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este preceito são considerados violação expressa do 
mandado. 

§ 3." Sempre que a Direcção tiver de reunir orcli
naria ou extraordinariamente, avisará os membros do 
Conselho Fiscal pa:a assistir ás suas sessões. 

§ ul1ico. A Direcção não póde funccionar lóra ela 
casa da Associação, seja sob que pretexto fôr. 

Ar!. 16." A Direcção é solidariamente responsavel 
pelos seus actos e pelos haveres da Associação: 

1,11 Cumprir e fazer respeitar a rigorosa observall
cia de 'todas as disposições contidas n'es!cs Est�tutos, 
bem C011l0 todas aquellas que [orem cmanadas da assem
bleia geral e não vüo de e�1contro � lei, isto é, to�las �s 
deliberações tomadas em assembleia geral q!le nao vao 
dc encontro ás disposições dos presentes Estatc:tos; 

2.° Submctter as suas contas ao exame do Con
selho Fiscal e com o pareccr d'este apresentai-as á 
assembleia geral ordinaria do mez de fevereiro de cada 
allrJO, competentemente ·esclarecidas, documentadas e 
acompanhadas d'um relatario que as desenvolva. 

§ unico. A approvação da assembleia �er<iI a�s 
balanços c contas da gerencla da admll1lstra�ao liber,a 
dos mell!bros da Direcção decorridos que sejam fi me
zes, salvo provando-se que nos balanços e cOlltas houve 
omissão ou indicações falsas com O fim de diSSimular o 
verdadeiro estado da Associação. 

3.° Tomar conta á Direcção anterior, por inventa
rio dc todos os objectos e haveres pertencentes á Asso
ciação e fazer entrega tambem por inventario á que IIle 
succeder, passando o competente recibo; 

4.° Nomear annualmente as cOl1lmissões que julgar 
nccessario, para regularidade do serviço da Associação 
Oll prosperidade da mesma. 

§ /lnico. Providenciar a respeito de qualquer caso 
não previsto n'estes Estatutos que precise de prompta e 
illlprorogavel decisão, dando de tudo conta na primeira 
assembleia geral. 

Ar!. 17.° Estudar todas as questões que lhe forem 
submettidas pelos socios e fornecer ii assembleia geral 

r 
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os elementos de que dispozer, para esta resolver com 
justiça. . 

§ unico. Administrar com zêlo e prudencra a Asso
ciação, pugnar pelos seus interesses,

. 
ve1a.r pela boa. or

dem que n'ella deve existir, fazer ou f,scalisar a escrrpta, 
arrecadar a receita c satisfazer a despeza. 

CAPITULO V!ll 

Ar!. 18.° Haverá UIll Consel!lO Fiscal composto oe 
3 membros annualmentc eleito, conforme determinam os 
presentes Estatutos. . § /l/lico. A eleição dos membros do Conselho Fls
cal será feita annualmente, sem preJulso da revogabili
dade do mandato sempre que a assembleia geral o jul
O'ue conveniente. b

Ar!. 19.' O Conselho i'iscai d'esta Associação com
põe-se d'um presidente, um reiator e um vogal. 

Ar!. 20.° Compete ao Conselho Fiscal: 
1.° Examinar sempre que julgue conveniente e 

pelo menos de 6 em 6 lIIezes a escripta da Associação; 
2.° Convocar a assembleia geral extraordinaria

mente, quando o julgue convel1i�nte; 
3,° Assistir ás sessões de Direcção, sempre que o 

entenda conveniente. 
§ 1.° Cada um dos membros dü Co_nse1ho Fiscal 

póde exercer separadamente esta attnblllçao. 
§ 2.° Os representallt�s d� C<:nselho Fiscal quc 

assistii"cm ás sessões de Dl recçao nao teem voto deli
berativo. 

