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ALVARÁ 
~ 

Eu El-Rei, Faço saber aos que este Alvará virem que, sendo-Me 
presentes os estatutos, com que pretende constituir-se uma associação 
de cla;se com a denomim ção de Assoclaçllo dos Mestres Constru
ctores Civis do Porto, (associação de classe) e séde no Porto. 

Visto o artigo 3 o do decreto de 9 de maio d_e 1891 : 
Hei por bem Aprovar os estatutos da Assoclaçllo dos Mes

tres Constructores Civis do Porto, (associ2ção de classe), que cons
tam de treze capítulos e trinta e nove artigos e baixam com este AI· 
vará assinados pelo Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios das 
Obras Publicas, Comercio e lndustria, com a expressa clausula de 
que esta a provaç~o será retirada quando a associação se desvie dos 
fins para que é instituída, não cumpra fi elmente os seus estatutos, não 
preste ao Meu governo as informações que ele lhe pedir sobre os 
assuntos da sua especialidade, a que se refere o n.o 6.o do artigo 4.o 
do citado decreto de 9 de maio de 1891, não desempenhe devidamente 
as funções que lhe forem incumbidas por leis especiais, ou, finalmente, 
quando infrinja o mesmo decreto, por cujas disposições sempre e em 
qualquer hipotese se deverá regular. Pelo que Mando a todos os tri
bunais autoridades e mai~ pessoas a quem o conhecimento deste AI· 
vará competir, que o cumpram e guardem, e façam cumprir e guardar 
tão inteiramente como nele se contém. 

Não pagou direitcs de merrê por os não d ~\·er . E por firmeza 
do que dito é este vae por Mim assinado e sel ado com o sêlo dag 
Armas Reais e com o de verba. Dado no Paço, aos d~ zoito de se· 
tembro de mil novecentos e oito. 

E L-REI. 

João de Souza Calvet de Magalhães. 

Alvará pelo qual Vossa Magestade Ha por bem Aprovar OR es
tatutos da associação de classe denominada: Associação dos Mes
tres Constructores Civis do Porto, (associ.ação de classe). · 

Passou- se por despacho de dezenove de junho de mil nove-
centos e oito. 

Reg.o L,o 3, Fls. 29, Pr. 426. 

Registado por - Alves. 

Receita Eventual de Lisboa; numero 013676. Entrado em 12 de 
setembro de 1908. 

Recebido por - P. 
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Pagou de selo. . . 
5 ofo por lei 18-7-85 . 
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O Recebedor- Madureira. 
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ESTATUTOS 
DA 

Rssmi~[ãD ~~s Mestres Construdores muis ~o Porto 

CAPITULO I 

Denominação, séde e fins da Associação 

Artigo 1.0 -As Associações de Classe dos Mestres de 
Todas as Artes de Construcções Civis do P orto, e Gremio 
dos Mestres das Quatro Artes de Construcções Civis do 
P orto, com séde na mesma cidade, e com os sens Esta
tutos aprovados: a primeira por Alvará Regio de 15 de 
Feverei ro de 1900, e a segunda por Alvará Regio de 13 
de Agosto de 1892, passam a constituir ama só Associação 
sob a denomínação de : Auociaçtio dos JJJelll1'es 
Cou&lructm·es Civis do Pm·to (Associação de Classe). 

§ único. A duração da Associação é indefinida e 
ilimi tado o numero dos seus membros. 

Art. 2.0 - E sta Associação de Classe tem por fim : 
1.0 O estudo e deft'za dos interesses economicos 

comuns dos seus associados ; 
2. 0 A util isação de todos os meios conducentes ao 

desenvolvimento e melhoramento d!iS condições moraes e 
sociais dos seus associados ; 
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3.0 O incitamento à instrucçào e auxilio fraterno 
entre os aocioE"~, pnmovendo-lhes o desenvolvimento in
te1ectual e profissional, bem como a seus filh os; 

4.0 A creação, quando se julgar conveniente, e os 
meios da Associr.ção assim a permitam, de uma Coope
rativa de Credito e Cc, usumo, onde os associados possam 
adquirir a pronto pagamento, ou de aluguer, os materiaes 
e ferramentas que necessitem para o seu mister, suben
tendendo· se porém, de que EÓ poderão t>er alugadas as 
fdram enta5l, e isto segundo acordo especial, entre a 
Direcção .da Associação e os associados; 

5.o E::;tabelecer uma biblioteca para os seus asso
ciados; 

6.0 Procurar conciliar os interesses dos mestres e 
dos operario!', bem como o bem estar de uns e de outros I 
empregando para esse fim os meios de que legalmente 
pm:sa dispor, de harmonia com as leis e respectivos regu
lamentos em vigor. 

