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REPÚBLICA PORTUGUESA 

Faço saber, como Presidente da. República. Portuguesa, 
aos que êsto alvará virem, que sendo-me presentes os estatutos 
com que pretende C0nstituir·se uma associação de classe com 
a. delloillinaçào de Associação dos Comerciantes .de Cer;eals, 

Farinhas e Legumes do Norte de Portugal (Associação de 

Classe) e sede no Porto. 
Visto .0 artigo 3.0 do decreto de fI de Maio de 1891: 
Hei por bem Npl'OVar os estatutos da Associaçito dos 

Comerciantes de Cereais, Farinhas e Legumes do Norte de 
Portugal (Associl\�i\o de Classe), que constam de oito capitu
las e quarenta o tres artigos e baixam com êSt6 alvará. assina-' 
dos pelo Ministro do Trabalho e Previdência Sodal, com a 
expressa cláusula de que esta apl'ovaç,ão será l,;etirada quando 
a associação se desvie dos fins para que é instituída, não cum
pra fielmente os seus esta.tutos, não preste ao Govêrno as in
formações quo êlo lhe pedir 'sôbre os assuntos- da sua especia� 
lidade, a que se refere o n,O 6,° do artigo 4.° do citado decreto 
de 9 d'e Maio de 1891, não desempenhe devidamente as funções 
que lhe forem incnmbiaas por leis especiais, ou, finalmente, 
quando infrinja o mesmo decreto, por cujas disposições sem
pre e em qualquer hipótese se deverá r,egular. Determina·se 
portanto que todas ns autoridades, a quem o. conhecimento 
dêste alvará pertencer, o cumpram e fl'lçam cumprir e guardar 
tão inteiramente como nelo �e contê m .  

Pagou a. quant.ia de quinze escudos d e  imposto d o  sêlo 
por meio de estampilha colada neste aI vara e devidamente 
inutilizada. 
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E por firmeza do que dito é, és te vai por mim assinado e 

firmado, com o sêlo branco da. repartiç.à.o competente. Dado 
nos Paços do Govêrno da República, aos dezasseis de Outubro 

de mil novecentos e vinte. 

Ãntonio José d' Almeida. 
Julio Ernesto de Lima Duque. 

Alvará concedendo, pela forma retra declarada, a aprova
elo dos estatutos da Associação dos Oomerciantes de Cereais, 
Farinhas e Legumes do Norte de Portugal (Associação de 

Classe). 
Pedro José de Moura. 

Passou-se por despacho de seis de Agosto de mil nove
centos e vinte. 

Direcção da Mutualidade Livre e das Associaçõ"es Profis

sionais. 

Registado a Fls. 178 do Liv. 5. 

o DlRItC'rOR, 
Al�redo Pinto .. 

Publicado no Diário do Govêrno, 2,- série, D,O 235 de 28 de 

Outubro de 1920. • 

ESTATUTOS 

DA 

Associação dos Comerciantes de Cereais, Farinhas 8 legumes 

DO NORTB DB PORTUGAl. 

(.A.SSOOI:AQÁO DE OL°A.SSE) 

CAPITULO I 

Artigo 1.' É constituida no Porto onde terá a sua 
séde uma associação de classe sob a denominação: A�so
CIAÇÃO DOS COMERCIÁ....l'i'TES DE CEREAIS, F�\lUXnAS E LEGUMl<;S DO 
NORTE DE PORTUGAL, com os seguintes fins: 

§ L' Estudar e defender os interesses economicos 
comuns aos sacios e os do ramo de comercio a que os 
mesmos pertencem j 

§ 2.' Discutir os assuntos que mais directamente 
possam interessar ao comercio j 

§ 3.' Fazer, dentro dos limites das leis, as publica
ções na imprensa de todos os assuntos de importancia 
para a vida. comercial e seu futuro desenvolvimento. 

Art. 2.' A suá duração é por tempo ilimitado. 
Art. 3.' A sua sóde será na cidade do Porto. 

Art. 4.' 
Art. 5.' 

