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ALVARÁ 

/OSÉ PINTO DE SOUZA LELLO, Governador Civil 
Substituto do distrito do Porto : 

Atendendo ao que me representou a :\!eza 
administrativa da Irmandade de Nossa Senhora da 
Sih-a, da frcguezia da Vitoria, do bairro ocidental 
do Porto, e tendo om·ido a Comissão Distrital: 

Aprovo, no uso da faculdade que me confere 
o art. 252." n.0 8 do Codigo Administrativo de 1896, 
em \·igôr sobre o assunto, os no\·os estatutos da 
aludida corporação, feitos em cumprimento do d is
posto nas leis de 2 0 de Abril de 191 I e 10 de Julho 
de I 9 I 2 e aprovados pela referida ~ leza de acôrdo 
com 10 irmãos, nos termos do decreto de 2 I de 
:'llarço de 1911, em sessão de 15 de Abril ultimo, 
os quais contêm dez capítulos com cincoenta e nove 
artigos, c se acham im pressos em quatro meias fo
lhas de papel branco, que vão numeradas e rubri
cadas pelo ~ecreta r io Geral dêste Governo Civil 

Foi pago o emolumento fixo de 5/Jooo r.eis 
(cinco escudos) de que t rata o § I.0 do art. 2." da 
Lei de 10 de Julho de 19 I 2, a fim de ter o dest ino 
indicado no ~ 2. 0 do mesmo artigo. 

Dado e passado no Go\·erno Civil do Porto, sob o sêlo 
do mesmo, aos 19 de ~!aio de 1913. 

J osé Pinto de Souza Lei/o. 



DA 

Irmandade de Nossa Senhora da Silva 
DA 

fR~GU&Zlft Dfl UlCTORlft 
B A IRR O OCCIDEN TAL DO POR T O 

CAPITULO I 

Or·ganisa.;ão e Jins da IJ·mantlade 

Ar tigo 1.0
- A IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA 

SILVA da freguezia da Victoria, Bairro Occidental do 
Porto, que tem o seu Oratorio e Hospital-Albergue no 
predio n.05 102 e 104 da rua dos Caldeireiros e o altar 
privativo na egreja da Sé, cujos estatutos foram appro
vados em 19 de Julho de 1805, é a aggremiação de to
dos os indivíduos que á data da approvação d'estes Es
tatutos estejam legalmente inscriptos no livro de matri
cula e dos que forem admittidos na sua conformidade. 

Ar t. 2.0 
- Esta I rmandade tem por fim administrar 

o seu Hospital-Albergue, exercer o culto, a assistencia e 
a beneficencia, e tem por obrigação: 

1.° Celebrar a festividade da Padroeira no primeiro 
domingo de Julho; 

2.0 Suffragar a alma do irmãos fallecidos; 
3.() Satisfazer os legados instituídos pelos bemfei

tores; 
4.0 Dar abrigo aos irmãos inhabilitados; 
5.0 Proporcionar aos irmãos uma sopa ás refeições; 
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6.0 Auxiliar pecuniariamente os irmãos quando não 
queiram internar-se no Hospitai-Asylo, pro
porcionando-lhes o seu tratamento no domi
ci lio; 

7." Soccorrer indigentes invalidos ou tuberculosos, 
sendo preferidos os irmãos da Irmandade. 

CAPITULO 11 

Art. 3.0 - Poderão ser admittidos irmãos d'esta Ir
mandade todos os indivíduos de qualquer sexo, sem dis
tincção de edade, que sejam portuguezes e residentes 
no Porto, tendo preferencia os ferreiros e serralheiros. 

§ unico. Se fôr mulher casada precisa auctorisação 
do marido. e sendo menor, de seus superiores legaes. 

Art. 4."-. A admissão pertence á Mesa, sendo o 
requerimento acompanhado da certidão de cdade e de 
attestado medico que prove que o requerente não soffre 
de molestia chronica ou contagiosa. 

§ 1.0 O candidato que ti ver menos de 45 annos 
tem direito ás regalias a que se refere o art. 13.0 e seus 
n:•s I a 4 do presente Estatuto. 