Art. 3. 0 - Podem f11zer parte das ta Associação todos 
os indivíduos que Axerçam a profissão de mestres cons
tructores: 

1.0 São considerados mestres constructores os indi
víduos que exercendo a profi::;E ão de pedreiro, carpinteiro, 
estucador e pintor, administrem obras por conta propria 
ou alheia individualmente e não coletivamente· 

2.0 Os mestre'3, e;uja residencia não estej~ estabele
cida .. na cidade do P orto, mas que nela exerçam a sua 
prof1s~ão, podem fazer parte desta Associacãó · , ' 

3.o Podem ser admitidos socios os individuas (mestres 
de construcções cívis) qualquer que sEja a sua naciona
lidade. 

Art. 4.0
- Poderá ser nomeado socio honorario o indi

viduo, que, em Aseembleia Geral, seja reconhecido te r 
· _presf:ado revelantes serviços à Associação. 

Art. 5.0 - A responsabilidade dos socio é limitada 
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à importancia das suas quot.isações periodicas, estabele· 
cidas nestes Estatuto!>, por todo o tempo que fizerem 
parte desta, e podem sair livremente, podem ser legal
meut9 iliminados, sem direito uns e outros a haverem 
o que tiverem. pago, e rrspondf:m para com ela pelo que 
deverem até ao dia da sua saída. 

Art. 6.0
- E sta Associação representa para com ter

ceiros uma individualidade jurídica diferente da dos 
socios e não pode ocupar-se de assuntos alheios aos fins 
expressos nestes Estatutos. 

§ ünico. Todos os documentos de qualquer natureza 
que emanarem desta Ailsociação e todas as publicações · 
que, nos seus interesses forem feitas mencionarão o nome, 
precedido das palavras A1111ociaçtlo de Classe. 

CAPITULO II 

Da admissão de socios 

Artigo 7. 0
- Para ft!Z•' r parte desta Associação é 

preciso: 

1.0 Ser mestre constructor de qualquer das quatro 
classes de construcções oivis, designadas no n.o 1,0 do 
art. 3. 0 destes Estatutcs; 

2.0 Ser de maior idade ou legalmente emancipado,· 
3.0 Ter bom comportamento moral e civil, não ser 

dotado de costumes que se reconheça serem contrarias à 
boa ordem e interesse desta Associação; 

4. 0 Ser proposto à Direcção por um socio no goso 
dos seus direitos e por ela aprovado, se as informações a 
que préviamente se proceder, não forem contrarias ás 
disposições destes Estatu tos e seu Regulamento; 

5.0 Sujeitar-se ao cumprimento das disposi ções destes 
E statutos e do Regulamento 



6.0 O candidato regeita:lo por uma Direcção nunca 
mais poderá ser admitido por outra, se o motivo desta 
rejeição fôr o disposto no n.0 3.0 deste artigo. 

§ único. No caso do candidato ser rejeitado por mo
tivos que .l'lão se prendem com o n. 0 3 ~0 deste artigo 
pode o :proponente recorrer da decisão tomada para a 
Assembleia Geral, como única instancia. 

