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ALVARÁ 

Escudo - República Portuguesa-MI NISTÉRIO 
DA AGRICULTURA - Serviços das Associações 
Agricolas - Cooperação e Mutualidade. 

Faço saber, como Ministro da Agricultura, que 
sendo-me presentes os estatutos com que pretende 
constituir-se uma as sociação agricola, com a deno
minação de ,Sindicato A�ricola de Pedroso-Gaia., 
com séde em Pedroso, Concelho de Vila Nova de 
Gaia; 

Visto o artigo quinto do Decreto número treze 
mil selecenlos e trinta e quatro, de trinta e um de 
Maio de mil novecentos e vinte e sel�, o arligo 
quinto do Decreto número dezoito mil cento e 
trinla e cinco, de vinte e sete de Março de mil 
novecentos e trinta, o artigo quatrocentos noventa 
e seis do Regulamento do Crédito e das Instiluições 
Sociais Agricolas, aprovado por Decrelo número 
cinco mil duzentos e dezenove, de oito de Janeiro 
de mil novecentos e dezenove; 

Hei por bem aprovar os estatutos do referido 
Sindicato Agricola de Pedroso-Gaia, que constam 
de oito capitulos e quarenta artigos, e baixam com 
êste Alvará por mim assinado, ficando o mesmo 
Sindicato sujeito às disposições em vigor da parte 
segunda do referido Regulamento do Crédito e das 
Instituições Soci.is Agricolas, aprovado por De-

• creto número cinco mil duzentos e dezenove, de 
oito de Janeiro de mil novecentos e dezenove, pela 
qual sempre e em qualquer hipótese se deverá 



regular, com a expressa cláusula dé que esta apro
�ação lhe poderá ser retirada quando se des�ie dos 
fins para que é constituido ou não cumpra fielmente 
os seus estatutos. 

Determino portanto a tôdas as "uloridades a 

quem o conhecimento dê,te Alvará comp?tir, que o 

cumpram, o façam cumprir e guardar tão inteira
mente C0l110 nêle se contém. 

N':(o pagou direitos por os não de�er. 
E por firmeza do que dito é, êste �ai por mim 

assinado. 

Paços d o Govêrno da Rêpública, �inte e três 
de Maio de mil novecentos e trinta e um. 

Está conforme 

Serviços das Associaçôes Agrícolas, 9 de 
Junho de 1931. 

o Chefe do Divi�ão 

ESTATUTOS 

DO 

mBl[ATO A6Sí[OLA DE HDROU-6A1A 

Aos �ínte e dois dias do mês de Fe�ereiro do 
ano de. mil novecentos e trinta e um, em Pedroso, 
freguesia do concelho de Gaia na presença de José 
da Costa Moreira Melo, professor oficial e morador 
na dita freguesia, casado de trinta e sete anos de 
Idade e .das tes.tel11unhas: Mário 1(01 d'Alvarenga, 
Engenhe!ro Agronol11o da Estação Agrária de Além 
D ouro Litoral, casado, de trinta e oito anos morador 
em Matosinhos; José França de Aze�edo, �iu�o, 
Presidente da junta da freguesia de Pedroso de 
sessenta e dois anos de idade, morador em Ped�oso 
e de Joaquim Vieira de Sousa, Regedor de Pedroso 
casado, de trinta e três anos de idade, morador e� 
Sanhoane; compareceram os no fim assinados: 