§ 2.0 O candidato que tiver mais de 45 annos só 
tem direito ás regalias a que se referem os n.0 5 I e 4 do 
art. 13." d'estes Estatutos. 

§ 3.0 Os candidatos que tenham mais de 45 annos 
c que queiram gosar das regalias que lhes confere os 
n."S 1 a 4 do art. 13.0

, pagarão a joia de 200$000 reis ou 
quantia superior - segundo o contracto especial, quando 
queiram ser internados como particulares, sendo essa 
importancia paga por uma só vez. 

Art. 5.'' - Os irmãos, depois de admittidos. paga
rão a joia de 125000 reis, por uma só vez ou em pres
tações men aes de I SOOO e a mensalidade de 200 reis. 

Ar t. 6.0 
- São considerados irmãos bemfeitores os 

4u1? contribuiralll com qualquer donati vo para o culto, 
Hospital-Albergue ou para a opa, sem utili arem os be
íicio~ la Irmandade. 

f 
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Art. 7.'' - Approvada a admissão, será o requeri
mento, com nota de approvado, enviado ao secretario, 
afim d'este fazer o registo, que avisará o interessado da 
sua admissão. 

Art. 8." - Se não fôr acceite, póde o candidato re
correr para a assembleia geral, da deliberação da M esa. 

Art. 9." - Haverá um li vro em que se inscreverão 
os irmãos actualmente existentes e os que de novo en
trarem ou forem admittidos na conformidade do presente 
Estatuto, designando-se o seu nome, edade, estado, 
occupação e morada. 

Art. 10.0 - São condições indispensaveis para serem 
admittidos irmãos d'esta Irmandade: 

1.0 Professar a religião catholica, apostolica romana; 
2. · Ter bons costumes civis e moraes; 
3." Obrigar-se ao fiel cumprimento d'este Estatuto ; 
4. 0 Reunir as condições indicadas nos artigos 3.0 

e 4.0 d'este Estatuto. 
Art. 11.0 

- E' excluído de irmão, sem direito a in
demnisação alguma ou a readmissão: 

) ." O que abjurar publicamente a religião catho
lica. apostolica romana ; 

2.•• O que promover o descredito da Irmandade ou 
lhe cause damno ou prejuízo ; 

3.0 O que não acatar as deliberações legaes da 
Mesa ou da assembleia geral; 

4." O . que não obedecer ás ordens do presidente 
da assembleia geral quando este esteja no 
exercício das suas funcções ou que nas reu
niões da Irmandade promova desordens, 
offenda por qualquer fórma os Irmãos ou 
publicamente insulte os corpos gerentes ou 
empregados da Irmandade; 

5." O que fôr devedor á Irmandade, por mais de 
oito mezes das suas mensalidades e não sa
tisfizer esse debito no praso de 30 dias depois 
de ser avisado, salvo se provar que esteve 
ausente do Porto ·por motivo de força maior 
e se se apresentar para satisfazer as quotas 
em divida, ficando d'esta fórma no goso pleno 
das suas regalias. 
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Art. 12."- Os irmãos inscriptos no livro de matri
cula e os que de novo forem admittidos só podem ser 
expulsos por deliberação da assembleia geral. depois de 
serem ouvidos. 

CAPITULO 111 

Dos direitos e de''eres dos Irmãos 

Art. 13.(1 - Os irmãos, depois de um anno da admis
são e satisfeitas as importancia · do diploma. estatutos e 
joias e tendo em dia as suas mensalidades, aosam dos 
seguintes beneficios: b 

1.0 Tres missas rezadas suffragando a sua alma; 
2.0 Aproveitarem-se dos beneficios do Hospital

Albergue ; 
3." A er-lhes concedido. quando requeiram por 

motivo de doença c impossibilitados de traba
lhar. a quantia de I 00 rei ~ diarios pa ·ado 
um anno, 200 rei s passado cinco. e 300 reis 
passados dez anno ·; 

4.1) A utilisarem- e, bem como todas as pessoas 
ele família, elos serviços medicas prestados 
no banco do Hospital-Albergue e no dias 
indicados pelo regulamento e em casa 
quando a doença seja grave e seja o irmão 
o doente. 