. tidu sacio: 

CAPITULO II 

Da admissão dos socios 

O numero de sacias é indeterminado. 
São requisitos indispensaveis para ser admi-
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§ 1.0 Exercer habitualmente o comcl'C'io de cereais 
seus derivados, legumes secos, etc., em -qualquer das sna� 
variedades, e residir áquem .Mondego j 

§ 2.' Gosar de boa reputll\'�O moral e ci vil; 
§ 3.° Selido cidadão estrangeiro, estar matriculado 

no Tribul.lal do Comercio j � 

§ 4.' ·Pagar a cóta estabelecida no artigo 10.' n.' L' 
Art. 6.° A admissão de socios é da exclusiva atri

buição da Direcção, devendo ser precedida de proposta 
assinada pelo candidato e pelo socio proponente, e na qual 
se mencione o nome, idade, estado e resideneia. 

Art. 7.' Observados os requisitos precedentes a Di
recção, lia sua primeira reunião ordiuaria, votará 

'
a pro

posta, que será aprovada ou rejeitada, pelo menos pela 
maioria dos vogais presentes. ' . , 

§ 1,.0 No caso de aprovação, será esta comunicada 
ao caudidato, dentro do prasa do R (oito) dia;::;, em oficio, 
acompanhado dum exemplar dos Estatutos. 

§ 2.' Quando se dê a rejeição, a proposta só poderá 
ser reu'ovada depois de decorrido um ano. 

Art. 8.° Alêm do socios contribuintes, a Associação, 
pode tel' socios honorarios, cujos diplomas serão conferidos 
áqueles que lhe tenham prestado serviços relevantes ou 
que, por qualquer meio, tenham concol'l'ido para a sua 
prosperidade e engraudecimento. 

§ unico. A concessão dêsses diplomas, só pode ser 
feita pela Assembleia Geral, mediante proposta da Dire
cção, devidamente fundamentada, com a designação dos 
serviços prestados, ou qualquer outro motivo. 

CAPITULO PI 

Direitos e deveres dos socios 

Art . . 9.' Todos os socios te em direito a: 
§ 1.0 Discutir e votar naS reuniões da Assembleia 

Geral; 
§.2." Elegêr e ser eleitos para os diferentes cargos 

sociais; 
§ 3.' Propôr, per escrito, á Direcção, tudo quanto 
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julguem conducente ao facil conseguimento dos fins da 
Associação; 

§ 4.° E xaminar, no fim de cada ano, os livros e 
mais documentos relatjvos ao expediente e movimento 
financeiro e econoroico da Associação, de conformidade 
com o artigo n.O 40.0; 

§ 5.' Requerer a convocação d. Assembleia Geral 
extraordinaria; 

a) Nêste ultimo caso, o requerimento deve ser assi
nado, pelo menos, po� dez socios em pleno goso de seus 
direitos, e nele deve declarar· se o assunto a discutir; 

b) Não se tomará conhecimento do assunto, sem es
t�rem presentes dois terços dos socios requerentes. 

Art. 10.' Todos os socios contribuintes são obri
gados: 

§ L' Ao pagame� annal e adiantado da cóta mi
nima de Esc. l::lôOtqdôze); 

§ 2.' A servir gratuitamente os cargos para que fo
fem eleitos, excepto nos casos de reeleição consecutiva, ou 
entrando para o cofre da Associação, com a multa de 201500 
(vinte) escudos, considerando·se, nôste caso, como tendo 
exercido os cal'gos para que tenham sido eleitos j 

§ 3." A promover a prosperidade da Associação, e 
pugnar pela satisfação de seus iutuitos, dando conheei
mento á DirecçãO de q ualq uer facto ou circunstancia que 
possa interessar á mesma Associação. 

Art. 11.0 São isentos de pagamento da cóta, os in
dividuos a quem a Assembleia Geral, em conformidade 
com O artigo 8.', conceda os diplomas de socios honora
rios. 

ano. 
Art. 12.' Ninguem pode ser socio por menos de um 

Art. 13.' Perde o direito de socio: 
§ L' Aquele que trez mezes. depois de aprovado, 

não satisfizer os compromissos tomados para com a Asso-
ciação; . 

