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REPUBLICA PORTUGUEZA 
MINI STERIO DAS FINA NÇAS 

ALVARÁ 

O Govêrno · da República Portuguesa, faz saber aos 
que êste alvará virem, que sendo-lhe presentes os estatu
tos com que pretende constituir-se uma associação de 
classe com a denominação de «Associação de Classe dos 
Operários da Indústria dos Fósforos do PórtO >> e sede 
em Pórto. 

Visto o artigo 3o do decreto de 9 de Maio de 1891 : 
Ha po'r bem aprovar os estatutos da associação de 

classe dos Operários da Indústria dos Fósfor os do Pórto, 
qllP. constam de dez cap ftulos e sessenta e quatro artigos 
e baixam com êste alvará assinados pelo Ministro das 
Finanças, com a expressa cláusula de que esta aprovação 
será retirada quando a associação se desvie dos f ins para 
que é instituída, não cumpra fielmente os seus estatutos , 
não preste ao Govêrno as informações que êle file pedir 
sóbre os assuntos da sua especialidade, a que se refere o 
n.o 6 o do artig o 4.o do citado decreto de 9 de Maio de 
189 1, não d~sempen/z e devidamente as (unções que lhe 
(orem incunÍbidas por leis especiais, ou, finalm ente, quan
do inf rinja o mesmo decreto, por cujas disp osições sem
pre e em qualquer hip ótese se de11erá regular. Determina
se portanto que todas as autoridades, a quem o con /z eâ
mento dês te alvará pertencer, o cumpram e façam cumprir 
e g uardar tão inteiramente como nele se contêm. 

Pag ou a quantia de setenta e cinco escttdos de impos
to do sêlo p or meio de es tampilha colocada neste alvará 
e devidamente inutiliz ada . 

E, por firmeza do que dito é, êste vai pelo Ministro 
das Finanças assinado e f irmado, com o sêlo branco da 
repartição competente. Dado nos Paços do Govêrno da 
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República, aos treze de Outubro de mil novecentos e vin te 
e seis.- Jolo J Sinal de Cordas. 

Alvará concedendo, pela forma retro declarada, a 
aprovação dos estatutos da associação de classe dos Ope
rários da Indústria dos Fósforos do Pórlo 

No original estão colocados os sê/os da lei, devida
mente inulilisados. - O Administrador Geral, Joao LUíl 
Ricardo. 

Passou-se por despacho de vinte e cinco de iJ;faio de 
mil novecento~· e vinte e seis. - O Director de Sen1iços, 
Alfredo Pinto. 

Registado a fls 4/5 do Liv. 7 
Publicado no «Diário do Govêrna >) , :2 a série, 11 o 2 41i 

de 19 de Outubro de /9 26 . 

ESTATUTOS 
DA 

RSSOIIalãO de Classe dOS OpePaPIOS da IDdUSIPia 
dOS FOSIOPOS do POPIO 

CAPITULO I 

Da organisação da Associação e seus fins 

Art. I.0 - Nos termos das leis vigentes é formada uma 
As,mciaçào de Classe dos Operarias dos Fosfuros admiti
dos posteriormente a 25 de Abril de 1B95 com sede no Porto. 

Art. 2. 0 - A associação tem por fim· o estudo e a defeza 
de interesses economicos e industriais comuns aos seus as
sociados, e contribuir por todas as formas legais, á sua ilus
tração, por meio de conferencias, prelecções, etc. 

Art. 3-0 - A associação denominar-se-ha Associação de 
Classe dos Operarias da lndustria dos Fos(oros do Porto. 

CAPITULO ll 

Art. 4-0 - Para ser admitido socio desta associação, é 
necessario que o candidato reuna os seguintes requisitos : 

r. o- Ter bom comportamento moral e civil, comprova
do pelos socios. 

2.0 - Ter atingido a idade de 2 1 anos ou quando meno
res ter autorisação .de pais ou tutores como prescreve a le i 
civil. 

Art. s.o- A proposta será feita e assinada por um socio 
em pleno ~oso dos seus direitos, e entregue á direcção. 

I 



-6-

Art. 6.o - Exposta por 8 dias, considera-se aprovada, 

não havendo reclamações . · 
Art. 7-o- Havendd reclamações, será resol vido pela di

recção em escrutínio secreto, qu e em seguida dará parte aos 
proponentes, da sua resolu ção. 

Art. S. o- Não sendo o socio admitido, podem os pro
ponentes requerer uma assemble ia geral, a qual, tambem 
em escrutinio secreto, reso lverá definitivamente . • 

Art. g• - Socios benemeritos se rão todos aqueles q~e , 
pelos seus bons e exemplares serv iços prestados á assocta
ção, assim. forem considerados em assembleia geral, por 
proposta da direcção ou de qualq ue r associado . . 