4.' Fiscalisar a administração da Associação, ve
rificando o estado ela caixa com frequencia; 

5 .' Dar parecer sobre o relato rio e contas apresen
tadas pela Direcção, assignado pela maioria dos scus 
membros; 

6.' Qtlando o Conselho Fiscal approvar as contas 
a sua responsabilidade é egual á da Direcção, 
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CAPITULO IX 

Da assembleia ge .. "1 

Ar!. 21.° A soberania d'esta Associação reside na 
assembleIa geral que é a reunião de todos os socios 
maiores, no pleno goso dos seus direitos. 

, 
Art. 2.2: A meza . da ass�lllbleia geral coinpõe-se 

d um presIdente, um vIce-presIdente, Ulll 1.' secretario 
e um 2.· secretario, annualmente eleitos em assembleia 
geral, sem prejuiso da revogabilidade do mandato, sem
pre que a mesma assembleia o julgue conveniente. 

Art. 23." As assembleias geraes d'esta Associação 
são ordinarias e extraordinaiias. 

§ 1.0 Haverão duas assembleias ger:les ordinarias 
annualmente, sendo uma 110 seaunclo domil1"Q do mez 
oe fevereiro, para discutir, appr�var ou alter.7r as contas 
da gerencia do anno anterior, e a outra no primeiro do
mIngo do 

_
mez de dezembro, para se proceder á eleição 

da Dlfecçao, c:;onselho FIscal e meza da assembleia ge
rai que deverao entrar em exerci cio 110 dia 1.0 do mez 
de janeiro do anno seguinte. 

§ 2.° As assembleias geraes extrao:·dinari3s serão 
todas aqu'Cllas .que forem convocadas por mandato do 
respectJvo presIdente da Direcção e Conselho Fiscal, 
quando qualquer d'estas entidades o julgar necessario. 

§ 3.° Além das assembleias geraes extraordinarias 
de q�e trata o .§ antecedente, haverão todas aquellas 
que furem reque�ldas por 10 ou mais socios no pleno 
goso dos seus dIreItos, declarando lia sua petição diri
gIda ao presld�l1te ela assembleia geral, o assumpto para 
que a mesma e convocada. 

§ 4." _ Os avisos convocatorios para as assembleias 
geraes serao sempre bem explicados com respeito aos 
assumptos de que se tiver a tratar. 

Art. 24." Compete á assembieia geral: 

. 1.° Conceder ou reCUSJr aos socios a exoneração 
pedIda de qualquer cargo pJra que fosse eleito ou no
meado. 

2.· Tomar conhecimento de todos os recursos que 
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lhe forem affectos, conforme determinam os presentes 
Estatutos; 

3.° Deliberar ou resolver sobre qualquer recurso 
ou duvida que se suscite entre a Direcção e algum so
cio, assim como sobre as que tenham logar dllfante as 
sessões; 

4." Deliberar sobre a alteração d'estes Estatutos, 
devendo a mesma ficar dependente da approvação do 
governo. 

§ unico. Quando se verifique não haver numero 
legal de socios para a assembleia geral poder funccio
na r, pois esta considera-se legalmente constituida com 
20 socios que se acharem presentes uma hora depois da 
marcada para a reunião, será feita convocação para nova 
reunião dentro do praso de 15 dias, considerando-se va
lidas as deliberasões tomadas n'esta segunda reunião, 
qualquer que sep o numero dos socios presentes. 

Art. 25.0 Ao presidente da assembleia geral COI11-
pete: 

1.0 Fazer observar rigorosamente a lei organica 
d'esta Associação; 

2.0 Não consentir que se discuta durante a sessão 
qualquer objecto estranho áquelle para que a assembleia 
foi convocada, bem como prohibir expressamente dis
cussão sobre assumptos alheios aos fins para que foi 
instituida esta Associação. 