Art. 14." - Os irmãos são obrigados: 

1.0 A conservar o seu diploma, para, no caso de 
desastre, provarem a sua identidade; 

2.0 A trazer as suas mensalidades em dia. 

Art.. 15.0
- Só aos irmãos sui-j uris do sexo mascu

lino cabe o direi to de votarem e serem votados nas elei
ções para os cargos da Irmandade. 

§ 1.0 O exercício do direito de votar não come
ça_rá _a realisar-se senão seis mezes depois da sua ins
cnpçao. 
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§ 2.0 Não podem exercer os ca rgos da Irmandade 

I ." Os que não souberem ler, escrever e contar ; 
2." Os pri vados legalmente da administração de 

seus bens; 
3.0 Os que tenham soffrido penas maiores; 
4." Os devedores á Irmandade, os que tiverem 

feito parte da Mesa dissolvida pela auctori
dade, mas estes sómente na eleição que se 
segui r á dissolução ; 

5." Os empregados remunerados da Irmandade ou 
os irmãos que tenham contractos com ella. 

~ 3.0 Não podem simultaneamente servir na Meza 
administrativa os ascendentes e descendentes, sogros e 
genros, irmãos e cunhados e socios da mesma firma 
commercial registada no Tribunal do Commercio. 

Art. 16.0
- E' obrigação dos irmãos sui-juris accei

tar gratuitamente e exercer com zelo todos os cargos ou 
Commissões para que sejam regularmente eleitos e to
mar parte nos actos religiosos ou sociaes quando para 
isso a Mesa administrativa os convide. 

CAPITULO IV 

&tlmlnlstrac;ão tla Irmandade 

Art. 17." - A administração da Irmandade é oon
fiada á Mesa composta de sete vogaes sendo um pro
vedor, um secretario, um thesoureiro e quatro vogaes, 
que servi rão gratuitamente e incumbe: 

1." Administrar o seu Hospital-Albergue; 
2.0 Exercer a assistencia e beneficencia distribuin

do donativos; 
3." Gerir e representar para todos os effeitos a 

Irmandade; 
4." Deliberar sobre a admissão de irmãos e sobre 

todos os objectos que forem de utilidade 
para a boa administração da Irmandade c 
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que estejam dentro da esphera das suas attri
buiçõcs; 

5." Organisar, discutir e submetter á approvação 
competente os orçamentos geraes c supp le
mentarc , a sim como as respecti vas contas. 
nos prasos designados nas leis do paiz e 
instrucções administrati vas; 

6.0 Promover a cobrança da receita e cffectuar as 
despezas em conformidade com os regula
men tos approvados ; 

7.0 Tomar contas ao thesoure iro no rim de cada 
semestre, consignando na ?.cta o seu resul
tado e fazendo archiva r os documentos jus
tificativos; 

8." Apresentar na reunião ordinaria da assembleia 
geral de Julho as contas da sua gerencia. 

Art. 18.0 - As reuniões da Mesa são ordinarias e 
extraordinarias ; reune ordinariamente uma vez por mez 
e extraordinariamente sempre que haja necessidade 
para isso. 

Art. 19.0
- O dia e a hora para as sessões ordina

rias são designadas na primeira sessão depoi da posse 
c as extraordinarias rcalisa r-se-hão no dia e hora indi
cado nos avisos convocatorios; umas e outras só po
derão realisar-sc na casa do despacho ou sccrctariél . 

Art. 20. - As deliberações da Mesa são tomadas 
por maioria de votos dos vogacs presentes, mas só pôde 
reunir quando á hora designada esteja presente a maioria 
dos vogacs . . 

Art. 21.0 - Ao provedor compete: dirigir os traba
lhos nas sessões, assignar a correspondencia, guias de 
receita e ordens de pagamento, apresent::~ r as contas e 
orçamentos, fazer as convocações para as reuniões extra
ordinarias e em geral as obrigações impostas por lei a 
este cargo. 

Art. 22.0 
- Ao secretario incumbe: fazer a escriptu

ração, guardar e conservar o archivo da Irmandade. 
Art. 23.0

- Ao thesourei ro compete: a arrecadação 
da receita por meio de guias, o pagamento da despeza 
por mandados assignados, estes e aqucllas pelo provedor 
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e secretario e ter sob a sua guarda e responsabilidade 
os haveres da Irmandade. 