CAPITULO I I I 

Dos deveres dos socios 

Artigo 8.0
- E ' dever de todos os socios: 

1.0 Pagar a quota de 500 reis mensaes que será 
assim distribuída; 200 reis para as despezas judiciaes 
motivadas por desastres nas obras dos associadas e 300 
reis para as despezas da Associação; 

'i.o Pegar por uma só vez, ou em prestações sema
naes, sucessivas de 100 reis, a quantia de 2$000 reis, im
portancia do Diplúma, E statu to, Regulamento Interno e 
J oia, e 40 reis pela caderneta ; 

3.o Cumprir rigorosamente as disposições destes Es
tatutos e dos Regulamentos Internos ; 

4.o Respeitar todos os administradores e funcionarias 
' da Associação no exercício do seus cargos, assim como 
I as resoluções da Direcção e assembleia, quando sejam 
l legalmente tomadas ; 

5,0 Aceitar e servir com zêlo, solicitude e gratuita
I mente todos os cargos para que fôr eleito ou nomeado, 
I podendo só ser aceite a sua ese;usa, quando alegue mo
t ti vos atendíveis ou no caso de reeleição; 

6.0 .A promover por todos os meios ao seu alcance a 
P prosperidade da Associação ; 
-- 7.0 A participar por escrito á Direccão, quando mude 
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de residencia, ou quando se ausente por mais de 60 dias, 
quem fica encanegado de pagar as suas quotisações. 

CAPITULO IV 

· Do direito dos socios 

Artigo 9.0 - Todos os socios, não devendo ao cofre 
da Associação quant.ia superior a 1$500 reis e depois"de 
terem SatisfeitO 0 diSpOStO nOS n,OS 1.0 e 2.0 do aft, s ·,O e 
ter completado 30 dias de associado, a contar da data da 
sua aprovação como SO( io, teem direito: 

1.0 A ft~zer parte da Assembleia G~ral, tomar parte 
nas discussões e vota ções da mesma t-.ssembleia; 

2.0 A ser eleito ou nomeado para os cargos da Asso
ciação ou para quaisquer comissões em conÍormidade com 
as disposições destes Estatutos e do Regulamento Iuterno; 

3.0 A reqmrer ao pres idente da Assembleia Geral a 
convocação extraordinaria da mesma assembleia, devendo 
o respectivo requerimento ser assinado por 12 socios, pelo 
menos, no pleno goso dos seus direitos, e nele exposto os 
motivos da sua petição. 

E sta convocação nunca poderá ser negada e terá. lagar 
durante 15 dias a contar da data da entrega do requeri
mento, salvo se os assuntos iudicados no mesmo requeri
mento não forem da competencia da Assembleia Geral; 

4.o A propôr socios, srgundo as disposições do art. 
7.o e seus numeros; 

5,0 A frequentar as aulas que se estabelecerem, bem 
como seus filhos ou tutelados; 

6.0 A consulta r os livros da bibl ioteca da Associação; 
7 ,o A reclamar o auxilio e in tervenção da Associação, 

por in termedio da comissão de melhoramentos, quando se 
j ul~ue lesado nos seus interesses legais; 
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S.• A submeter ao ·estudo da '(JOmissã'O de melhora
mentos ·q.ualquer q•t~es tão ou .assunto ·que ju1glle -conve
niente aos interesses da classe ou aos melhoramentos a 
introduzir no trabalho; 

!:J.o A recorrer pana a A:ssetilbleia Geral de qualquer 
decisão tomada pela Direcção e que suponha injusta ou 
indevida; 

10.0 A que, no caso de falecimento ficar com as 
mesmas n 'galias os filhos maiores, quando exerçam al
guma d.as prüfissões me ncionadas no § l,o do art. 3.<a 
de<stes Estatutos ; 

ll.o A se·rem readmitid()s, quando por circunstancias 
atendíveis se ausent em e deixem de pagar as suas quotas, 
ou quando o requeiram á Direcção. 

§ único. As .garantias concedidas aos filhos mQ:ores 
sPgundo a disposição do n. 0 lü.o deste artigo, são limi
tada·s, considerando.fe para todos os efeitos que os cítados 
fiibGs ou ~ucessorcs nunca poderão usar do diploma de 
mestres constru-:: tores1 que pertencia ao socio fdlecido. 

CAPITULO V 

Da Assembleia Geral 

Artigo 10,0 ~A Assembleia Geral é a reunião de todos 
os socios no -pelo .goso dos seus direitos, préviamente con
vidados por avisos directos, designando o dia, hor11, local 
e fins da reunião. 

§ ítnico. A Assembleia Geral poderá funcionar à pri
meira convocação quando estPja presente a maioria dos 
socios, sem cargo.3 na Associação; à segunda· porém, fun
cionará. com qnalquer numero que compareça, entendendo. 
se para todos os efeitos que os que não comparecerem 
_delegam nos presentes todos os seus poderes e a sua 
vontade. 