§ 2.' O que infringir as disposições dêstes Estatu
tos, ou as deliberações legalmente tomadas pelos corpos 
gerentes j 

§ 3. ' O que, pelo seu comportamento irregular, 

-
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possa causar algum deslustre á Associação ou á classe 
comercial, 

§ 4,' O que, pelo Tribunal competente, fôr declarado 
f"lido fraudulentamente, 

Arl. 14,' As penalidades constantes do artigo ante
cedente, serão impostas por deliberação d. Direcção, mas 
o sacio poderá recorrer para a Assembleia Geral dessa 
determinação, quando as julgue injustas e ilegais, 

§ unico, A penalidade de demissão imposta por 
falta de pagamento de c6ta, poderá- ficar sem efeito se a 
Direcção julgar que ha motivo para o relevar da cnlpa 
por essa infracção, e o cofre social fôr embolsado d. cót. 
devida. • 

CAPITULO IV 

Dos fundos da Associação 

Art, 15,' O fUlldo social é constituido: 
§ L° Pelo produto da cotização arrecadada pelo 

tezoureil'o sob sua exclusi\"R responsabilidade. 
§ 2,' Por qualquer outra fonte de receita eventual 

ou extraordioariaj 
a) Este fuo.do destina-se a ocorrer aos encargos 

prescritos nos Estatutos e quando não sejam suficientes 
para a satisfação dele!:;, a assembleia, imediala e expressa
mente convocada, deliberarÁ. sobre o meio de suprir essa 
deficiencia; 

b) Havendo saldo positivo, será este competente
mente capitalisado, seudo empregado em titulas da divida 
do Governo, ou em outros de reconhecido credito. 

CAPITULO V 

Da Assembleia Geral 

Art, 16,° A assembleia compõe-se de todos os sacias 
efectivos e honorarios. 

Art. 17.0 A assembleia é convocada por anullcios 
publicados, pelo menos com oito dias de antecipação, em 
dois dos princip�is periodicos da cidade, 

J 

• 
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, Ar!. 18,' A assembleia considera-se legalmente cons-
tituida com a presença de mais de vinte socios na primoira 
con vocação. 

§ unico, Exceptuam-se desta disposição as reuniões 
em que se tratar da reforma ou alteração de E,tatlltos, d. 
liquidação da Associação, pois para esse caso se exige a 
comparencia de um terço de socios existentes. 

Arl. 19,· Se, uma hora depois da marcada nos 
anuncios convocatorios, não houver numero legal de socios 
para a. assembleia poder funciollar� far-se-ha nova convo
cação, com praso de 5 (cinco) dias e a assembleia consti
tuir-se-ha com qualquer numero. 

§ unico, Esta disposição é aplicavel qualquer que 
seja o fim da reunião, ' -

Arl. 20,' As deliberações da assembleia geral, obri
gam os socios á sua escrupulosa execução. 

Arl. 2 L' A meza da assembleia geral com põe-se de 
um presidente, um vice-presidento e dois secretarios. 

Art, 22,° A' assembleia geral compete: 
a) Eleger anualmente a Meza e Direcção e q.llalquer 

comissão temporaria ou pl'ovisoria, sempre que o julgue 
conveniente pani a boa execução dos Estatutos� 

b) Julgar dos motivos apresentados pelos sacias para 
não aceitarem os cargos ou comis�Lies para que forem no
meados; 

c) Discutir o relataria e contas anuais da Direcção; 
d) Apreciar qualquer proposta que, colectiva ou 

individualmente, seja apresentada e deliberar sobre ela, 
devendo no segundo caso dar-se conhecimento dessa pro
posta nos anuncios convocatorios j 

e) Apreciar e julgar os recursos interpostos em coo- ' 
formidade do art, 14,·, pelos sacias a quem tiver sido 
imposta a penalidade do arl. 13,0; 

O Exonerar a Direcção, quando o julgar conve
niente aos interesses da Associação, elegendo outra, f6ra 
do pras o marcado no arl. 26,°, 