Art. 24.0 
- Aos vogaes cumpre-lhes auxiliar o pro

vedor, secretario e thesoureiro no desempenho dos seus 
respectivos serviços, principalmente na fiscalisação da 
cobrança dos rendimentos e suhstituil-os nos seus im
pedimentos, sendo essa escolha feita em sessão de Mesa 
tendo em vista o mais edoso. 

Art. 25.0
- Deve ter sempre representação na Mesa 

administrativa a classe dos ferreiros e dos serralheiros. 

CAPITULO V 

,\ssembl eia geral 

Art. 26.(1 -- A assembleia geral é a reun1ao dos 
irmãos sui-juris do sexo masculino e reunir-se-ha ordi
nariamente no primeiro domingo de Junho para a eleição 
da Mesa e no quarto domingo de Julho para a aprecia
ção das contas do anno findo, dar posse á nova Mesa e 
resolver os assumptos da sua cumpetencia, e extraordina
riamente quando a Mesa assim o entender ou seja reque
rida por dez irmãos a sua convocação. 

§ unico. A assembleia geral extraordinaria a reque
rimento dos irmãos deve ser convocada no praso de trinta 
dias contados da data da apresentação do requerimento. 

Art. 27." - Quando a assembleia geral fôr convo
cada a requerimento de irmãos estes deverão declarar o 
assumpto a tratar e ficam obrigados a comparecer na 
sua maioria á assembleia sem o que não poderá reali
sar-se. 

Art. 28.0 
- A assembleia geral reune e delibera 

quando esteja presente a maioria dos irmãos que a com
põe, mas se não houver maioria far-se-ha nova convoca
ção para o primeiro ou segundo domingo seguinte e então 
poderá funccionar com qualquer numero que compareça. 

Art. 29.0 - A convocação da assembleia é feita pelo 
presidente ou quem suas vezes fizer, por editaes affixa
dos á porta da casa do despacho e por annuncio no jor
nal de maior circulação d'esta cidade. 
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Art. 30.0
- A Mesa da assembleia geral é composta 

de um presidente, de um vice-presidente, 1.0 e 2." secre
tarios e dois substitutos, que serão eleitos conjuncta
mente com a Mesa administrativa. 
.. :-'rt. 31.0 

- o~ trabalhos da assembleia geral são 
dmgtdos pelo prestdente e as respectivas actas escriptas 
ou subscriptas pelo secretario. 

Art. 32.u - Na falta do presidente e vice-presidente 
este Ioga r será occupad::> por um dos secreta rios e na 
falta d'estes por um dos mesarios e em ul timo ca o a 
assembleia escolherá um dos irmãos presen tes. 

CAPITULO VI 

Eleit;ão 

Art. 33.0
- A eleição da Mesa é feita pela assem

bleia 'geral ordinaria de Junho por cscrutinio secreto e 
nos termos das leis vigentes para a eleição dos corpos 
administrativos exceptos nos pontos especificados nos 
artigos seguintes. 

Art. 34."- A M esa eleitoral é composta do presi
dante da assembleia geral. dos dois secretarios e dos 
dois vice-secreta rios que servirão de escru tinadores. Na 
falta d'algum d'estes vogaes será chamado o vice-presi
dente; e quando seja preciso a M esa nomeará de entre 
os irmãos presentes os vogaes necessarios para a com
pletar. 

Art. 35.0
- A eleição far-se-ha por um caderno de 

chamada organisado pelo secretario e authenticado pela 
Mesa no qual serão inscriptos os irmãos no goso dos 
seus direitos. 

Art. 36.0
- Os irmãos serão convidados a reuni

rem-se pelas I O horas do dia designado no art. 26.0
, 

finda uma hora de espera se não estiver numero suffi
ciente fica transferido o acto eleitoral para o dia que fôr 
designado de harmonia com o art. 28.0

• 

Art. 37.0
- Finda a chamada dos irmãos inscriptos 

ou recenseados a Mesa elei toral marcará uma hora de 
espera para continuar a votação, finda ella procederá á 
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contagem das listas e descargas tendo em vista a lei elei
toral que será observada em tudo que aqui se não ache 
exposto. 

