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Velhas Guardas GENS SC 
 

Designação, Natureza, Âmbito e Afins 

Designa-se por “Velhas Guardas” do GENS SPORT CLUBE a equipa de futebol de 11 formada por 

ex-praticantes de Futebol, preferencialmente, que tenham representado o clube em qualquer 

um dos seus escalões.  

Esta premissa estende-se, também, a todos os que serviram o clube na função de Director, 

Treinador, Massagista, ou outras. 

Esta secção tem duração ilimitada e rege-se pelos presentes estatutos, considerando-se a data 

de 27 de Outubro de 2016, como data de fundação. 

A equipa de “Velhas Guardas” tem como finalidade a promoção da prática desportiva dos seus 
associados, o aproveitamento salutar dos tempos livres e o incremento de relações de 
convivência entre os seus membros. 
Visa, ainda, estabelecer relações de amizade e sã convivência com grupos representantes de 
outras coletividades, patrocinando ou aceitando convites para jornadas desportivas. 

A equipa de “Velhas Guardas” funcionará como um departamento autónomo, sem fins 
lucrativos, com órgãos próprios, estabelecendo com os Corpos Directivos do clube os princípios 
de colaboração em cada época desportiva. 

 

Orgãos que constituem secção de veteranos 

A secção de veteranos será constituída por um grupo coordenador, composto pelo Director da 

Secção e dois atletas nomeados para o efeito! 

São competências do grupo coordenador: 

• Representar a secção no relacionamento com outras entidades oficiais; 

• Representar a secção em actos oficiais do clube, e na reunião de direcção; 

• Tesouraria e finanças da secção 

• Assuntos disciplinares da secção 

• Actualização e publicação de notícias sobre a secção nas redes sociais; 

• Marcação de jogos e jogos de treino; 

• Assuntos administrativos  
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Emblema e Uniforme 

O emblema a utilizar no equipamento desportivo é o do GENS SC. 

 As cores do equipamento serão, por regra, as adoptadas pelo clube para as equipas que 

competem oficialmente nas provas organizadas pela Associação de Futebol do Porto, o modelo 

deverá ser alusivo aos inícios do clube com apontamentos históricos do mesmo! 

 

Regras 

Serão atletas da Secção de Velhas Guardas do GENS SC todos os jogadores que que estiveram 

na origem da secção, e que cumpram os seguintes requisitos: 

I. Ter mais de 35 anos 

II. Não estar oficialmente inscrito em nenhuma outra equipa de veteranos 

 

Direitos dos atletas 

I. Dialogar e solicitar informações sobre alguma dúvida que exista em relação ao 

funcionamento da secção, assim como dar sugestões para melhorar todas as condições 

de funcionamento e prática desportiva da mesma. 

II. Ser tratado condignamente por todos quantos partilham o exercício do seu 

desempenho sócio desportivo, quer sejam dirigentes, treinadores, colegas e outros 

funcionários/colaboradores do clube. 

III. Usufruir em termos de igualdade no que diz respeito à utilização das instalações, 

equipamento de treino, de jogo e demais benefícios que existam ou venham a existir na 

secção. 

 

Deveres dos atletas 

I. Acatar com zelo as orientações do Grupo Coordenador e da Equipa Técnica, evitar tecer 

comentários negativos sobre colegas, treinadores e outros elementos da secção ou 

situações internas do grupo, primar pelo bom ambiente e pela harmonia do grupo e 

colocar sempre em primeiro lugar o grupo em detrimento de benefício pessoal. 

II. Ser pontual, assíduo e disciplinado para com os programas de TREINO, JOGOS e 

REUNIÕES. Sempre que exista algum contratempo e não seja possível cumprir os 

horários definidos será da responsabilidade do atleta informar o Grupo Coordenador ou 

a Equipa Técnica. 

III. Usar em todos os Treinos o kit de treino definido pela secção. 
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IV. Usar em todos os jogos (Fora ou em Casa) o kit de saída e equipamento definido pela 

secção. 

 

Condições para inscrição 

I. Efetuar seguro de responsabilidade civil e prática desportiva proporcionado pela secção. 

II. Ser sócio do clube e, nesta secção, não possuir dívidas provenientes de épocas 

anteriores. 

 

Pagamento de atletas 

No quadro abaixo apresentamos os pagamentos a efectuar pelos atletas da secção 

 

Figura 1       Figura 2 

Os valores das mensalidades1 deverão ser pagos até ao dia 8 de cada mês. Os valores das multas 

deverão ser pagos após apresentação das mesmas; 

NOTA: Sempre que, por razão de qualquer tipo de despesa extraordinária a realizar, nomeadamente 

custos com a recepção de equipas visitantes, deverão todos os elementos da secção suportar os referidos 

custos; 

 

Regras de funcionamento 

Por questões de organização é obrigatório a assinatura da “Ficha de Presença” nos treinos. 