Waldemar Li:ifgren, solieiro lavrador de cin
coenta e três anos de idade, mo;ador em Pedroso' 
Dr. Gil Pontes Moreira Ramos, Médico e agricultor: 
casado, de trinta e seis anos de idade, morador em 
Car�alhos; Dr. Abilio August:J Mendes de Carvalho, 
JUIZ do Ultramar e agricultor, casado de sessenta 
anos de idade, morador em Rio Pinheiro; José Pe
reira da Costa, Abade e agricultor de cincoenta e 
três anos de idade, morador em Sa�hoane; António 
Donllngues Ferreira de Cur�alho, viu�o, de quarenta 
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e oito anos de idade, agricultor e morador em Car
�alhos; José de Oli�eira Rodrigues, solteiro, agri
cultor, de �inte e no�e anos de idade, morador em 
Mexedinho; Artur Pereira de Oli�eira, casado, agri
cultor, de quan::nta e dois anos de idade morador em 
Sanhoane; Joaquim Pereira da Silva Cruz, casado, 
agricultor, de trinta e dois anos de idade, morador 
em Alheira; Joaquim de Oli�eira Ta�ares, solteiro, 
agricultor, de quarenta e dois anos de idade, mora
dor em Casal Derijo; Tomaz de Aquino Sil�ares, 
Padre e agricultor, de trinta e três anos de idade, 
morador em Car�alhos; Da�id Silva, casado, agri
cultor, de trinta e três anos de idade, morador em 
Casalinho; José dos Santos Barbosa Guedes, ca
sado, agricultor, de quarenta e um anos de idade, 
morador em Tabosa; Júlio Freitas da Rocha, casado, 
agriculte r, de cincoenta e dois anos de Idade, mora
dor em Para dela ; Custódi� Joaquim de Sousa, ca
sado, agricultor, de quarenta e três anos de idade, 
morador em Car�alhos; Carlos Neto de Figueiredo 
Lõfgren, solteiro, agricultor, de �inte e dois anos 
de idade, morador em Paradela; todos agricultores, 
explorando a terra directa e efecti�amente, a fim de 
la�rarem o presente título de constituição do Sin
dicato Agrícola de Pedroso - Gaia, que entre si 
resol�eram organisar, n a  conformidade com o 
Regulamento de Crédito e das Instituições Sociais 
Agrícolas, aprovado pelo decreto n.o 5.219, de 8 de 
Janeiro de 1919, e que se regerá também pelos se
guintes estatutos: 

CAPÍTULO I 

Constituição e fins do Sindicato 

Artigo L' Entre os agricultores das freguesias 
de Pedroso, Olival e outras do Concelho de Vila 
No�a de Gaia, é constituida uma sociedade com o 
nome de Sindicato Agrícola de Pedroso-Gaia, que 
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se regerá pelo Regulamento do Crédito e das Insti
tuições Sociais Agrícolas, apro�ado pelo decreto 
n.o 5.219, de 8 de Janeiro de 1919 e mais pelas 
seguintes: 

Arl. 2." A sede do Sindicato é eni Pedroso e 
a sua duração é ilimitada. 

Arl. 3." Podem fazer p;;rtc do Síndicato os 
agricultores das freguesias de Pedroso, Olival e 
outras do Concelho de Vila N ova de Gaia ou 
pessoas que exerçam profissão correlativa. 

Arl. 4." O Sindicato tem por íim estudar e de
fender os interêsses agricolas das freguesias de 
Pedroso, Oli�al e outras do Concelho de Vila Nova 
de Gaia e especialmente: 

1.0 Promo�er � instrução agrícola pelo estabe
lecimento de bibliotecas, cursos, conferências e 
campos de experiência; 

2:' Proceder a ensaios de culturas, de máqui
nas e instrumentos aperfeiçoados e de quaisquer 
outros meios tendentes a facilitar o trabalho, reduzir 
os preços do custo e aumentar a produção; 

3.' Facultar aos associados, em condições van
tajosas de preço e qualidade, a aquisição dos adu
bos, plantas, sementes, insecticidas e fungicidas, 
máquinas, al faias, utensílios de lavoura, anímais 
reprodutores, �acinas e soros para tratamento de 
gados; 

4.° Adquirir por conta própria máquinas agrí
colas e animais reprodutores para exploração em 
comum; 

5.' Comprar, construir, apropriar ou arrendar 
edifícios que se destinem à sua inst�lação e à dos 
seus armazens, quer para depósito dos seus mate
riais e alfaias, quer para guarda e arrecadação das 
suas máquinas, e ainda para habitação dos seus 
animais; 

6.° Adquirir por compra ou arrendamento os 
terrenos indispensáveis aos seus campos de expe
riência, contanto que não excedam, quando por 
compra, a área de 10 hectares, em harmonia com o 
disposto na lei n.o 304, de 4 de Fevereiro de 1915; 
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7.° Procurar mercados para os produtos agrí
colas dos seus sócios e facilitar as relações entre 
estes e quaisquer compradores, podendo também, 
na falta de cooperativas agrícolas, especializadas 
para a venda, realizar directamente a venda dêsses 
produtos pelo processo que melhor garantir os inte
rêsses dos seus sócios e alcançar melhor remune
ração; 

8.° Celebrar com as emprêsas de transportes 
terrestres, fluviais ou marítimos, contractos para os 
transportes, por preços reduzidos, dos géneros agrí
colas, adubos, animais e máquinas que se destinem 
aos seus sócios, ou que por estes lhe sejam entre
gues para venda; 