Art. as.n- Cada lista deve conter treze nomes com 
as designações dos cargos. ' 

Art. 39.0 
·- Do acto eleitoral se celebrarão duas 

actas, uma no livro respectivo e outra em um caderno 
especial que se juntará ao processo. 

Art. 40. - Quando tenha sido protestada a eleição 
reunirá extraordinariamente a assembleia geral no praso 
minimo de trinta dias para conhecer do protesto e entre
tanto a M esa eleita se tomar posse dos cargos limitar
se-ha ao mero expediente da Irmandade. 

CAPITULO VII 

Do capellão 

Art. 41.~ - Ao sacerdote que servir de capellão 
compete: 

I .0 Dizer as missas nos dias santificados e nos 
que lhe forem designados com a applicação 
que a Mesa communicar; 

2." Assisti r ás festividades e a todos os mais actos 
religiosos em que a sua presença seja neces
saria; 

J. 0 Vigiar pelo asseio do altar e do oratorio e pro
mover n'um e n'outro, quanto possa, o culto 
d'esta Irmandade. 

CAPITULO VIII 

Do fundo da Irmandade e do llospltal 

Art. 42.0
- O fundo d'esta Irmandade e seu Hospi

tal-Albergue é constituido pelo capital existente á data 
da approvação d'este Estatuto pela auctoridade superior. 
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Art. 43.0
- Este fundo dividir-se-ha em permanente, 

disponível e de reserva: 

1." O fundo permanente será formado pelo capital 
a que se refere o artigo 42.0 e pelo producto 
das j oias e de quaesquer àon1ti vos; 

2." O fundo disponível será constil.lido pelo pro
dueto das quotas mensaes e por outros de 
qualquer natureza; 

3." O fundo de reserva será con t itu ido pe los sal
dos annuaes com exclusão dos legados que 
n'esse saldo estej am incluídos que devem 
passar ao fundo permanente. 

CAPITULO IX 

Art. 44.0 - Os presentes E~tat~1tos não alt~ram os 
direitos dos innãos até á data inscriptos, pois além dos 
suffragios a que têm direito ficam as mulheres com a re
galia de se utilisarem do Hospital-Albergue, di reito que 
lhes estava consignado nos antigos Estatutos que por 
estes são revogados. 

Art. 45."- T odos os irmãos no pleno goso dos 
seus direitos á data da approvação dos presentes Esta
tutos gosam, além das regalias que estão consignadas, 
a de não pagarem a quota mensal a que se refere o 
art. 5.0 . 

Art. 46." - A M esa terá o~ livros auxiliares para a 
escripturação que julgar necessario além do que ordena 
as instrucções de 28 de Março de 1891 do Governo 
Civil. 

Art. 47." - Para se reiormar este Estatuto é neces
sario proposta escripta e asignada pela Mesa ou por 
quiuze irmãos pelo menos. declarando as alterações a 
fazer e os motivos que as tornam precisas para que de
pois de estudada a proposta por uma commissão e so
bre o parecer d'ella se fazerem essas alterações que terão 
de ser approvadas pela maioria dos irmãos e em assem-

t 
I 
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bleia geral é entrarão em vigor logo que recebam a sanc
ção da auctoridade competente. 

Art. 48." - O anno economico da Irmandade prin
cipia em 1 de Julho e termina em 30 de Junho do anno 
seguinte e a elle devem ser referidos os orçamentos e 
contas. 

Art. 49.0
- Não será permittido á Irmandade repu

diar heranças ou legados devendo sempre acceital-os a 
beneficio de inventario, sem necessidade de licença não 
ficando obrigada a encargo além das forças da herança 
ou legado. 

Art. 50.'' -- A Irmandade só poderá adquirir por ti
tul o oneroso os bens immoveis indispensaveis para a 
execução dos deveres de obrigações impostas n'este Es
tatuto devendo sempre preceder approvação da as5em
bleia geral e auctorisação do Governo e todos que forem 
adquiridos por titulo gratuito serão desamortisados nos 
termos das leis do paiz. 