11 

Art. 11.0 - A Assembleia Geral reunir-se-ha or.dina,-. 
riamente no mez de março para a discussão, aprovação 
ou rejeição do relatorio anual, impresso, e contas do ~-0 

semestre; em agosto para a apresentação das contas do 
l.o semestre; em dezembro para a eleição dos corpos ge
rentes. Estas assembleias terão logar a convite do presi· 
dente da Direcção. 

Art. 12.0 - A Assembleia Geral reune-se extraordi
nariam~;;mte a convite do respectivo presidente da Di-. 
recção, da comissão de melhoramentos e a requerimento 
de sacias em conformidade com o preceituado no n. 0 3.0 

do art. 8 .0 destes Estatutos. 
Art. 13.0 --E' nula toda a deliberação tomada· solre 

obj~:~cto estranho áquele para que a Assembleia Gerdl fôr 
convocada. 

São prohibidas as discussões sobre assuntos alheios 
aos fins expressos nestes Estatutos. 

Art; 14.0 - A Assembleia Geral é o unico poder le
gislativo da Associação e a ela pertence: 

1.0 Eleger os corpos gerentes, nomear quaisquer 
comissõ'3s, aprovar ou reprovar os actos dos corpos ge. 
rentes; 

2.o Tomar conhecimento e d11.r resolução ás questões 
que lhe forem submetidas pelos corpos garantes ou por 
qualquer socio; 

3.o. Resolver sobre a aplicação e empre.go do capital 
da Associação e legislar para os casos omissos nos Esta
tutos; 

4.o Deliberar sobre a alteração destes Estatutos e 
Regulamento Interno ; 

5. 0 Nomear socios honorari_os sob proposta da Di. 
recção, ou da nossa assembleia ; 

6.0 Nomear comissões de socios para estudo de qual
quer assunto, as quais "considerar-se·hão dissolvidas logo 
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que apresentem, em Assembleia Geral o seu r.cspedtivd 
parecer; . 

7.0 Resolver sobre a nomeação de empregados retn· 
buidos pela Associação, que, sob proposta da D.irecção 
forem jqlgados necessarios para o regular funcionamento 
da. mesma Associação,· suspendel-os, quando abusem do 
seu cargo, quando defraldarem o cofre ou quando faltc.m 
ao cumprimento dos seus deveres e propôr á assembleia 
a sua demissão quando incorram em faltas gráves; 

8.o Tomar conhecimento e deliberar sobre os pare· 
ceres que pela comisEão de melhoramentos lhe forem 
submetidos á sua aprovação. 

Art. 15.o- A mesa da Assembleia Geral será com
posta dum presidente, um vice-presidente, um secretario 
e um vice-secretario, eleitos anualmente em conformidade 
com as disposições destes Estatutos. 

§ 1.0 - Ao presidente compete convocar as reuniões, 
dirigir e bem encaminhar a · discussão das questões que 
se tratarem, chamar á ordem os que dela se afastarem, 
retirando-lhe a palavra se insistirem e encerrar a sessão 
quando não consiga manter a ordem. 

§ 2.o -- Ao primeiro secretario compete a redacção 
das actas da Assembleia Geral que a D.irecção arquivará, 
e ao segundo a leitura dos documentos que hou-verem de 
ser lidos. 

Art. 16.o - Quando á hora marcada para a abertura 
da sessão da Assembleia Geral não estiver presente ores
pectivo presidente, é substituído pelo vice-presidente e 
na flllta deste, pelo socio que a assembleia proclamar. 

Do mesmo modo se procederá se faltarem os secre. 
tarios. 

§ único. As demais atribuições dos membros da Assem
bleia Geral serão especificadas no Regulamento Interno 
desta Associação, que para esse fim será bastante desen

-Volvido e explicito, 

), 
1 
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CAPITULO VI 

Da. Direoção 

Artigo 17.o- Esta Associação será administrada por 
uma D.irecção composta de um presidentt>, um vice-pre
sidente, um secretario, um vice-secretario, um tesoureiro, 
dois directores efectivos, e dois subst..itutos, eleitos anual
mente segundo o preceituado nestes Estatutos, a qual 
representará a Associação em todos os actos publicos e 
particulares em que a sua presença ou representação seja: 
necessaria ou conveniente aos seus interesses. 