Art, 23,° Incumbe ao presidente da assembleia: 
a) Convocá-la nos termos do arl. 17,' e dirigir os 

seus' trabalhos, mantendo a ordem e o rigoroso cumpri
mento das suas deliberações; 

b) Despachar no praso maximo de oito dias os re-
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querimentos que se lhe apresentarem e bem assim dar 
execução ás resol uçóes tomadas na assom bleia geral; 

c) Rubricar todos lOS livros da Associação, fazendo
lhes abrir termos de abertura e encerramento, assinados 
p.or ele e pelo secretario; 

§ L' Na falta ou impedimento do presidente, fará 
as suas vezes o vice-presidente e na falta ou impedimento 
de ambos, o primeiro secretario; 

§ 2.0 O primeiro secretario será auxiliado pelo se
gundo, em todos os trabalhos da mez. e por este snbsti
tuido na sua falta ou impedimeuto; 

§ 3.' Na falta ou impedimento do segundo secretario 
farã as suas vezes um sacio para isso convidado pelo pre
sidente da assembleia, ou quem as suas vezes fizer. 

Art. 24.0 A assombleia terá duas reuniões ordinarias 
e as extraol'dinarias que lhe forem requeridas ou julgadas 
coa venicntes. 

§ 1.0 As reuniões ordillarias1 serão: Em Dezembro 
para a eleição da l\leza e Direcqão e em Janeiro pa.ra a 
prestação de contas da DirecçãO cessante e sua. aprovação, 
e as extraordinal'ias para a discussão dos assuntos indica
dos liaS anuncias convocatol'ios. 

§ 2.' As reuuiões extraordinarias podem ser reque-
ridas: 

1.0 Pela Direcção j 
2.° Por dez sacias; 
3.' Pelo presidente da assembleia geral, quando 

julgaI' que para isso ha motivo urgente. 
Art. 25.' Das deliberações da assembleia se lavrarão 

actas no l i  vro para isso destinado. 

CAPITULO VI 

Da Direcção 

,Art. 26.' A Direcção ó· eleita anualmente e com
põe-se de um presidente, um vice-presidente, um 1.0 se� 
cretario, um 2.° secretario, um tezoureiro e dois vogais 
efeçtivos e dois suplentes. 

Art. 27.' Compete á Direc�ão: 
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o) Administrar a Assôciação, reunindo-se para isso 
ordinariamente sempre que o seu presidente ou três dos 
seus membros o julguem conveniente; 

b) Procurar obter as mais seguras informaç,ões sobre -
os candidato& propostos pura socias, para v81'iflcar 'se nêles 
se dão os requisitos enumerados no artigo 6.° 

c) Tornar de arrendamento casa apropriada. para a 
. Associação, segundo as suas necessidades e recursos; 

d) Cumprir e fazer cumprit· as disposições dos Esta
tutos e todas as deliberações legalmente tomadas; 

e) Conhecer a veracidade das reclamações que lhe 
forem feitas e providenciar sobre assuntos. a que elas res
peitarem; 

f) Nomear os empregados que julgar necessarios 
para o serviço interno e exteruo da Associação; estipu
lar-lhes ordenado equitativo o demitil-os quando o julgar 
con\"eniente; 

g) Prestar annalmente coilta 00 seus actos DO prasa 
mal'cado no artigo 24.0 e seu § 1.0) seudo acompanhado de 
um relataria que será enviado a todos os socios com trez 
dias de antecedencia; 

h) Requerer eonvocaçã.o oxtraol'dinaria' da Assem� 
bleia Geral, sempre que o julgue util ao desenvolvimento 
dos fins da Associação; 

i) Providenciar nos casos não previstos nos Estatu
tos, dando conta, TI;). primeira reunião da Assembleia, do 
uso que fizer desta autorisa.ção j 

j) Promover por todos os meios legais a prosperi
dade social e bom exito no conseguimento de seus fins, 
aliando a moralidade com. a justiça.. 

Art. 28.' As resolu,ões da Direcção são tomadas á 
pluralidade de votos dos membros presen-tes, e só poderá 
funcionar com a assistencia da. maioria dos seus membros. 