9." Organizar um mostruário de produtos agrí
colas da sua região e coligir todos os materiais 
necessários à investigação e diagnose das doenças 
das plantas e dos animais, que enviará aos respe
ctivos laboratórios oficiais, difundindo as corres
pondentes instruções e ensinamentos para a defesa 
e tratamento dessas doenças; 

10." Promover e auxiliar a criação de caixas 
de crédito agrícola mútuo, de caixas de socorros 
mútuos e de quaisquer instituições de cooperação 
e de mutualidade agrícolas que tenham por fim o 
desenvolvimento agrícola da reg i ão e defesa dos 
interêsses dos seus associados; 

II." Indicar aos tribunais perítos e avaliadores, 
fornecendo-lhes esclarecimentos e julgar arbitral· 
mente as contestações entre sócios, quando estes 
o r equeiram ou, por essa forma, cometer a solução 
dos conflitos entre corpos gerentes e os sócios, a 
decisão da entida de que superintender nos serviços 
das Associações Agricolas; 

12." Concorrer, por todos os meios no seu 
alcance e dentro das respectivas atribuições esta
tutárias, para o progresso e aperfeiçoamento da 
lavoura, para a instrução e ensinamento profissio
nal agrícola dos seus associados, proporcionando
-lhes os subsídios ministrados pelas estações oficjais 
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e os que por sua iniciativa entender úteis ao mais 
largo e mais profícuo desenvolvimento da sua 
acção. 

CAPÍTULO II 

Admls.lo, demis.lo e excJuslo dos sócios 

Ar!. 5." O Sindicato terá três categorias de 
sócios: beneméritos, fundadores e ordinários. 

§ L" São considerados sócios beneméritos os 
que derem ao Sindicato a quantia de quinhentos 
(500) escudos ou valor equivalente. 

§ 2." São sócios fundadores os que subscreve
rem os presentes estatutos. 

§ 3." São sócios ordinários os que aderirem 
aos presentes estatutos, importando essa adesão a 
anuência a tôdas as suas disposições e a plena 
aceitação das obrigações e responsabilidades neles 
consignadas. 

§ 4.° Os sócios fundadores são considerados, 
para todos os efeitos, como sócios ordinários. 

Ar!. 6." Para ser admitido sócio é preciso ser 
proposto por dois sócios à Direcção, a qual resol
verá, havendo recurso da decisão para a assembleia 
geral. 

Ar!. 7.° O pedido de admissão será escrito e 
assinado pelo pretendente, se souber escrever, ou 
feito e assinado por outrem, a seu rôgo, na presença 
e com a assinatura de duas testemunhas, se o can
didato não souber escrever. 

s único. O pedido de admissão é documento 
suficiente de confissão, por parte do candidato a 
sócio, que assume a rigorosa obrigação ao cumpri
mento dos preceitos estatutários e a êsse cumpri
mento se submete e por êles responderá nas expres
sas condições da lei e dos estatutos. 

Ar!. 8.' A Direcção do Sindicato apreciará na 
primeira sessão, que se seguir à entrega do pedido 
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de admissão, a pretensão do candidato a SOCIO e 
sôbre eta resotverá nos termos dêstes estatutos, 
comunicando, desde togo, por escrito, ao interes
sado, a sua deliberação. 

§ único. No caso de recurso, será êste inter
posto pelos sócios pr.oponentes perante a assembleia 
geral. 

Ar!. 9.' Perde-se a qualidade de sócio: 
I.' Por demissão; 
2." Por exclusão; 
3.' Por falecimento, ficando. obrigados, neste 

caso, os herdeiros do sócio falecido ao cumprimento 
dos contractos por êle realizados com o Sindicato. 

Ar!. 10.0 Quatquer sócio pode requerer, seja 
em que data fôr, a sua demissão, ficando, todavia, 
obrigado ao pagamento das cotas do ano que esti
ver correndo, perdendo todo o direito ao Fundo· 
social. 

§ único. Q, pedido de demissão será feito por 
escrito, em duplicado, e apresentado ao presidente 
da Direcção, o qual passará recibo em um dos 
exemplares, que devolverá imediatamente ao apre
sentante, e fará anotar o pedido no livro (Registo 
dos sócios •. 