Art. 18.0
- Será dum ano a gerencia da D.irecção, 

que dará posse à sua sucessora por meio d'.inventario de 
todos os" haveres d11 Associação, cuja guarda lhe pertence 
e pelo qual se responsabilisará. 

Art. 19.0
- A' Direcção compete: 

Lo Pedir a convocação da Assembleia Geral ao res. 
pectivo presidente ou a quem suas vezes fizer ; 

2.r' Apresentar à Assembleia Geral as contas e ba
lancetes semestraes e o relatorio anual da sua gerencia, 
acompanhados de todos os "documentos comprovativos e 
apresentando o capital, ou os t ítulos que o representam ; 

3.0 Resolver as quest ões de expediente e as "de ur
gencia e ainda -outras que não estejam previstas nos Es
tatutos ou no Regulamento, mas cuja necessidade seja 
reconhecidH, dando depois conta à Assembleia Geral do 
uso que fez desta auct.orisação ; 

4.0 Velar pela ordem administractiva da Associação; 
5.° Fazer ou fiscalisar a escrituração, arrecadar toda 

a receita e fazer o pagamento de todas as despezas ; 
6.0 Mandar imprimir o relatorio da sua gerencia e 

distribuir um exemplar a cada socio, a:::.tes de aprovado 
pela Assembleia Geral ; elaborar o Regulamento Interno 
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e os mais que f'orem fieoessarios; bem como adquirir quer 
por compra, quer por na diva ou assinatura todos o~ livros 
e jornaes de reconhecida utilidade para os assomados e 
que digam respeito ao assunto de engenharia civil, ar
quitetura, pintura, modelação, etc., 11fim de poderem ser 
examinados por todos os socios na secretaria da Asso
ciação; 

7,0 Pt1ssar aos socios os atestados de que trata a 
alínea a) do art. 4,0 do decreto de 6 de junho de 18!15; 

S. o Resolver como fôr conveniente sobre qualquer 
transgressão cometida por qualquer associado, sempre de 
harmonia com as disposições destes Estatutos ou Regu· 
lamento; 

9.0 Propôr, em Assembleia Geral, a nomeação dos 
empregados necessarios para o serviço da Associação, 
sendo em primeiro log11,r: um engenheiro, conductor 
d'obras publicas, ou arquitecto, um escriturario, cobradores, 
fiscaes, etc., bem como um advogado e um procurador 
para tratar de todas as questões que se ventilem qualqeur 
S{'lja em assuntos da Associação, quer particularmente 
dos associados em geral e isto quando as condições do 
cofre assim o permitam; 

10,° Facultar ao exame de todos os socios durante 
15 dias, antes de submetidas à apreciação da Assembleia 
Geral, as contas da receita e despeza; 

11.0 Mandar ao governo resposta sobre as consultas 
que por ele sejam enviadas a esta Associação; 

12,0 A cumprir e fazer cumprir as disposições destes 
Estatutos bem como as resoluções da Assembleia Geral, 
tomadas em harmonia com estes Estatutos e com as leis 
em vigor; 

13.o Admitir ou rejeitar os candidatos a socios se
gundo as disposições destes Estatutos; 

14.0 A consultar a comissão de melhoramentos ou 
_outras quando o julgue necessario para interesse da As
sociação; 

lõ 

15.0 A reunir ordinariamente, de quinze em quinze 
dias, em dias certos, e uxtraordinariamente sempre que 'O 

respectivo presidente o julgue necessari.o, ou a pedido de 
qualquer dos membros da Direcção. Tanto as sessões or
dinarias como extraordinarias serão publicas para os 
soei os. 

Art. 20.0 - Quando à hora marcada para a reunião 
da Direcção não esteja presente o respectivo presidente, 
será substituído pelo vice·presidente, na falta deste pelo 
membro da Direcção que ela nomear. Do mesmo modo 
se procederá. quando faltar um ou ambos os secretarios . . 

§ único. As demais atribuições dos membros da Di
recção serão especificadas no Regulamento Interno. 