Todos os elementos que necessitem de terminar o treino mais cedo devem informar a equipa 

técnica antes do início do treino. 

Após o treino semanal será efetuada pela equipa técnica uma convocatória para o jogo. 

A convocatória será divulgada no grupo privado da secção e será da responsabilidade dos atletas 

contactar a direção da secção caso não tenha whatsapp; 

 
1 Vêr figura 1 

Pagamentos Valor Multas Valor

Quota de Sócio ………………………...……………………. 3,00 €      Falta aos treinos ………………………...…………………….1,00 €      

Contribuição p/ clube ……….……...…………………… 5,00 €      Falta de equipamento treino ……….……...……………………1,00 €      

fundo de maneio secção …………...……………………7,00 €      Falta de equipamento de jogo …………...……………………2,00 €      

mensalidade 15,00 €   Conduta imprópria 1ª vez ………………………………….1,00 €      

Conduta imprópria 2ª vez …………………………………….3,00 €      
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Será definido um horário de concentração no balneário para o jogo e será dada uma tolerância 

de 15 minutos. Após essa tolerância o atleta já não poderá fazer parte desse jogo (com exceção 

dos casos devidamente autorizados pela equipa técnica ou direção). 

Cada elemento terá de avisar o director responsável (ou treinador) em caso de faltar aos treinos 

semanais, assim como nos jogos a realizar durante a presente temporada. 

Caso o atleta falte ao treino semanal sem aviso prévio fica automaticamente excluído da 

convocatória para o jogo; Caso o atleta falte ao treino justificando a sua ausência2, fica ao critério 

da equipa técnica a sua convocatória e é da responsabilidade do atleta contactar o director 

responsável para saber se foi convocado, local e hora do jogo dessa semana; 

É proibido fumar nas instalações desportivas bem como, dentro do recinto de jogo, por todos 

os elementos da secção; 

É proibida a presença de bebidas alcoólicas no balneário; Qualquer atleta que se apresente ao 

treino ou jogos embriagado, será alvo de sanção disciplinar com efeitos imediatos; 

É proibido levar e utilizar o telemóvel no banco de suplentes por todos os intervenientes no 

jogo, exceptuando o director da secção que o poderá fazer em caso de emergência; 

O não pagamento de mensalidades ou outro compromisso que exista com a secção, sem 

qualquer justificação por parte do atleta, nas datas previstas por este regulamento, será alvo de 

análise por parte do grupo coordenador; 

O grupo coordenador está sempre disponível para colaborar com situações pontuais de 

dificuldades financeiras que possam existir por parte dos atletas, desde que estas nos sejam 

apresentadas, no sentido de juntos chegarmos a uma solução que não prejudique nenhuma das 

partes; 

Caso o atleta pretenda abandonar a secção, deverá comunicar ao director da secção, devendo 

regularizar a sua conta corrente com a secção até à data de saída; 

A ausência de pagamento por parte de um elemento da secção durante um prazo de 60 dias 

sem qualquer contacto ou justificação, será alvo de análise por parte da direcção e poderá levar 

à exclusão do elemento em causa; 

O grupo coordenador reserva-se o direito de excluir qualquer membro desta secção que 

independentemente de ter as mensalidades em dia, não tenha uma presença assídua nos 

treinos, jogos, reuniões ou outros eventos promovidos pela secção; 

 

  

 
2 Considera-se justificação os casos de doença, trabalho ou apoio familiar 
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Disciplina 

Todos os elementos que não trouxerem equipamento de treino, serão penalizados com uma 

multa pecuniária3. 

Todos os elementos que não trouxerem equipamento de saída completo, bem como o 

equipamento em dia de jogo, serão penalizados com uma multa pecuniária; 

Todos os membros desta secção que se envolvam em situações de conduta imprópria para com 

o árbitro, adversários, colegas ou outros agentes envolvidos no jogo, e após análise do grupo 

coordenador, será penalizado pecuniariamente nas duas primeiras infrações, e disciplinarmente 

na seguinte culminando com  a sua expulsão do grupo; 

O não cumprimento das regras deste regulamento por parte de qualquer  elemento para com 

outro elemento ou responsável pondo em causa a sua integridade física, terá como 

consequência a sua imediata expulsão; 

O presente regulamento submete-se aos estatutos do GENS SPORT CLUBE, entrando em vigor a 

1 de Setembro de 2019. 

 

 

Eu, _______________________________________________, tomei conhecimento e aceito as 

condições impostas por este regulamento, do qual recebi cópia. 

 

Gens, ______ de ______________ de 2019 

 

 

__________________________  ___________________________________ 

O ATLETA    Direcção Secção de Veteranos 

 

 

 

 
3 Vêr figura 2 