Ar!. II.u Será cxcluido do Sindicato Agricola 
o sócio: 

a) Que faltar aos seus compromissos êom o 
Sindicato; 

b) Que tiver sido condenado por 1110tivo de 
roubo, dolo, má fé ou outro crime infamante; 

_ c) Que transferir para outros os beneficios 
que só aos sócios é licito gozar; 

d) Que negociar ós produtos, materiais, má
quinas ou quaisquer mercadorias que adquirir por 
intermédio do Sindicato, não lhe dando o destino 
agricola indicado n3 requisição; 

e) O que fôr legalmente inibido de administrar 
e dispôr dos seus bens; 

f) O que houver sido declarado em estado de 
lalêncill ou julgado insolvente por não cumprir as 
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suas obrigações para com o Sindicato, ou por obri
gar êste a proceder judicialmente contra êle; 

g) O que infringir as disposições dos estatu
tos, quando essa infracção afecte ou ponha em risco 
os interêsses do Sindicato. 

§ 1.' A exclusão dos sócios é da competência 
da Direcção, e da deliberação podem os interessa
dos recorrer para a assembleia geral. 

§ 2.' O recurso a que se refere o parágrafo 
anterior será interposto no prazo máximo de oito 
dias, contados da data em que ao sócio fôr comu-
nicada a exclusão. . 

Art. 12.' Pronunciada a exclusão por qualquer 
das entidades referidas no artigo anterior, será 
desde logo comunicada ao sócio e registada no 
Ii\lro competente; e tôda e qualquer importância de 
que o sócio excluido fôr de\ledor, considerar-se-á 
imediatamente \lencida e será desde logo exigivel. 

§ único. O sócio excluido perde todo o direito 
ao Fundo social. 

CAPÍTULO III 

Direitos e obrigações dos s6cios 

Art. 13." Os sócios do Sindicato teem direito: 
1.' A realizar com o Sindicato tôdas as ope

rações e contractos previstos na lei e nestes esta
tutos, gozando dos beneficios e \lantagens que a 
mesma lei faculta ou que o Sindicato possa alcan
çar pelo legitimo exercicio das suas atribuições e 
poderes; 

2.' A tomar parte na assembleia geral, discutir 
as questões que à mesma assembleia forem subme
tidas e votar de harmonia com os preceitos esta
tuários; . . . .. 

3.° Propor o que julgar útil à vida associati\la 
para o seu progresso, melhoramento, garantia e dé
lesa dos interêsses legitimos e a reclamar perante 
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a assembleia geral ou Serviços das Associações 
Agrícolas contra o que julgar prejudicial à acção e 
funcionamento da associação, ou contra as infrac
ções das disposições legais estatuárias, quer sejam 
cometidas pelos corpos gerentes, quer por algum 
dos seus associados; 

4.° A requerer, conforme o disposto na lei e 
nestes estatuto.;, a convocação da assembleia geral 
ao respectivo presidente. Quando êste não tome 
conhecimento do pedido de convocação, ou esta 
não seja feita no devido prazo, deverá o sócio re
querê-Ia ao Juiz do Tribunal do Comércio para que 
a ordene nos termos legais; 

5.° A examinar a escrituração e contas do 
Sindicato nas épocas e segundo as condições da 
lei e dêstes estatutos; 

6.° A recorrer das deliberações da Direcção e 
da Assembleia Geral, nos casos permitidos pela lei. 

Arl. .14.' .'·Os sócios do Sindicato slo obri
gados: 

1.0 A contribuir para o Fundo social com a 
jóia de entrada de cinco (5) escudos e regularmente 
com a cota anual de doze (12) escudos, pagável em 
duas prestações. 

2.° A desempenhar os cargos para que forem 
eleitos, salvo os impedimentos ou dispensas consi
gnadas n\!stes estatutos; 

3.° A cumprirem rigorosamente e fiscalizarem 
o cumprimento da lei e dos estatutos, participando 
à Direcção tõdas as infracções de que tiverem 
conhecimento, principalmente as que afectem a res
ponsabilidade colectiva da associação ou ponham 
em risco os interêsses sociais; 

4.° A cumprirem pontualmente as cláusulas 
dos seus contractos e escrupulosamente sa fisfaze
rem os demais compromissos a que se sujeitarem; 

5.' A prestarem com fidelidade, verbalmente 
ou por escrito, os esclarecimentos pedidos pela 
Direcção e pelos funcionários dos Serviços das 
Associações Agricolas, para cumprimento dos seus 
deveres oficiais; 
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6.° A concorrerem, por tôdas as formas ao 
seu alcance, para o bom nome e para o máximo de 
efeitos úteis do Sindicato, fazendo a propaganda 
das suas vantagens e benef ícios. 