Ar!. 26." Quando qualquer assembleia geral ex
traordinaria fôr convocada pela fórma estabelecida no § 
3.0 do arhgo 23." dos presentes Estatutos e n'ella não 
compareça a maioria dos signatarios da petição que deu 
logar á convocação, não terá esta effeito algum, e o 
assumpto que n'ella teria de se discutir ou votar ficará 
para uma outra assembleia geral convocada por aquella 
mesma fórma e á custa dos signatarios. 
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CAPITULO X 

Da eleição 

Ar!. 27.' A eleição para os diHercntes corpos ele
ctivos da Associação será por escrutinio secreto em lis
tas escriptas ou Iytographadas, contendo os nomes dos 
candidatos e designando os cargos que cada um deve 
ter em assembleia geral, Direcção e Conselho fiscaL 
A mesa eleitoral comecará a funccionar uma hora depOIS 
da marcada, propondo o presidente d'entre os eleitores 
presentes 2 para occuparem o lagar de escrutinadores, 
os quaes depois de devidamente approvados pela maio
ria da assembleia, serão convidados a tomar assento na 
mesa. 

Ar!. 28.' De todos os trabalhos se lavrará uma 
acta, na qual se mencionarão todas as circumstancias 
occorridas no acto eleitoral. 

Art. 29.0 A votal;ão principiará pela mesa e em 
seguida um dos secretarios fará a chamada de todos os 
associados recenseados. 

§ 1.' Terminada a chamada o presidente dará �or 
finda e irrevogavel a votação, procedendo-se em seguIda 
á contagem das listas que se acharem na urna. . 

� ullica. Ccnc!uida a contagem das 1l1csnus listas, 
seguir-se-ha o apuramento de votos. 

CAPITULO XI 

Disposições ge"aes 

Ar!. 30.' O anno economico da Associação prin
cipia em 1 de janeiro e finda em 3 1  de dezembro. 

Ar!. 31.' A direcção que terminar o seu mandato 
dará posse á sua successora no dia I do mez ele janelfo. 

Ar!. 32.' O Regulamento Interno tem força de lei 
depois de approvado pela assembleia geral. 

Ar!. 33.' A Associação tem exis!encia legal em
quaDto tiver 20 sacias ' no goso dos seus direitos. Não 
havendo esse numero de associados póde ser dissolvida 
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em reunião, para esse fim convocada, dado que se veri
fique que o numero de sacias é inferior a 20. 

Ar!. 34.0 Pela assembleia geral que votar a disso
lução será nomeada uma commissão Iiquidataria que 
apurará todos os valores da Associação, os quaes serão 
divididos pelos sacias existentes. 

Ar!. 35.' Estes Estatutos SÓ podem ser reformados 
quando a pratica demonstrar a sua necessidade c a 
assembleia geral, por proposta de 10 ou mais sacias no 
pleno goso de seus direitos assim o resolva, depois de 
haverem sido submettidos á approvação do Governo. 

Art. 36." Elaborar-se-ha um Regulamento Interno 
para desenvolver estes Estatutos, mas que não [lodem 
alterar as disposições contidas nos mesmos. 

A [)IRECÇÃO: 
Albino Pereira Iria 
Manoel Marfins Barreiros 
!osé Joaquim Moreira 
leronymo Joaquim d' Abreu 
Manoel Joaquim Pereira de Andrade 
Felix Placido da Silva 
Manoel Vieira Nunes 
Antonio Pereira 
João Rodrigues 
Gabino Bento Fernandes 
! osé Bessa Nunes 
! osé Maria Garcia Mo/fedo 
! osé Rodrigues Paz 
!osé Barreiro da Costa 
Antonio !oaquil1l Ferreira da Costa 
Manoel Castello 

. 

Vicente Passos 
Henrique Hilario Fabião 
! osé Placido de Souza 
!oão Pinto 
Antonio Pereira de Andrade. 

