
 
  

 

 

16 de março de 2017  (revisto em 26 fevereiro de 2018 e 26 junho de 2019) 

REGULAMENTO  

Parte I - Das quotas, 
pagamentos, direitos e 
benefícios dos sócios em 
geral 

Art. 1º. As quotas do 
Xira Golfe são estabelecidas 
com um valor anual. 

Os associados devem 
proceder ao pagamento das 
quotas de uma só vez em cada 
ano. 

Art. 2º.As quotas devem ser 
pagas até 15 de Março. 

O período normal de 
pagamento de quotas decorre 
de 1 de janeiro até 15 de março. 

Art. 3º. Forma de 
pagamento preferencial. 

O pagamento das quotas 
deve ser efetuado por 
transferência bancária para a 
conta do Xira Golfe com envio 
de comprovativo para o Clube, 
de preferência por email. 

Art. 4º. Oferta de 
Inscrição na FPG. 

O Xira Golfe oferece a 
inscrição gratuita na FPG e a 
inerente gestão do handicap, 
aos associados que:  

a) paguem a totalidade das 
quotas do ano até 15 de março;  

b) não tenham dívidas ao 
Clube; 

c) mantenham a filiação na 
FPG pelo Xira Golfe até ao fim 
do ano. 

Todos os associados 
inscritos na FPG pelo Xira 
Golfe passam a estar 
automaticamente inscritos na 
FPG para competições Pitch & 
Putt, com a gestão desse 
handicap a ser também 
assegurada pelo Xira Golfe. 

Art. 5º. Pagamento 
mensal das quotas. 

Em casos excecionais, a 
Direção pode autorizar o 
pagamento de forma mensal 
desde que tal seja feito por 
transferência bancária mensal 
automática. Neste caso, o 
associado perderá os seus 
direitos logo no dia seguinte 
àquele em que se verifique a 
falha do pagamento regular. 

Art. 6º. Os associados 
do Xira Golfe devem manter as 
suas quotas em dia.  

Quem não cumpra o prazo 
de pagamento estabelecido é 
colocado de imediato em 
situação de Inativo e perderá os 
seus direitos como associado. 

Quem tenha recebido a 
oferta de inscrição na FPG e 
quiser transferir essa filiação 
para outro Clube antes do 
último mês do ano, deve 
devolver ao Xira Golfe o valor 
suportado pelo Clube com a 
sua inscrição na FPG.  

Art. 7º. O associado 
colocado em situação de 
Inativo pode recuperar os seus 
direitos. 

O associado que pague os 
valores que estejam em falta 
recupera os seus direitos a 
partir da data do recebimento 
da totalidade do valor em falta. 

Art. 8º.  Quotas no ano 
de adesão ao Xira Golfe. 

No ano da adesão ao Xira 
Golfe, só é devido pelo sócio o 
pagamento das quotas desse 
ano, na parte relativa aos 
meses que faltam até ao fim do 
ano, não incluindo o mês da 
adesão. 

Art. 9º. Adesão ao Xira 
Golfe durante os primeiros 5 
meses do ano. 

O Xira Golfe oferece a 
inscrição gratuita na FPG aos 
sócios que adiram ao Xira Golfe 
durante os primeiros cinco 
meses do ano e paguem a 
totalidade das quotas desse 
ano. 

Art. 10º. Adesão ao Xira 
Golfe durante os últimos três 
meses do ano. 

O sócio que adere ao Xira 
Golfe durante os três últimos 
meses do ano fica dispensado 
de pagamento de quotas desse 
ano, desde que pague de uma 
vez as quotas do ano seguinte. 

Art. 11º. Descontos para 
os associados. 

Os associados com quotas 
em dia têm direito a usufruir dos 
“Preços para Sócios” que o Xira 
Golfe aplique nos seus 
eventos. 

Art. 12º. O associado 
colocado em situação de 
Inativo pode participar nos 
eventos do Clube. 

Os associados Inativos no 
Clube podem inscrever-se nos 
eventos do Clube, mas devem 
pagar as inscrições de acordo 
com o valor de “Não sócios”.  

 
Parte II - Dos associados 

participantes  

Art. 13º. A categoria de 
associado participante só deve 
ser aplicada em casos 
excecionais. 

O estatuto de associado 
participante só é concedido a 
quem já tenha demonstrado 
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que deu um contributo positivo 
para o cumprimento dos 
objetivos estatutários do clube 
e se mostre disponível para 
prosseguir com uma 
contribuição relevante.  

