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Regulamentos 

 Acesso e Utilização Propriedade Privada RCCDCI  

 

Objeto 

1. O terreno onde está instalado o Real Clube de Campo Dom Carlos I é PROPRIEDADE PRIVADA dessa 
entidade. 

2. É reservado o direito de admissão pelo proprietário. Esse direito é estabelecido e gerido pelos Órgãos 
Estatutários do Clube, nomeadamente, a Direção.  

3. O acesso e a sua utilização estão regulamentados por um conjunto de normas que visam o bem comum de 
quem frequenta a propriedade. 

4. A propriedade do Real Clube de Campo Dom Carlos I e as suas edificações podem estar concessionadas a 
entidades Terceiras, nestes casos, podem estar definidas regras específicas para cada contrato de concessão. 

5. Este documento apresenta regras que se aplicam a todos os utentes/visitantes da propriedade do Real Clube 
de Campo Dom Carlos I sejam associados ou não associados.  

Regras Gerais 

1. Sem prévio conhecimento e expressa autorização da Direção do Clube é absolutamente interdito dentro da 
propriedade: 

a. O voo de aeronaves não tripuladas para qualquer fim; 
b. Recolha de imagens ou vídeo; 
c. Realizações de eventos; 
d. Atividades de qualquer tipo que perturbem acusticamente ou de qualquer outra forma os utilizadores 

do espaço, nomeadamente a prática do ténis e equitação; 
e. Cães e outros animais de estimação sem trela ou controlo; 
f. Pernoitar nas instalações ou no terreno mesmo com a utilização de alojamentos amovíveis.  

2. Todo o acesso pedestre, incluindo passagem pela Rua da Areia, deve ser feita pelos caminhos pavimentados 
da propriedade seguindo as indicações existentes. 

3. Todo o acesso de cavalos deve ser feito pelos caminhos definidos para equitação seguindo a sinalética 
existentes. 

4. Dentro da propriedade toda a circulação de viaturas deve ser feita em marcha lenta e o estacionamento deve 
ser temporário e circunscrito ao uso dos serviços do Clube ou à tarefa que se vá desempenhar. 

5. Todos os veículos e pessoas devem respeitar as placas informativas dentro da propriedade para evitar acidentes 
e outras situações problemáticas. 

Omissões 

1. Qualquer omissão neste regulamento pode ser apresentada à Direção do Real Clube de Campo Dom Carlos I 
para apreciação e possível adição. 

2. Caso seja necessário tomar uma decisão urgente, não determinada ou omissa, a responsabilidade da mesma 
é, única e exclusivamente, da Direção do Real Clube de Campo Dom Carlos I.  