Paço, aos nove de dezembro de mil oitocentos no
venta e oito.- Elvino [osé de Souza e Brito. 
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ARQUIVO IIFT"P.lC', I 
Datr.D� .0-6. �'º� .1 
� ).zb"l2.-1 

, 
·.-ç..,ln'� /iltrAl'-P 

,-

Alvará 

EU EL-REI Faço saber aos que este Alvará virem 
que, Sendo-me presentes O� estatutos, com qlJe pretende 
constituir-se uma associaçflO de classe com a denominação 

. de UI/ião dos Carvoeiros Portuenses, e séc1c no Porto; 
Visto O artigo 3.° do decreto de 9 de maio de 189 [ : 
Hei por bem Approvar os estatutos da União dos 

Carvoeiros Por!ue1lses, que constam de onze capitules c 

trinta e seis artigos, e baixam com este Alvará assignados 
pelo i\Hnistro e Secretario d'Estado dos l\'egocios das Obras 
Publicas, Commercio c Induslria. com a ex pressa clauwla 
de que esta approvação será retirada quando a associação 
se desvie dos fins para que é instituicla, 11<10 cumpra [lcl
mente OS· SCLlS estatutos, não preste ao Mcu governo as 
informaçocs que clle lhe pedir sohre os assu11lptos da sua 
especialidade, a que se refere o n.o 6,° do artigo 4.° do 
citado decreto de 9 de maio de 189T} não dcsemp�nhe 
devidamente as funcções que lhe forem incumbidas por 
leis cspeciaes , ou} fi nalmente) quando infrinja o mesmo de
creto, por cujas disposições sempre e cm qualquer bypo
these se deverá regular. Pelo que lVIando a todos os. tri
bunaes} audoridades e mai:3 pCSS03S· a quem o cOl1;heei

menta d'este l\h'Jrá co·mpetil', qlle o cumpram c guardem, 

e [;:Içam cumprir e gl1:1rd�r tão inteiramente corno n'elle 
se contém, 



Não pagou direitos de mercê nem de sêlJo por 0,8 não 
cl'e-ver. E por firmeza do que dito é, este vae por. l\!Iim 
assignado e sellado com ° sêIlo das Armas Reaes.--Dado 
no Palo. aos nove de Dezembro de mil oitocentos noveI1ta 
e oito. 

EL-REI. 
Elvino José de $o'iza e Brito. 

Alvará pelo qual Vossa Magestade Ha por bem Appw
var os estatutos da associação de classe denominada: U;uao 

dos Carvoeiros Portue1tses. 

Passou�se por despacho de cinco de Dezembro de mil 
oitqcentos noventa e oito. 

Registado a fi. 158, L.' L'. 

Registado no livro respectivo a fi. 32 

Governo Civjl d9 Porto, 29 de Oezembro de 1898. 

�oga.r do "110) 

Servindo de Secretario Geral, 
O Chefe da Repartição 

A,rnaldo A. Pereim d.� Far,ia. 

ESTATUTOS 
DA 

Associa�ão de Classe União dos Carvoeiros Portuenses 

CAPITULO I 

Da cOllstitui(.·.iio da Associllção 

Artiao 1.' A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE UNIÃO DOS 
CARVOEIROS POlnUENSES é a aggremiação de todos os 
individuas que exerçam o commercio de carvoaria e 
que satisfaçam as cOJ1dições estabelecidas n'estes Esta-
tutos. 

. 

CAPITULO Il 

Dus fin§ .la ,��J;�H�iaçã{) e sua. naturez.a 

Ar!. 2." A Associação tel11 por fim: 
1.' Defender os interesses industriaes e commer

ciaes dos associados; 
2," Promover por toei os os meios ao seu -aican·ce 

o dese"nvoívimento de seu commercio; 
3.' O districto social e administrativo d'esta Asso

ciação compreilende unicamente as íreguezias que se 
encontrarem dentro da estrada de circumvalação, deven
do a séde da Associa,fio ser sempre dentro do district9 
do Porto. 

Ar!. 3.' Esta Associação é composta de todas· as 
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pessoas d,� ambos os sexos, quer nacionaes, quer es
trangeiras, seja qual fô,' o seu estado de saude. 