··Art. 29.' Incumbe ao pt·esidente da Direcção: 
a) Abrir e encerrar as sessões e regular a ordem dos 

tmbalbos; 
b) Assinar c om O secretario e tesoureiro os cheques 

e ordens de pagamento, e com os demais membros pre� 
sentes, as ac"tas das sessões. 

Art. 30.° Compete ao secretario: 
a) Redigir, lavrar e lêr as actas da Direcção; 
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b) Dar conta do expediente da mez.; 
c) Inscrever no livro de matricula os sacias que fo-

rem admitidos; 
li) Substituir o presidente nos seus,impedimentos. 
Art. 31.' São atribuições do tesoureiro: 
a) Arrecadar os fundos sociais em conformidade 

com o § 1.' do artigo lã.' 
b) Satisfazer prontamente as eontas das despezas e 

ordens de pagamento que 
.lhe forem apresentadas, legal

mente comprovadas ou assmadas, segundo o dISposto da 
alinea b) do artigo 29.' 

c) Apresentar It Direcção todos os trimestres em ba
lancete resumido, a conta de receita e despeza. 

Art. 32.' A Direcção, alêm das obrigações que lhe 
são impustas no artigo 27.' é solidariamente responsavel 
pelos seus actos e cumprimento destes Estatutos, salvo nos 
casos fortuitos de força maior, devidamente comprovados . 

Art, 33.' As funções da Direcção só cessam, quando 
os novos eleitos tomarem posse dos seus cargos, o que se 
efectuará no prazo maximo de oito dias depois da eleição. 

Art. 34.' No acto da posse da nova Direcção, deve 
a que finda a sua gerencia entregar â noya, eleita, por 
inventario que ambas as Direcções assinarão, todos os li
vros, moveis e mais objectos pertencentes á Associação. 

Art. 3ã.' A responsabilidade dos actos da DirecçãO 
que,findou o seu mandato, termina sómellte depois da se
gunda reunião ordinaria da nova direcção. 

CAPITULO V II 

Das eleições 

Art. 36.' As eleições para cargos da Associação se
rão feitas por escrutinio secreto e á plmalidade de votos 
de socios presentes na Assembleia Geral, ordinaria. 

§ unico. Em casos extraol'dinarios, realisar-se-bão 
quando a Assembleia Geral o determiue, em conformidade 
do artigo seguinte. 

Ar!. 37.' Depois de todos os outros trabalhos da 
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Assembleia Geral em qne se houver de realisar a eleição 
para os cargos da Associação, proceder-se-ha a ela em con
formidade com O artigo antecedente. 

§ unico. A eleição deve ser feita por meio de duas 
listas contendo uma, a da meza da Assembleia Geral, qua
tro �omes, e a outra a da Direcção, nove, designando-se 
antes de cada nome o respectivo cargo. 

Art. 38.0 Decorrido o escrutinio, e apurados os vo
tos pelo processo geralmente seguido, o presidente procla
mará os nomes dos eleitos, dirigindo-lhes, em segUIda, em 
oficio, a respectiva participação. . 

CAPITULO Vln 

Disposições gerais 

Art. 39.' O ano social principia em 1 de Janeiro e 
termina em 31 de Dezembro de cada ano. 

Krt. 40.' 8 dias antes do designado para a reunião 
da Assembleia Geral, ordiuaria, deverão estar expostos na 
secretaria da Associação, o rela,torio e contas da Direcção 
com os documentos, para serem examinados pelos socios. 

Art. 41.' A dissolução da Associação só poderá ve
rificar-se, quando li maioria dos socios presentes em As
sembleia Geral, extraordinariamente convocada para esse 
fim, assim o resolva, em virtude da insuficiencia dos seus 
recursos ou da impossibilidade do conseguimento de seus 
fins. 

Art. 42.' Resolvida a dissolução, proceder-se-ha á 
liquidação dos haveres sociais. . . 