Art. ro.o - Poderá haver uma classe de socws honora
rios, cuja admissão se poderá fa zer por meio de pr~posta 
apresentada em assembleia ge ral, com a declaração feita pe
lo candidato de que não pretende gosar as vantagens esta
belecidas para os socios efectivos. 

CAPITULO lll 

Direitos e deveres dos socios 

Art. r L o- Todos os socios de ambos os sexos teem por 

dever: 
1.n- Pagar a quota semanal de Sso cent. 
2.o- Pagar igualmente rSoo pe los estatutos. 
3.o - Contribuir para o desenvo lvimento e progresso ela 

associação, por todas as formas ao seu a lcance. 

4.o - Ser vir gratuitamen te os cargos para qu e fôr e le ito, 
procurando nos exercí cios dos mesmos, cumprir fie lmente 
os princípios consignados nos p resentes estatut_os . 

s.o - Manter em todas as sessões a max tma ordem e 

cordura. 
6.o - Ser solidario com os seus camaradas em tudo 

quanto tenda ao bem estar e á me lhoria elas condições eco

nomicas e comuns. 
Art. I2.'' - Todo o socio tem direito' depo is da s ua apro-

vação: . . 
1.o - A tornar parte em todas as assembletas ge rats , se 

fõr maior segund o a le i civi l, d iscu tin do, votando e apresen
tando propostas, moções e requ erimentos. 
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2.o- A ser eleito para qualquer cargo da associação, se 
'fôr maior. 

3.o- A participar aos corpos gerentes, qualquer injus
tiça que lhes seja feita, pedindo para que estes resolvam 
como fõr de justiça. 

4.o- A gosar de todas as garantias e vantagens con
signadas nos presentes estatutos. 

CAPITULO IV 

Da demissão e expulsão dos socios 

• 
Art. 13.o- Perdem o direito de socios e tudo quanto 

tenham contribuído: 
1.o - Os que deverern .mais de seis quotas semanais, e 

que sendo avisados pela direcção não satisfaçam o seu de
bito no mai s curto praso de tempo. 

2.o- Os que dois mezes depois de aprovados como so
cios, não tenham pago ainda o exemplar dos estatutos. 

3.o - Aque les que, sem motivo algum justificado, se re
cus<jrem a exercer os cargos para que tenham sido 'eleitos. 

Art. q .o- A demissão do socio em virtude dos tres 
numeros do artigo antecedente será aprovada pela di recção. 

Ar t. T5.o - Exceptua-se da penalidade do n .o r.<· do art. 
13.o o socio que se encontre doente ou preso e que o tenha 
participado á direcção no mais curto praso de tempo. 

Art. r6.o - A expulsão será aplicada pe la assembleia 
gera l e em escrutinio secre to, so b proposta da direcção ou 
socio, nos seguintes casos: 

1.0 - Quando tenha promovido o descredito da as
sociação. 

2.o - Quando em asse mbleia geral promova desordem . 
Art. 17.o - A expulsão só poderá ser votada e m· as

semble ia ge ral, convocada para esse fim. 
Art. 18.o- O socio cuj a proposta de expulsão fõr apre

sentada, será convidado a vir á asse mbl eia defender-se. 
Art. rg.o - O direito consignado no a rt. antecedente 

ser-lhe-ha porem, retirado, quando e le, longe de ad uzir a 
s ua defeza saia fóra da ordem, insultando ou difamando 
qualquer membro da associação. 

• 
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Art. 20.o - Quanr:!o o socio acüsado, alegue a falta de 
dotes oratorios , que dificulte o responde r aos seus acusado
rés, a àssembleia fàcul•ar-lhe-ha os meios de defeza, no
nreartdo entre os socios presentes um defensor. 

CAPTTULO V 

Da assembleia geral 

Art. 2r.o - A assembleia geral é a reunião de todos os 

socios maiores segundo a lei civil , no pleno goso dos seus 
direitos. 

. Art. 22.o --E' na assembleia geral que fi ca t·esidindo a 
»oberania da associação. 

Art. 23.o -A assembleia te t·á du as sessões ordinarias 
no mez de Janeiro de cada ano, a L " para eleição da meza 
da assembleia geral e leitura do re latorio e contas da dire 
cção e parecer do conselho .fiscal, a segunda para di scussão 
e votação des tes documentos e eleições da direcção, conse
lho .fiscal e comissão de m-elhoramentos. 

Art. 24.o - As sessões extraordinarias realisar-se- hli.o : 
I." - Quando o presidente o julgar necessário. 
2.o - Quando a direcção, o conse lho .fiscal ou a comis

são de melhoramentos o requeiram. 
3.0 - Quando I O associados no uso dos seus direitos o 

requeiram, declarando o motivo para que o fazem. 
§ unico - A sessão convocada nos termos do numero 

antecedente não poderá realisar-se quando dos Io associa
dos que o requeiram, não se apresentarem 6. 