CAPITULO III 

Da adtnissão (los socios 

Art. 4.' Podem ser admittidos como socios d'esta 
Associação os individuos que satisfaçam ao seguinte: 

1." Ter 15 annos completos d'edade e não exce
der de 60; 

2.' Gosar em gcral de bom comportamento, para 
assim conservarem aquelia harmonia e bôa ordem, que 
é indispensavel para o bom regimcn e prosperidade 
d'esta instituição; 

3.° A requerer a sua admissão por meio de reque
rimento impresso, que lhe será fornecido pela Direcção, 
no qual tcm o requerente de declarar o seu nome, eda
de, estado e residencia; 

4.' A proposta de admissão será feita á Direcção 
por proposta d'um socio effectivo no pleno goso dos 
seus direitos. . 

§ 1.0 Os candidatos que não forem maiores, nos 
termos da lei civil, teem de apresentar auctorisação de 
seus paes, tutores, ou pesso.as que legalmente os repre
sentem. 

§ 2.° Os candidatos do sexo feminino que forem 
casadas teem de apresentar nos respectivos requenmen
tos a auctorisação de seus consortes. 

§ 1lI1ico. Approvada que seja a'proposta a que se 
refere o n.' 3." d'este artigo, o respectivo secretano o 
communicará ao candidato por meio d'um officio no 
praso de :> dias, e quando o candidato seja rejeitado o 
communicará ao socio proponente no praso de 3 dias, 
podendo este recorrer para a assembleia geral no praso 
de 15 dias a contar da participação. ' 

Ar!. 5.0 Não podem ser admiltidos para socios os 
. candidatos que residam fóra do districto social, ou os 
que ti',erem sido expulsos de outra qualquer associação 
congénere. 
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CAPITULO IV 

DeVN"eS <los socios 

Arl. 6.° Todo o socio tem por dever: . . 

1.° A pagar uma quota semanal �e 4� r�ls: 
, 2.<1 Observar rigoro3amente as dlSposlçoes d estes 

Esta�lltos e Regulamento que se formular, bem como as 
resoluções da assembleia

, 
geral; 

,. 
. . . 3." Acccitar e servlf com zelo, sohcltude e gratuI

tamente todos os cargos para que fôr eleito, sendo só 
acceite aSila recllsa quando al!egar motivús attendlvcls 
011 cm caso de reeleição; . . . 

_ 

4.' Dar conhecimento por escrrpto a D;recçao 
auando mude de residencia, mencionando na participa
ção o nome da rua, numero da casa e a fregúezia a que fica 
pertencendo; 

5." A participar á Direcção toda c qllalq�e, trans= 
crressão de que tenha conhec:mento, commetllda peIo;, 
�ocios ou empregados, p.::ra que essa tome as providen-
cias que julgue nccessarias. 

,_ . ' I • � lmico. A comparecer nas reunlOes da assem OleIa 
geral: tendo sido prévia mente a visal�o, en�endendo-se 
no caso ele faltar que approva as dehberaçoes tomadas 
com os sacios que se r0unirern. 

Ar!. 7.° Concorrer, tanto quanto possa, para o 
augmento e prosperidade da Asssociação. 

CAPITULO V 

Ar!. 8.° Todo o socio que no fim de 6 mezes a 
contar da data da sua inscripção, tenha satisfeito ás con
dições impostas no 11." I: do artigo 6.° d'estes Estatu
tos, ou não deva mais de 4 quotas, tem direito: 

1." A receber um exemplar dos Estatutos e Regu
lamento Interno e diploma; 

2.° A propôr os melhoramentos que julgue lIteis 
aos interesses da Associaçãe; 
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3.0 Reclamar á Direcção, quando'se julgue lesado, 
ou lhe falte qualquer das garantias que lhe concede os 
Estatutos e Regu lamento; 

4." A examinar as contas nos fins dos semestres 
e toda II escriptura(r-'o comprovativa durante 15 dias, 
antes das mesmas serrlll apresentadas ú assembleia ge
rai, que a Direcção ,as terá patente na secretaria; 

