais fácir e acessíver a entrada de um assocíado.Proposta de alteração do estatuto da CR:
Alterar ne 2 do Artigo 26a para:
"o pedido de admissão é reolizado iunto de umo Reol Associoçdo ou do Couso Realque deverão proceder conjuntomert, a ,uà- op,rJroçao no proz-o mdxiÀo de 30 dios,prozo o portir do quol o proposta de admissã,o ,"rà tucitomente oprovoda. No cosodos ossociodos com ,rno, de 30 0nos d oo*roçao conjunta ororgo_se à JuventudeM on ó rq u ica p ortu g ue so,,.

3 - Quotas (ne 3 do Artigo 20e da cR e Artigo lge do estatuto unitário)

:^.,.t.,l'::;l;:[I:" normativos referentes à JMp com os restantes Normatívos - causa Rear
L:

Proposta de alteração do estatuto da CR:
Alterar estatutos da CR art. 20e ns 3 para:
"os membros da Juventude Monárquico terão umo reduçdo no respectiva quato o^ determinor por deliberoção da Direcçdo Nocionol,,2:

Proposta de alteração do estatuto unitário das Reais Associações:Permitir às Reais Associações arterar o seu estatuto artigo 1g para:',ir'r: 
i;r?:::Zs 

mínimai onuois- serdo fixadas pen àiirrçao Nocionot do cousa Reot.

N9 3: passa d ser ns 2,,

4 - Forma de Vincutação (Artigo 12 e da CR)

fff:H?;:rrr#r",j:*r 
argo que esta omisso e que entre outras coisas impede a abertura de

Proposta de alteração do estatuto da CR:
Acrescentar um ne 2 ao art.12e com a seguínte redacção:"A Direcçõo Nocionor, no âmbito dr.rofio"rinr,, iJ iruao executivo referido no neonterior' vinculo o couso Reol otrovés do ossinoturo aí dois dos seus membros, sendoque pelo menos um deles terá que ser o Presidente, o vice-presidente o, o Tesoureiro.,,