Art. 51.0
- O capi tal da Irmandade póde ser mu

tuado a praso com a hypotheca segura devidamente re
gistada precedendo sempre registo provisorio sobre res
ponsabilidade solidaria da Mesa que realisar a operação. 

Art. 52."- A corporação não póde sem a approva
ção da assembleia geral e auctorisação do Governo 
alienar o capital que constitua o seu fundo, perdoar ca
pitaes ou seus juros, conceder moratorias, con trahir em
prestimos nem praticar actos que acarretem encargos á 
corporação. 

Art. 53.0
- Os legados ou doações que não tenham 

a clausula de poderem er applicados a despezas cor
rentes serão sempre levados á conta do fundo da Irman
dade. 

Art. 54.0
- A Mesa fica auctorisada a organisa r o 

quadro de empregados com a respectiva dotação que 
sejam necessarios, precedendo auctorisação do Governo. 

Art. 55." - Em tudo que aqui se não especifique 
ou em qualquer caso omisso seguir-se-ha o disposto no 
Codigo Administr3tivo e nas leis e regulamentos em 
vigor. 

Art. 56.0 - A Irmandade não poderá dispender com 
o culto mais de dois terços do que foi gasto em média 
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durante os ul timas cinco annos, não excedendo todavia 
essa verba um terço dos seus rendimentos. 

Art. 57.' - Esta Irmandade em caso algum tomará o 
caracter ou a fórma de qualquer ordem, congregação ou 
casa religiosa regular ·nem se subordinará, coordenará 
ou se relacionará direcfa ou indirectarnente com algum 
instituto d'essa natureza onde quer que ex i ;ta. 

Art. 58. · - Esta Irmandade adopta pa ra seu regu
lamento e corno sua principal lei estatuaria o decreto 
com fo rça de lei de 20 de Abril de 19 11 em todas as 
suas prescri pções quer perceptivas quer prohibitivas. 

CAPITULO X 
Ois posições tt"ansi torias 

Art. 59.• - Os presentes Estatutos começam a vi
gorar logo que sejam approvados pela auctoridade com
petente. 

§ unico. A Mesa ad ministrativa actual continuará 
em exercício até á epocha designada no art. 33.(1 para 
as eleições ordinarias. 

ApJJNva,lo ~1 ela ~lesa conjunccamenle com de• irm~o• 
em sessio de 15 de Abril de I!H:l. 

A ) IBSA : 

.J'IIbino pinheiro Xavier 
.J'Infonio Çonçalves ~os San fos 
eandido José jr'lonfeiro 
José Ferreira ](unes Junior 
.J'In fonio Ferreira ~·.)'limei da 
Felicia17o José .Marfins 
.J'Infonio Luiz florindo 

OS I RllÃOf: : 

.)'lnfo17io i(ozas 
Joaquim "/lodrigues ~a S ilva 
João eardoso de }Jarros 
.J'Igosfinl,o Fureira eoellro 
i(ay171undo Ferreira da 7locha 
João Çomes 
.J'Infonio Francisco dos Sanfos 
José ..Cucio da S ilva 
.)'lnfo17io J'{lves ~a S ilva 
Jos• da Silva .J'IIves 

ALVARÁ 

AGOSTINHO JOSÉ DA COSTA LOBO, Bacharel 
formado em Direito pela Universidade de Coimbra, 
Secretario Geral, servindo de Governador Civü do 
districto do Porto. 

Atendendo ao que me representou a mesa 
admini trativa da Irmandade de Nossa Senhora da 
Silva, erecta na sua capela da rua dos Caldeireiros, 
1reguezia da Victoria, do Bairro Ocidental, desta 
cidade, aprovo no uso da faculdade que me con
fere o artigo 252, n.0 8, do Codigo Administrativo 
de 1896, em vigor sobre o ass unto, o adiciona
menta e reforma de alguns artigos dos seus esta
tutos vigentes, aprovados por alvará de 19 de Maio 
de 1913; adicionamento e reforma que foram dis
cutidos e aprovados em assembleia geral dos 
irmãos, de 21 de Março de 1915, e se acham es
critos em duas meias folhas de papel selado da 
taxa de dez centavos, que vão nu meradas e rubri
cadas pelo Secretario Geral adido ao quadro deste 
Governo Civi l. 