§ 1.' Se feita a liqUIdação, houver sobras de dlllheIro, 
terá este o destino que a Assembleia Geral resolver; 

§ 2.' Todos os papeis sociais existentes serão entre-
gues por inventario ii autoridade admiuistrati va; / 

§ 3.' Por papeis sociais, entendem-se todos os do
cumentos, livros e elementos escritos que traduzam o mo· 
vimento da Associação. . 

Art. 43.' .A. séde sacia!, é provisoriamente, no predlO 
sito á rua de Santa Tereza, 57, desta cidade. 

... 



.. 

14 

Os cal'gos da Associação, serão exercidos no primeiro 
'ano, pelos socios seguintes: 

Direcção 
PRESIDENTE - José Alves de Amo"im 
VJCI�-PRESID&'iTE - Gaspar Evangelista PereiTa 
L' SECRETARIO - Joaquim da Silva Petiz 
2.° SKCRk'"l'ARIO - JftUO Fe1TeiTG da Fonseca 
TEZOUREIRO - F,'ancisco H, Castanheira, 

Vogais efectívos 

- Alberto 11<'g"sto Lima 
- Antonio de Oliveim Neiva 

Vogais suplentes 

- PedTo José Rod"igltes Brito 
- Henrique da ClInha Leite 

Assembleia Geral 
Pm:SIDE.NTE - Antonio de Souza Pallpe1'l'o 
VICE-pn�SIDEN1'i:: - Joaq'ldm de Oli1'ei,'a Vieint 

1.0 SJW[�ETARIO - José Simões Cm'ler. Junior 
2,' SECHETAHlO - J1Ianuel Alves de Aze'vedo e SOllxa, 

\ 

Socios fundadores 
CaTdoso <i; Souxa, Limitada. 
Joaquim lVeil'a, Limitada. 
Fmncisco H Castanheim di: C,a 
A.. J. Co"reia dc/; Síll1a, SucessoTes. 
União FOT'l,ecedom do Porto, Limitada. 
Sou'Xa cê- Irmão. 
Sit'"" & CaTralko, 
A. da Silva & Leile. 
Dias & Ribeú'o, Limita,la. 
GuilheTme Augusto flafael. 
José Mm'ia Mm·tins Vieira. 
MaTlins, Vieim & Co""",dila 

--

15 

HenTique Leile & Costa, 
Art'lu� Fe1'1'eira j{a1'tins H,ro, 

11 mO"im, Lage & Soares, Limitada. 
Manuel Luü FC1'1'Bim Cm",. 
José Anton;o d' Oliveim Neves, 
Emp"exa AgTicola e Indllstrial, L,' 
Simões & Rod,'igues, Limitada, 
Alberto Pereim dos Santos, 
FaTia <i; Almeida, Limitada. 
Antonio Rodrigues da Fonseca. 
Fmncisco Marques da Fonseca. 
Coimbm & Irmão, Sucesso,', 
Vict01"ino Alves de Souza. 
A!J,gusto Cast"o & FeT1'eims, 
AlFedo José da Costa Faria. 
João M01'ei'l'a Fe1Teú'a. 
Alexand,'c Pel'eira de Souxa, 
Antonio Momis, Limitada. 
Brito J!i Rodrigues, Sucessores. 
Sequeim & Car/lalho, Limitqda, 
Viuva Almeida di; Filho, Limitada. 
Joaqui'l1� Perei1'a llunes. 
Amaldo Moul'inho Maia. 
Ernesto F, de Oliveim, 
Lopes, Em'bom <i; C,-
Nogueira, PeTein{, & Fe1'1wndes, L.a 
Anastacio Cunha ct Pimentas, Sue" L,a 
Manuel PC1'eim da Costa, 
Bastos, Santos & Cal, Limitada. 
Candido José 1J10nlei,'0, 
Souxa & Olú;eim. 
MaTques & Fernandes, Li mi Lada, 
José Freitas Maga.lhães. 
Paes & Innão, em Comandita, 
Antonio José de Can'alho, 
Lima & Neiva, Limitada, 

Paços do Governo da República, em 27 do Outubro 
de 1920, 

Julio E-mesto de Lima Duque . 
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