§ único. Podem ser dispensados de exercer 
qualquer cargo para que forem eleitos, quando assim 
o solicitarem, os sóci os que houverem servido na 
última gerência ordinária com efectividade ou tive
rem mais de se5senta e cinco anos de idade. 

C APiTULO IV 

Assembleia geral 

Arl. 15.' A assembleia geral que, quando cons
tituida, representa a totalidade dos sócios, sendo as 
suas decisões obrigatórias para todos, reune ordinà
riamente no mês de Janeiro de cada ano e extraor
dinàriamente quando a sua convocação fôr pedida 
pela Direcção, pelo Conselho Fiscal ou por sócios 
em número nunca inferior a trinta. 

Arl. 16.0 Qualquer sócio ordinário pode fazer
-se representar na assembleia geral por outro sócio 
ordinário. 

§ 1.0 Os poderes para esta representação, 
serão dados em procuração feita perante o notário 
ou em escrito particular com a assinatura reconhe
cida por notário, ou autenticada por qualquer dos 
membros da Direcção ou do Conselho Fiscal. 

§ 2.° Cada sócio ordinário só pode aceitar a 
representação de um outro sócio. 

Arl. 17.' A assembleia geral será convocada 
pelo presidente e as convocações serão feitas com 
oito dias de antecedência, indicando sempre os 
assuntos a tratar. 

§ 1.° Quando a convocação da assembleia 
geral fôr pedida ou requerida com fundamento em 
qualquer das disposições dêstes estatutos, e essa 
convocação se não fizer dentro dos oito dias,< con-
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tados da data da entrega do pedido ou requerimento 
na sede do Sindicato, será a convocação pedida ao 
Juiz do competente tribunal cometcial, que a orde
nará nos termos da lei. 

§ 2.° O pedido ou requerimento para a convo
cação da assembleia geral extraordinária será apre
sentado em duplicado ao presidente da mesma, 
sendo obrigado o mesmo presidente, qualquer dire
ctor ou empregado do Sindicato que o receber, a 
passar recibo de entrega no duplicado, que devol
verá imediatamente ao apresentante. 

§ 3.° A convocação da assembleia geral será 
feita, ou por anúncios publicados em jornais da 
localidade com quinze dias de antecipação, pelo 
menos, ou por meio de avisos aos sócios, expedi
dos com a referida antecipação, devendo sempre 
mencionar-se o assunto que a assembleia tem a 
apreciar. 

� 4.°, As propostas para alteração dos estatu
tos ou dissolução do Sindicato só poderão ser 
submetidas à assembleia geral quando tenham sido 
comunicadas à Direcção, quinze dias, pelo menos, 
antes da reunião da mesma assembleia. 

Arl.° 18.0 A assembleia geral ficará regular
mente constituida quando estiverem presentes ou 
representados mais de metade dos sócios ordi
nários. 

§ único. Quando pela primeira convocação se 
não reunirem sócios ordinários em número suficiente, 
proceder- se-á a nova convocação, com oito dias 
de int,ervalo, pelo menos, podendo então a-assem
bleia deliberar vàlidamente, qualquer que seja o 
número dêsses sócios presentes ou representados. 

Art. 19.' As decisões da assembleia geral serão 
tomadas por maioria de votos dos sócios presentes 
ou representados. 

§ 1.' Todos os  sócios te em direito a tomar 
parte na assembleia geral e discutir os assuntos 
submetidos à aprovação deta, mas só os sócios 
ordinários te em direito de votar. 

§ 2.° As votações serão por levantados e senta-
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dos, quando a maIOria da assembteia não resolver 
que se proceda a votação nominal. 

§ 3.° As eleições para os cargos da associação 
serão feitas por escrutinio secreto. 

§ 4.° As decisões sôbre alteração dos estatu
tos ou do Sindicato só serão válidas quando tomadas 
por dois têrços, pelo menos, dos sócios presentes 
ou representados. 

§ 5.° Será lavrada a acta de cada sessão da 
assembleia geral e nela se indicarão as resoluções 
tomada$, -o nome dos sócios presentes e represen
tados, e serão assinadas pelo presidente e secre
tários. 