CAPITiiLO VII 

Da comissão de melhoramentos 

Artigo 21.0 - Juntamente com os corpos gerentes será. 
anualmente eleita uma comissão de melhoramentos 'com
posta de um presidente, um secretario, um relator, dois 
vogaes efectivos e dois substitutos. 

Art. 22,o- E' da competencia desta comissão : 

l,o Estudar as condições em que se encontra o tra· 
balho e os meios de as modificar, no que eles possam ter 
de prejudicial para os interesses dos associados ; 

2.0 Examinar todas as questões que mais ou menos 
se prendam com os interesses dos associados em geral e 
fornecer à A~sociat.;ão os elementos necessarios que a 
habilitem a representar aos poderes public0s sobre todas 
as refórmas e melhoramentos indispensaveis ao bem eBtar 
dos associados ; 

3.0 Responder a todas as consultas que lhe SeJam 
dirigidas pela Direcção e pela Assembleia Gerai; 
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§ único. Todas as despezli.s de expediente que esta 
comissão houver de fazer serão abonadas pela Direcção, 
dependendo de aprovação da Assembleia Geral das des
pezas doutra natureza. 

CAPITULO VIII 

Dos tundos 

Artigo 23.o- Os fundos desta Associação são cons
tituídos: 

t.o Pelas quotisações e importancias dos Diplomas, 
~statutos, Regulamentos e J o ias já pagas no acto da sua 
Instalação ; 

2.0 Pelas quo tisAçõas periodicas e im portancias de 
diplomas, . estatutos, regulamentos, cadernetas, requeri
mentos e joias, pagas pelos socios inscritos e pelos socios 
admitidos desde a data da inst.alação em deante ; 

3.0 Pelo produto de multas peouniarias impostas 
legalmente aos socios segundo as disposições destes Esta
tutos e R egulamento Interno; 

4.0 Pela importancia de receitas évi:mtuais ou de 
quaisquer donativos cedidos ou legados á Associação. 

Art. 24,o- 'J.1odas as quantias que não forem neces
sarias para as despezas desta Associação serão empregadas 
pela fórma que a Assembleia Ger·al, sob proposta da D.i
recção julgar mais conveniente. 

1.0 Todas as receitas constantes do art. 23. 0 uarão 
entrada no cofre da Associação, em poder do respectivo 
tesoureiro, as quais serão acompanhadas de guias assigna. 
das pelo presidente e primeiro secretario da Direcção. 

2.0 Os saques para ' as despezas da Associação serão 
feitos Clm virtude de ordens de pagamento assignadas 

j '( 

pelo presidente e secretario da Direcção as quais deverão 
depois ser justificadas pelos documentos respectivos. 

3. 0 Quando seja colocada em qualquer banco, ou posta 
a render juros qualquer quantia, não poderá ser levantada 
sem deliberação da Direcção devendo os cheques para o 
seu levantamento serem assignados pelo presidente, pri
meiro secretario e tesoureiro da Direcção. 

4.0 Em poder do tesoureiro não poderá estar quantia 
superior a 50$000 reis. 

5.• Quando, por qualquer circunstanoia, se achar em 
poder do referido tesoureiro quantia superior á acima de· 
signada, será esta imediatamente posta em qualquer 
Banco ou Companhia. 

CAPITULO IX 

Das eleições 

Artigo 25.o- As elei ções para os cargos da Associação 
serão feitas por escrutínio secreto na Assembleia Geral, 
ordinaria, que anualmente tem kgar no mez de de:r.embro, 
pela fórma sPgu~nte: 

Numa lista quatro nomes com os cargos ·dos membros 
que tem de fazer parte da Assemlleia Geral; sete com os 
da D irecção e cinco com· os da comissão de melhC'fa
mentos; bem como com os nomes e logares dos substi
tutos que serão dois, para cada cargo. 

Art. 26.0
- Para a eleição de qualquer cargo requer-se 

a maioria absoluta de socios presentes. 
Art. 27.0 - A participação que a mesa da Assembleia 

Geral, que presidiu á eleição, enviar por escrito aos asso
ciados notificando-lhes os cargos para que foram eleitos, 
servir-lhes·ha de titulo para exercício dos mesmos. 