Art. 25.o -As sessões serão •sempre an u nciadas, indi 
cando-se a orde m dos trabalhos. 

Art. 26.o - A sessão só poderá realizar-se à primeira 
convocação estando presentes 30 socios. 

Art. 27.o - Na segunda convocação, a assem ble ia pode
rá reunir com qu alquer nume ro. 

. Art. 28.o - As sessões que sejam contin uação de traba
lhos, deverão ter Jogar nos termos do ar tigo antecede nte. 

Art. 29.o -:- A meza da assembleia ·gera l é COJ11posta de 
1 -presidente, I vice -preside nte e 2 sec retários eleitos anual
mente. 

Q 
~ 

.4.xt. 3o.o - Con1pete ao presidente : 
r." - Fazer a convocação das assembleias gerais; er(Ji. 

narias e e xtraordinárias, guiando-se em tudo pela lett·a dos 
presentes estatutos. 

2.o - Influir para que os secretarios, tenham semp•·e :i 

escrituração em ordem. 
3.o - Manter nas assembleias a ma..x:ima ordem e cor

dura, assim como o respeito pela associação, não as deixan
do nunca afastar-se dos assuntos para que foram convocadas. 

4. 0 - Rubricar todos os livros da meza. 
5·" - - Mostrar sempre a maxima imparcialidade na di

recção dos trabalhos. 
Art. 31.0 - Compete ao t.o secretário : 
r.o - Proceder à leitura em assembleia de todo o ex

pediente da meza. 
2.o - Fazer as actas das sessões tornand o-as e mais 

explicitas possível. 
3.o - Guardar cuidadosamente todos os livr os da meza 

pelos quais é responsavel. 
Art. 32.o - Compete ao 2.o secretário: 
r.o Substituir o 1.0 e m qualquer imped imento. 
2." -Ajudá-lo em todo o expediente. 
Art. 33.o -Na ausencia do presidente, assumirá a pre . 

sidencia o membro mais graduado da meza, e na falta de 
todos eles a assembleia nomeará uma meza prov iso ria. 

€Af'JTULO Vl 

Da Dlrecção 

Art. 31-·e - A direcção será composta de 5 mémbre.s 
eleitos anualmente: 

1 Presidente 
2 Secretarias 
1 Tesoureiro 
I Vogal. 
Art. 35·" - Compete á direcção : 
:r.o - Velar pe la execução dos presentes e5tatutos . 
2.o - Administrar convenientemente os fundos da as

sociação. 
3.o -Proceder á admissão dos .socios. 



- ló-

4.o - Elaborar todos os mezes um · balancete de receita. 
e despeza, que será afixado na sala das sessões. 

· !'.o -Cuidar ern que o serviço de recebedoria ande 
sempre em dia. 

6.o ~ Promover, por todas as formas, o desenvolvimen
to da associação. 

Art. J6.o - A direcção reunirá uma vez por semana; 
sãb validas as s uas deliberações quando sejam tomadas pela 
maioria. 

Art. 37.o- A direcção é solidariamente responsavel pe
los haveres da associação. 

Art. 38.o - Até aos meados de Janeiro a direcção con
cluirá o re latorio e contas da sua gerencia. 

Art. 39.o- Todos os livros da direcção serão rubricados 
pelo presidente. 

Art. 4o.o - Os documentos de receita e despeza serão 
todos arquivados e juntos ao relatorio anual. 

Art. 4r.o -Tanto os balancetes mensais, como o rela
torio e contas deverão ser assinados por todos os membros 
da direcção. 

Art. 42.o -A direcção fará um inventario dos have res 
da associação que ser á entregue á nova direcção . 

CAPlTULO VII 

Art. -B·o - O conselho· fiscal será composto de 3 mem
bros, e le itos anualmente pela assembleia. 

Art. 44. 0 - Os cargos ficam divididos pe la seguinte 
forma : 

Presidente 
I Secretario 
I R elator. 
Art. 45.o - Compe te ao conselho fisca l: 
1.0 - Fazer-se r epresentar em todas as sessões da di

recção por um dos seus membros, qua l terá ali voto con
s ultivo. 

2.o -- Vigiar todos os actos da direcção e ape lar para a 
assembleia geral quando os não julgue conformes com as 
regras da economia e administração. 

3.0 - Cooperar com a direcção no dese nvolvimento e 
progresso da associação. 

4·0 - Rubricar os balancetes mensaes,. 

II-

s.o - R ever todos os documentos de receita e despeza. 
6.o -Dar parecer anua lmente sõbre a gerencia da di

rec·ção. 