Arl. 20.' Compete à assembleia geral: 
1.° Discutir e votar o balanço e as conclusões 

dos relatórios da Direcção e o parecer do Conselho 
Fiscal; 

2." Julgar as centas da administração; 
3.° Eleger a sua Mesa, os directores e os  

memvros do  Conselho Fiscal; 
4.' Fixar as remuneraç.ões do pessoal estipen

diado; 
5.' Deliberar sôbre qualquer assunto para que 

tenha sido convocada. 
§ 1." O relatório anual da Direcção, o valanço, 

o parecer do Conselho Fiscat e a lista dos sócios 
serão distribui dos a estes, oito dias, pelo menos, 
antes daquele em que deve ter tugar a reunião da 
assembleia geral. 

§ 2.° A escrituração e documentos relativos 
às operações sociais do Sindicato serão facultados 
ao exame dos sócios durante o prazo de oito dias, 
bem como estarão patentes no acto da realização 
da sessão. 

Arl. 2 1.° A assemvleia geral terá um presi
dente, um vice-presidente e dois secretários, eleitos 
anualmente pela mesma assembleia. 

§ L' No impedimento ou ausência do presi
dente, será a sessão aberta pelo vice-presidente e 
na ausência dêste pelo presidente da Direcção ou 
por quem as suas vezes fizer, procedendo, desde 



logo, à escolha, de entre os sócios presentes, de 
um presidente. 

§ 2.° No impedimento ou ausência dos secre
tários, desemllenharão as respectivas funções os 
sócios nomeados, de entre os que estiverem pre
sentes, pelo presidente. 

CAPiTULO V 

Administração do Sindicato 

Ar!. 22.0 Os corpos gerentes do Sindicato são 
a Direcção e o Conselho Fiscal que à assembleia 
geral compete eleger nos termos dêstes estatutos. 

Art. 23.0 A Direcção será composta de cinco 
directores efeclivos e três �ubstitutos, eleitos entre 
os sócios ordinários. 

§ 1.0 Não poderào exercer conjuntamente as 
funções de directores do Sindicato os individuos 
que tiverem entre si parentesco até segundo grau, 
segundo o direito civil. 

§ 2.° Se a eleição recair em indivíduos nestas 
condições, preferirá o que tiver sido mais votado, 
em igualdade de votos o que liver já exercido o 
cargo de director do Sindicato, e, na falta destas 
condições, o que fôr mai, velho. 

§ 3.' A eleição dos directores será feita por 
dois anos, sem prejuízo de revogabilidade do man
dato, sempre que qualquer assembleia geral assim 
o delibere, por conveniência, sendo, porém, permi
tida a reeleição. 

Ar!. 24.' As funções de director do Sindicato 
serão sempre exercidas gratuitamente. 

§ único. A Direcção será sempre composta de 
sócios de maior idade, que sejam na sua maioria 
cidadãos portugueses e se achem no gôzo pleno 
dos seus direitos civis e politicos. 

Ar!. 25.' Os directores elegerão, pelo período 
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da sua gerência, de entre si, o presidente vice-
-presidente, secretário e tesoureiro. 

' 
§ 1· Os directores substitutos serão chamados 

a _ substituir os efectivos, na falta ou impedimento 
destes, pela ordem d.e número de votos por que 
foram eleItos e em Igualdade de circunstâncias, 
preferem os mais velhos. 

§ 2.' Na falta ou impedimento dos substitutos 
serão chamados à substituição os membros da� 
anteriores Direcções, a começar peles mais moder
nos, preferindo de entre êles os mnis votados e de 
entre os de igual votação os mais velhos. 

§ 3.' Se �ão lôr possivel completar a Direcção 
pelo modo IndIcado nos § § 1.' e 2.°, será convocada 
a assembleia geral para em sessão extraordinária 
prover à substituição dos directores falecidos au-
sentes ou impedidos. 

' 

Ar!. 26.0 Compete à Direcção: 
1.° Resolver. sôbre os pedidos de admissão de 

sócios; 
. 2.° I�esolver sôbre a exclusão de sócios, que 

estIverem nas condições previstas no n." 2." do ar
tigo 9."; 

5.' O estabelecimento de relações comerciais 
com os fornecedores; 4.: A aquisição de artigos para o Sindicato; 

5. FIxar os preços e condições de venda; 
.. 6.° Fiscalizar o aluguer de máquinas e uten

slllos; 
7." Nomear e demitir (JS empregados estipen

diados: 
8.' Confeccionar o relatório allua! da gerência 

e contas; 
.9.' Organizar os trabalhos de propaganda e 

de Instrução agrícola; 
10." Pedir a con ocaçào da assembleia geral 

quando o julgar conveniente; 
II.' Resolver sôbre coligações temporárias 

para qualquer dos iins do Sindicato, em harmonia 
com a lei; 

12." Remeter aos Serviços das Associações 
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Agricolas um balancete relativo a cada trimestre 
da sua gerência; 

13.0 Recorrer para a3 insWncias competentes 
das deliberações da assembleia geral, contrárias às 
leis e aos estátutos ou prejudiciais à boa adminis
tração do Sindicato; 

14.° Representar, finalmentp, para todos os 
efeitos, o Sindicato. 