Art. 28. 0 -A mesa a que se refere este artigo, será 
composta de presidente e secretarias efectivos da Assem-
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bleia Garal e de dois escruliinadores nomeados por essá 
ocasião pela mesma Assembleia Geral. 

Art. 29.• -No caso de faltarem os membros da As
sembleia Geral, a que se reLre o artigo antecedente, se
rão estes nomeados pela mesma assembleia. 

CAPITULO X 

Das disposições penais 

Art. 30.•- Perde o direito e qualidade de associado 
sem que possa reclamar indemnisação alguma: 

1.0 O que dever mais de 1$500 reis de quotas; 
2.• O que desacatar o~ administradores ou funcio

narios da Associação no exercício de seus cargos; 
3.• O que subtrahir por qualquer modo ou que não 

apresente nos prasos . marcados pela Direcção quaisquer 
quantias· ou objectos pertencentes á Associação; 

4,0 O que promover por qualquer fórma o descredito 

da Associação: 
5.• O que se i·ecusar a prestar contas dos seus actos 

sociais nas épocas determinadas nestes Estatutos. 
§ 1.• Tanto a perda de ·di·rcitos como a qualidade de 

socio segundo o disposto no n.0 1.0 deste art igo será pro
clamada pela Direcção e por ela notificada aos socics 
compreendidos no mesmo numero. 

§ 2.• As disposições dos numaos 2.0 a 5,0 implicam a 
expulsão do socio transgressor. 

A pena de expulsí\o será aplicada pela Assembleia 
Geral, que resolverá sem apelação e por proposta da Di
recção devidamente fundamentada e documentada. 
_ § 3.0 O socio iliminado pela Direcção pela fórma pre
ceitoada no § 1.• deste artigo pode ser readmitido, rea-
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dquirindo os seus direitos .depois de pago todo o seu de. 
bito. 

§ 4.• Os socios a quem lhe forem aplicadas as dispo
sições dos numeros 2.• a 5.• deste artigo não poderão ser 
readmitido!", 

§ 5.0 Perde a qnalid fi de de socio, sem que possa haver 
o que tiver contribuído, o socio que depois de castigado 
com pena de suspensão e multa, por ceder em beneficio 
doutrot>, que não s0jam socios, os direitos que lhe forem 
concedidos, cont inue a I ransg redir a lei. 

Art .. 31.0 - Pelas transgressões não previstas nestes 
Estatutos, a Assembleia Geral, poderá impôr multas aos 
associados sob proposta da Direcção ou da mesma assem
bleia as quais reverterão em beneficio do cofre da Asso
ciação. Estas multas deverão ser especificadas no Regu. 
lamento I nterno. 

CAPITULO X II 

Disposições gerais 

Artigo 32.0 
- Estes Estatutos poderão ser alterados 

pela Assembleia Geral, devendo : 
1.• Haver em Assembleia Geral uma proposta apro

vada por dois terços dos socios presentes; 
2. 0 Ser nomeada uma comissão de tres membros que 

juntamente com a Direcção e comissão de melhoramentos 
dê o seu parecer dentro do praso que a assembleia deter
mmar ; 

3.0 Ser o parecer da comissão aprovado por dois 
t erços dos socios presantes numa segunda assembleia de
pois da apresenta ção do parecer da mesma comis~ão; 

4.0 Ser a al teração aprovada pelo governo. 
Ar t. 33.0

- O ano civil principia em 1 de J aneiro e 
fi nda am 31 de dezembro do mesmo ano. 
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Art. 34.0
- Os membros dos corpos gerentes entram 

em exercício no dia 1 de Janeiro do ano imediato ao da 
sua eleição. 

Art. 35.o -- A Associação teriÍ o numero de empre. 
gados que as necessidades e o interesse da Associação o 
reclamem. 

Art. 36.0 - Haverá um r-egulamento especial que de
senvolverá a maneira como devem ser executadas as dis
posiç.ões constantes destes Estatutos, em tudo que disser 
respeito ás atribuições dos diferentes cargos e ás leis em 
vigor. 

Art. 37. 0
- Nos casos omissos e para interprehlção 

dos Estatutos, regula o decreto de 9 de maio de 1891 da 
organisação· das associações de classe. 