CAPITULO VIII 

Art. .j-6.o - A comissão de melhoramentos é composta 
de 3 membros, ocupando os seguintes cargos : 

I Presidente 
I Secretário 
I Vogal 
Art. 47.o - Compete à comissão de melhoramentos: 
r. o - Faze r uma estatís tica dos ope rarias ex istentes na 

fabrica, e s ua situação. 
2.o - Estudar a forma como está estabe lecida a qu estão 

dos salarios. 
3.o - Organisar sessões de propaganda ope raria . 
4.o - Estudar a forma mais adequada de harmonisar o 

salario com as necessidades da vida, acompanhando o exces
sivo aumento de 'generos de consumo. 

s .o -Pedir às sociedades ou em prezas a garantia de 
subsistencia para os invalides do traba lho . 

6.o - P edir à e mpreza todos os melhoramentos possive is 
para os associados . 

Art. 4~ · " - Todos os traba lhos fe itos pe la comissão de 
melhoramentos, apenas concluídos, se rão env iados à assem
biela ge r~l para serem to madas em conside ração . 

Art. 49.o - Na séde da associação, as e leições realisar
se-hão nas duas assemble ias ordinarias de J aneiro. 

Art. so.o -Na r.a sessão ordinaria e leger-se ~h á a meza 
da asse mbleia ge ral em lis ta, com os nomes e cargos de
signados. 

Art. s r.o - Na 2.a sessão elege r-se-hão os de mais corpos 
ge rentes, tambem em lista com os nomes e os cargos men
cionados, e pe la seguinte ordem : 

Direcção 
Conse lho ftscal 
Comissão de melhoramentos 
Art. 52.o - To las as vezes que seja possíve l, faze r-se

hão representa r toâos os e lementos em qu e se dev ida a 
nossa classe . 

·-Art. . 53. o - P ara validade de qualque r ;eleição, r.eque-
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l'er-se-há no primeiro escrutínio a maioria absoluta e no se
gundo a maioria relativa. 

At·t. 54.0 -Não são validas as listas que eontenham no 
verso quaesquer indicações ou sinaes, assim como tambem 
são nulos os votos que não recaírem em socio de nacionali
dade portugueza no uso dos seus direitos. 

Art. 55. o -O individuo eleito para qualquer cargo, de 
verá tomar posse no pt·aso de oito dias, contadós da data da 
eleição. 

Art. 56. o -Não é permitida a anulação de cargos, a não 
ser e m comissão cujo serviço não seja permanente. 

Art. 57.o - É permitida a reeleição, não podendo, porem, 
o socio reeleito ser obrigado a aceitar o cargo. 

Art. 58.0 - Quando as circunstancias o ex.i.jam e a mar
cha evolutiva o aconselhar, serão revistos e reformados os 
presentes estatutos em tudo que seja util à classe, quando 
um terço dos socios o requeiram devendo para ter validade 
ser novamente submetidos à aprovação do Governo. 

CAPITULO lX 

Dos fundos 

Art. 59·" - Os fundos da associação são form ados peht 
impot·tancia das quotas e do exemplar dos estatutos. 

Art. 6o.o - O .Tesoureiro da associação não pode rá ter 
.::m seu poder quantia supe rior a 30o$oo. 

Art. 61.o -Quando o produto das quotas e dos estatu
tos não seja suficiente para fazer face às despezas da asso
ciação, 1·esolverá a creação de novos meios de receita . 

CA~ITULO X 

Disposições geraes 

Art. 62." - A associação só poderá dissolver-se quando 
lhe seja totalmente impossível fazer face aos seus encargos, 
ou quando tenha menos de 20 socios. 

Art. 63.o - A associação organisará todos os regul a
. mentosespeciaesque a boa or~anisaçã,o associativa aconselha. 

® 
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Art. 64 .o - A associação poderá organisar quando o s~u 
c ofre o permiti!1, uma creche para os filhos m enores das 
suas associadas. 

Art. 6s.o - Os presentes estatutos começam a vigorar 
desde a data da sua aprovaÇão. 

A COMISSÃO 

Manuel Rezende 
Antonio de Olh•eira Bastos 
Hilário R. Guimarães 
Matias Fernandes Lima 
Manuel dos Anjos 
Jos é Rodrigues Júnior 
Paulo Guimarães 
José de Sá Mene ses 
Carlos Marques Perf!ira 
Luis de Sousa 
Raimundo da Silva 
A de/in o Pais 
Nuno Marques da Sih>a 
Francisco Marques Saraiva 
José Ribeiro Nunes 
Armindo Rosinhas 
Alberto de Sousa Correia 
Manuel Pais 
Eduardo Machado 
Anlónio de Oliveira 
Joaquim Ferreira da Cruz 

Paços do Govê rn o rla R ep óblica, em !3 de Outubro 
de 1926. 

João J. Sinel de Cordes. 
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