Art. 14º. Manutenção 
como associado participante. 

O associado participante 
está abrangido pelas normas 
estabelecidas na Parte I deste 
regulamento. 

 
Parte III - Dos associados 

institucionais  

Art. 15º. Quem pode ser 
associado institucional. 

Podem ser associados 
institucionais todas as 
empresas e instituições que 
pretendam apoiar de forma 
continuada as atividades do 
XIRA GOLFE e/ou conceder 
aos seus funcionários e 
colaboradores facilidades para 
a prática de golfe. 

Art. 16º. Concessão do 
estatuto de associado 
institucional. 

A classe de associado 
institucional é concedida pela 
Direção às entidades que 
tenham aceitado apoiar as 
atividades do clube com uma 
quota anual de valor não 
inferior ao dobro do que for 
estabelecido como quota 
individual para esse ano. 

Art. 17º. Designação de 
um associado efetivo. 

O associado institucional 
tem direito a designar um seu 
colaborador para usufruir de 
todas as regalias de associado 
efetivo, desde que a quota que 
aceite suportar seja pelo menos 
igual ou superior a 5 vezes o 
valor da quota de associado 
individual. 

Art. 18º. Designação de 
dois associados efetivos. 

O associado institucional 
tem direito a designar dois 

associados efetivos desde que 
a quota que aceite suportar 
seja pelo menos igual ou 
superior a 10 vezes o valor da 
quota de associado individual. 

Art. 19º. Visibilidade nas 
atividades correntes do Xira 
Golfe. 

O associado institucional 
tem direito ter uma sua imagem 
na lista de patrocinadores e 
apoiantes no site do Clube. 

Art. 20º. Visibilidade 
numa prova própria do 
calendário regular do Xira 
Golfe. 

O associado institucional 
tem direito ter a sua imagem e 
o seu nome numa prova do Xira 
Golfe, em que terá visibilidade 
especial e poderá entregar 
troféus próprios, prémios 
especiais, ofertas em tômbola e 
também prendas a cada 
jogador participante. 

Art. 21º. Patrocínio de 
atividades do Xira Golfe. 

Em alternativa a uma 
quotização anual, o associado 
institucional pode optar por um 
patrocínio para as atividades do 
Clube (valor sujeito a IVA), 
recebendo como contrapartida 
a adequada visibilidade no site 
e nas atividades do Clube. 

Art. 22º. Participação no 
Conselho Consultivo do Xira 
Golfe. 

O associado institucional 
tem direito a participar no 
Conselho Consultivo do Xira 
Golfe, Órgão Social do clube, 
previsto nos Estatutos e que a 
Direção espera possa vir a dar 
contributos para adequar mais 
as atividades do Clube aos 
interesses dos associados 
institucionais. 

 
Parte IV - Dos associados 

honorários 

Art. 23º. Quem pode ser 
associado honorário. 

Podem ser associados 
honorários as personalidades 
às quais a Assembleia Geral 
reconheça serem merecedoras 
de tal estatuto de honra em 
função de atividades 
desenvolvidas em prol do 
desenvolvimento do golfe e da 
sua divulgação. 

Art. 24º. Concessão do 
estatuto de associado 
honorário. 

De acordo com os estatutos 
do clube, compete à direção 
subscrever a proposta de 
atribuição do estatuto de 
associado honorário que será 
submetida à Assembleia Geral.  

Art. 25º. Quotas dos 
associados honorários. 

Devido ao estatuto de honra 
do associado honorário, este 
não tem de efetuar qualquer 
pagamento de quota ao Clube. 
Terá apenas que suportar o 
custo da inscrição na FPG, no 
caso de desejar ser inscrito na 
federação pelo Xira Golfe. 

Art. 26º. Participação no 
Conselho Consultivo do Xira 
Golfe. 

O associado honorário tem 
direito a participar no Conselho 
Consultivo do Xira Golfe, Órgão 
Social do clube, previsto nos 
Estatutos e que a Direção 
espera possa vir a dar 
contributos para adequar mais 
as atividades do Clube aos 
interesses de todos os seus 
associados. 

Art. 27º. Presidência do 
Conselho Consultivo do Xira 
Golfe. 

De acordo com os estatutos 
do clube, o Presidente do 
Conselho Consultivo será 
escolhido de entre os 
associados honorários por voto 
proveniente dos elementos que 
constituem o Conselho 
Consultivo. 
 
A DIREÇÃO

 