Ar!. 27.' .Ao Direcção puderá delegar no seu 
presidente tôdas as suas atribuições. 

Ar!. 28.0 .Ao Direcção terá uma sessão ordinária 
cada quinzena, P, além desta, as sessões extraor
dinárias para que iõr convocada pelo respectivo 
presidente. 

§ 1.0 Os dias das sessões ordinárias serão 
fixados pela Direcção, na primeira sessão de cada 
ano, e a convocação para as sessões e:draordiná
rias terá lugar por meio de avisos em que se indi-
cará o assunto a tratar. � 

§ 2.' Serü lavrada acla de cada sessão da 
Direcção, na qual se indicarão os nomes dos dire
ctores presentes e as deliberações tomadas. As 
actas serão assinadas pelos directores presentes. 

§ 3.° As sessões da Direcção só se conside
ram em funcionamento legal quando estiver presente 
a m�ioria dos seus membros, tendo em atenção que 
a Drrecção deverá sempre funcionar com a maioria 
de cidadãos portugueses. 

Ar!. 29.0 Compete ao presidente da Direcção: 
1.0 Convocar as reuniões da Direcção e pre

sidir às sessões; 
2.° Representar o Sindicato perante as diver

sas autoridades e tribunais, que poderá delegar em 
quem o substitua; 

3.0 Assinar a correspondência; 
4.0 Manter e regular a escrituração dos livros 

de registo de entrada e saida dos sócios, e assinar 
os diplomas de admissão. 

Ar!. 30.0 Pertence ao secretário elaborar as 
actas das sessões e fazer tôda a correspondência. 

Ar!. 31.' Pertence ao tesoureiro a cobrança 
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das cotas dos socros e tôdas as receitas a haver 
pelo Sindicato, e efectuar todos os pagamentos 
autorizados pela Direcção. 

Ar!. 3'2.0 O Conselho Fiscal compõe-se de 
três membros efectivos e dois substitutos eleitos 
pelo mesmo· tempo e na mesma data em que o 
forem os directores, com a maioria de cidadãos 
portugueses, no gõzo dos seus direitos civis e poli
ticos, os quais servirão gratuitamente, podendo ser 
reeleitos. 

§ 1.° Na falta ou impedimento de qualquer dos 
membros do Conselho Fiscal, compete à Mesa da 
assembleia geral a nomeação dos substitutos, e essa 
nomeação vigorará até à primeira reunião da assem
bleia geral. 

§ 2.' Na primeira reunião de cada ano, o Con
selho Fiscal escolherá, de entre os seus membros, 
o presidente. 

Ar!. 33.0 São atribuições do Conselho Fiscal: 
1.0 Examinar, sempre que o julgue· conveniente, 

e pelo menos de três em três meses, a escrituração 
e o estado do Sindicato; 

2.° Assistir às sessões da Direcção sempre 
que dessa faculdade queira usar, onde terá voto 
consultivo; 

3.0 Verificar se os actos da Direcção estão em 
harmonia com a lei e com os estatutos, e não são 
contrários aos interêsses do Sindicato; 

4.° Requerer a convocação da assembleia ge
rai, quando o julgar necessário; 

5.° Dar o seu parecer, por escrito, sôbre o 
balanço das contas anuais do Sindicato; 

6.' Dar parecer sôbre todos os assuntos, quando 
para isso fôr consultado pela Direcção. 

Ar!. 34.0 O Conselho Fiscal terá uma sessão 
ordinária em cada semestre, e além desta, as ses
sões extraordinárias para que fôr convocado pelo 
respectivo presidente. 

§ 1.0 Os dias e horas das sessões ordinárias 
serão fixados pelo Conselho Fiscal na sua primeira 
sessão de cada ano. 
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§ 2.' Será lavrada acta de cada sessão do 
Conselho Fiscal, na qual se indicarão os nomes dos 
que comparecerem e as resoluções' tomadas. As 
actas serão assinadas pelos membros do Conselho 
Fiscal presp.ntes à sessãe>. 

§ 3.0 Às sessões do Conselho Fiscal é aplicá
velo disposto no § 3.0 do artigo 28.'. 