Não paga direitos de mercê, nem sêlú, por 
não serem devidos . . 

Dado e passado no Governo Civil do Porto, e sob o 
~êlo do mesmo, aos 14 de ]ur:ho de 1918 . 

Agostinho José da Costa Lobo 
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Adicionamento e reforma de alguns artigos aos 
atuaes Estatutos da Irmandade de Nossa Senhora da 
Silva, da freguezia da Victoria, Bairro Ocidental, d'esta 
cidade, e aprovados por alvará do Excelentissimo Senhor 
Governador Civil do Distrito, de dezenove de Maio de mil 
e novecentos e treze. 

ADICIONAMENTO 

Art.0 1.0 -A Irmandade de Nossa Senhora da Silva, 
ficará a denom inar-se CONFRARIA DE NOSSA SENHO
RA DA SILVA. 

Art." 2."-Nos artigos, nu meras e paragraphos dos 
Estatutos aprovados por alvará do Ex.mo Governador 
Civil de I 9· de Maio de 19I 3, será substituída a desig
nação de Irmandade pela de "CONFRARIA., 

REFORMA 

São eliminados os artigos 3.0 -5.0 -6.0 -13.0
- e o n.o 3." 

d'este artigo e o n.0 2.0 do artigo 43 dos Estatutos apro
vados por alvará do Ex.mo Governador Civil de 19 de 
Maio de 191 3, e substituídos pelos seguintes: 

CAPlTLO 11 

Art.0 r - Poderão ser admitidos irmãos d'esta 
Confraria todos os ind ivíduos de qualquer sexo, sem 
distinção de edade, que sejam portuguezes, residentes 
no Porto, preferindo sempre os que pertençam ás artes 
de ferreiro ou serralheiro. 

Art.o 5.0 - Üs irmãos depois de admitidos, pagarão 
a joia de I2$00, por uma só vez ou em duodecimos. 

Art.0 6.0 - São considerados irmãos bemfeitores os 
que contribuíram com qualquer donativo para o culto, 
Hospital-Alberg ue ou para a sopa, ficando unicamente 
com o direito ao q ue dispõe o n.o 2.0 do art." 2.0 e á 
ultima parte do disposto no n.o 4.0 do art.o Ir 
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CAPITULO 111 

Art.o 13. 0-0s irmãos, depois de u m a no de ad
missão e satisfeitas as importancias do diploma, estatu
tos e joia, gosam dos seguintes beneficios: 

3. - A ser-lhes concedido, quando o requeira m 
por motivo de doença e imposssibili tad os de tra balhar, 
o subsidio que lhe fôr d ispensado, conforme a verba 
para esse fim destinada nos o rçamentos ordi nario e 
su pleme ntares. 

CAPITULO VIII 

Art.0 43 
2.0 - 0 fu ndo d isponivel será constituido pela re

ceita ordinaria e pelos d onativos que lhe fôrem desti
nados. 

Po rto e sala da Assembleia Geral dos irmãos da 
Irm andade de 1 ossa Senhora da Silva, 21 de Março 
de 1915. 

J oão Carooz o de j]arros 
flntonio Rosas 
filbi'lo }'in.?eiro X avier 
fifl!O flil1 àe )Yfagalháes 
José f erreira )Yunes J uflior 
José .Cucio da S ilva 
João Çomes 
Ricarào d ' Oliveira 
finronio .l ilves da S ilva 
Çuilfterme .Copes Ramos 
J oaqui177 Rodrigues oa S ilva 
fin!Ofl io Vieira dos S antos 
fintonio .Cuiz florindo 
fintonio Çonçalves dos Santos 
J oaquim Rodrigues ferreira 

A rogo dos irmãos Constantino 
Teixeira e Custodio Franco 
Ribei ro, por não saberem 
escrever. 

filjredo Sa,tos de Castro 
Test.a j Yfanoel J oaquim Ramos 

firnaldo } ereira f oflles 

/ . 
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