5." A tomar pelrte nas discussões e votações das 
asselllbleias geraes, propôr quando tenha pelo menos 3 
Illezes de associado e esteja cm dia com os seus paga
mentos; 

6.' A ser eleitor e elegivel nos cargos da Asso
ciação, todos os socias do sexo ll1asculino, quando sc
j'lr l l maiores de 21 aIlIlOS de edade e tenham as neces
s:lfias habilitações para o cargo que fôr eleitos, sendo 
indcspensavel o saber lêr e escrever para poder ser va
lida a sua eleição. 

CAPITULO VI 

Dis�,oslçõcs geracs 

Ar!. 9." O soeio que em assembleia gefal, Direc
ção ou Conselho fiscal se reconhecer ser incorriglvel 
pelos seus actos, selá suspenso pOf 30 dias de seus di
reitos associativos. 

§ !lI1ico. Na mesma pena incorrem aquelles que 
diffamafelll publ icamente a Associação. 

Ar!. 10." Sw\ expulso d'esta Associação o asso
ciado que desencaminhar ou delapidar objectos perten
centes á Associação. 

CAPITULO VII 

Ua Uh'ecção 

Ar!. I i.o A Associação será fepresentada por uma 
Direcção composta de 7 membros annualmente, eleita 
conforme determinam os presentes Estatutos. 

§ u/lico. A eleição dos membros da Direcção secá 
feita annuall1!ente, sem prejuizo di! revogabilidade do 
l11éll;dato sempre que a assembleia geral o julgue con
venrente. 

�I 

o 
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Af!. 12.o-A Difecção d'es!a Associação compõe-se 
d'um presidente, um 1.' secretafio, um 2.° secretafio, 

um thesoureiro e 3 vogaes. 
Af!. 13."-Na occasião de se pfocedef ] á eleição 

dos membros de que trata o artigo antecedente, sefão 
cgualrnenle eleitos outros tantos substitutos e chamados 
a substituif os membros cffectivos pela ofdem da vota

ção, e quando esta fór egual pfefefirá sempre o mais 
velho elll eclnde. 

Ar!. 14.o-A Difecção reunirá ofdinafiamente pelo 
menos ullla vez cada mez e extraordinariamente sem
pre que o presidente assim o ofdenar ou lhe fór feque

fida pOf 2 ou mais vogaes. 
� I."-Ao pfesidente e na sua falta ao I." secfeta

rio, compete dirigir a reunião da Direcção e manter a 
ofdem durante esse acto. 

§ ul/ico. A Direcção podefá funccionar validamente 
com 5 membfos, quando meia hora depois da marcada 
para a feunião não houvef maiof numero, e na falta do 
p res idellte e 1.0 secretario, fará as Sllas vezes um dos 
rest?ntes nlclllbros. 

Art. 15." Os membros da Direcção não contfahem 
obfigação alguma pessoal ou solidafia pelas operações 
da Associação; respoildem, porém, pessoal e solidaria
mente pafa com ella e pafa com tefceiros pela inexecu
ção do mandato e pela violação dos Estatutos e Regu
lamento. 

§ 1.0 D'e,ta fesponsabilidade são isentos os mem
bros da DirecçJo que não tiverem tomado parte na fes
pectiva resolução, se a reprovarem por declaração na 
acta Oll por qualquef modo autl1entico, logo que d'e!la 
tcni1a conhecimento ;  os que t iverem votado contra ella 
e os que tiverem protestado pOf qualquef modo authen
tico contra as deliberações da maioria, antes de lhe ser 
exigida ii competente fesponsabilidade. 

� 2." 03 mell1bros da Direcção não podem fazef 
por cO!lta da l\ssocia,·ão opefações alheias á respectiva 
administração, cobrando dos soei os quotas não estabe
lecidas nos Estatutos, ou applicaf qualquef quantia para 
fins não designados nos Estatutos. Os factos contrarios a 
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