CAPI'rULO X III 

Da dissolução da Associação 

Artigo 38,0 - Esta Associação só poderá dissolver-se 
quando por carencia de meios não possa sustentar-se, ou 
pelo consenso de dois terços de socios no goso de seus 
direitos, existentes e presentes em Assembleia Geral assim 
o resolverem. 

1,0 Logo que seja resolvida a dissolução da Asso
ciação, será. nomeada uma comissão composta de cinco 
membros para tratar da liquidação. 

2. 0 Apurados que sejam os haveres da Associação 
serão repartidos pelos socios existentes e inscritos como 
taes ha mais de um ano e estiverem em dia com os seus 
pagamentos. 

3.o Os socios que se acharem em dia com os seus 
pagamentos, mas não partilhantes, qne tenham feito al-
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gnus pagamentos, serão indemnisados da parte corres
pondente contada até á data da dissolução. 

4. 0 Serão considerados haveres da Associação além 
de quaisquer quantias ou papeis de credito, os objectos 
adquiridos pelo cofre e as ofertas ao mesmo. 

Art. 39.o- A' liquidação, serão aplicaveis todas as 
disposições que regerem as sociedades vigentes, não in
compatíveis com esta liquidação, a qual será. feita no 
praso não excedente a seis· mezes. 

Porto e sala das sessões das Assembleias Gerais da 
Associação de Classe dos Mestres de Todas as Artes de 
Construções Civis do Porto e Gremio dos Mestres das 
Quatro Artes de Construções Civis do Porto, 21 de 
Agosto de 1907. 



As Oirecções da Associaçâo 

de Classe dos Mestres de Todas as Artes de Construcções 

Civis do Porto 

Presidente -Antonio d'Oliveira 
1.0 Secretario -Joaquim Quedes 
2.o Secretario - Antonio Fernandes da Silva 
Tesoureiro 

Director 

- Manoel Alves Maia 
- Antonio Ferreira Barbosa 
- Quintirzo de Souza Camarinha. 

Do Gremio dos Mestres das Quatro Artes de Construcções 

Civis do Porto 

Presidente -José da Silva Carvalho 
Vice-presidente- Manoel Ferreira da Silva faneira 
1.0 Secretario - Francisco José Aires 
2.0 Secretario - Domingos Alves Ferreira Raro 
Tesoureiro 

Director 

- Francisco Gomes Loureiro 
-Manoel Domingues d'Oliveira 
- Manoel Joaquim da Silva. 

A Comissão elaboradora 

Antonio Fernandes da Silva 
Francisco Jusé Aires 
Manoel Ferreira da Silva Janeira 
Antonio d' Oliveira 
José Maria de Barros. 

SOeiOS FUNDADORES 

Joaquim Quedes 
Antonio Fernandes da Silva 
Antonio Ferreira Barbosa 
Manoel Alves Maia 
Quintino de Souza Camarinha 
Cerino de Souza Ramos 
Francisco José Aires 
José da Silva Carvalho 
Francisco Gomes Loureiro 
Manoel Joaquim da Silva 
Manoel Domingues Oliveira 
Manoel Ferreira da Silva Janelra 
Domingos Alves Ferreira Raro 
fosé Fernandes Ennes 
Alóino Domingos Ferreira 
Antonio dos Santos Moreira 
foaquim Francisco da Silva 
João Gomes da Sil~·a Guerra 
José Antonio Farinha 
Antonio Monteiro de Souza 
Antonio da Silva Ribeiro 
Maximino Martins Maia 
fosé Domingues Faria dos Santos 
David Ignacio dos Santos 
foaquim Domingues dos Santos 
Antonio Vieira Junior 
Antonio de Souza 
Joaquim Domingues de Freitas 
Domingos da Costa Carneiro 
Domingos Ferreira Cordueiro 

N.0 691 - Pagou seis centos reis de selo em 6 m. fls. deste 
Estatuto.- Porto e J.o Ba irro, 28 de agosto de 1908. 

Pelo Escrivão de fazenda - Oouvêa, 1.0 aspirante. 
Pelo Recebedor - D. Mendes. 

Paço, em dezoito de sétembro de mil novecentos e oito. 

João de Souza Calvet de Magalhães. 
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