CAPíTULO VI 

fundo soei ... 1 do Sindicato 

Arl. 35.. O Fundo social do Sindicato será 
constituido: 

1.. Pelas jóias de entrada e cotas pagas pelos 
sócios; 

2.. Pelas comissões pagas pelos sócios e pelas 
operações realizadas com o Sindicato; 

3.' Pelos subsídios do Estado ou das corpor;l
ções administraiivas; 

4.' Pelos donativos ou legados de particulares. 

CAPíTULO VII 

Dissolução do Sindicato 

Ar!. 36.' O Sindicato poderá ser dissolvido 
quando a assembleia geral, reúnida em conformi
dade com o § 4.' do artigo 19.°, assim o delibere. 

Ar!. 37." No caso de disso!uçào do Sindicato 
proceder-se há à sua tiquidação, satisfazendo as 
dívidas e repartindo o resto dos valores pelos sócios 
existentes na ocasião, em efeciividade de direitos, 
segundo a sua antigüidade, cotas pagas e valores 
entregues . 

Art. 38.' Quando dez ou mais sócios se opu
serem à dissoluçlio do Sindicato e quizerem pros-
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seguir com as operações sociais, continuará aquele 
a subsistir, tendo os outros sócios o direito de se 
demitirem. 

§ 1.° Os sócios que queiram usar da faculdade 
conferida neste artigo deverão apresentar à assem
bleia geral, em que 'se d iscutir ou votar a dissolução, 
uma declaração escrita e por todos assinada, pro
pondo-se prosseguir nas operações do Sindicato. 

§ 2.. No caso de não ser feita a declaração 
perante a assembleia geral, poderá ela ser apresen
tada à Direcção ou ao Conselho Fiscal, no prazo de 
quinze dias, contados da data em que a dissolução 
houver sido votada. 

CAPíTULO VIII 

Disposições transitórias 

Ari. 39." Nao oDstanle O ano social começar 
em I de Jalleiro e terminar em 31 de Dezembro, 
por excepção o primeiro exercício compreellderá o 
tempo decorrido elltre a data da constitl!içãO do 
Sindicato e o dia 31 de Dezembro do ano imediato. 

Arl. �O." Durante o primeiro exercício são no
meados para os diferentes cargos os sócios: 

Assembleia geral 

Presidente Dr. Gil Pontes Moreira R.amos 
Vice-Prcsidcnte- Dr. Juiz Abílio Augusto !Helldes de Carllfllllo 

Secretário - Carlos Neto de Figueiredo Lõ!grell 
» - Professor José da Costa Moreira Melo 

Direcção 

Presidente - IVo!t!emar Lõjg-rell 
\"ice-Prcsidentc-Abadc José Pereira da Cosia 

Tesoureiro _ Antóllio Domingues Ferreira de Carl/alho 
Secretário _ José de Oliveira Rodrigues 

Vogal_ Arfdr Pereirfl de Olil/eira 



22 

Substitutos 

Joaquim Vieira de Sousa 
Dal'id Silva 
Joaquim de Oliveira Tavares 

Conselho fiscal 

Padre Tomaz de Aquino Silvares 
Joaquim Pereira da Silva Cruz 
José dos Sautos Barbosa Guedes 

Substitutos 

Júlio Frâ/as da R.ocha 
Custódio joaquim de Sousa 

Dcs�e título se .Iavraram dois exemplares, que vão por 
todos assinados, depoIs de haverem sido, lia sua presença, lidos 
CI11 voz OlHa t' confrontados. 

IValdcmar Lójgre/z 
Ar/til' Pereira de Oliveira 
Abade José Pereira da Costa 

. '  

Alltónio Domingues Ferreira d e  Carl/aI/lO 
P.c Tomaz de Aquino Silvares 
José dos Saulos Barbosa Guedes 
José d'Oliveira Rodrigues 
Joaquim Pereira da Silva Cruz 
Dal1id da Silva 
Joaqllim d'O/il/eira Tavares 
Júlio Freitas da Rocha 
Oil POlltes Moreira Ramos 
Custódio Joaquim de Sousa 
Abílio Au(!us/o Meudes de Corvll/llo 
Joaquim Vieira de Sousa 
José da Costa Moreira Melo 
Carlos Neto de Figueiredo Lõfgrm 
José Frauca d'Aztvedo- Prcsidmte da jruda da jre� 

gutsia de Pedroso. 
Joaquim Vieira de Sousa - Regedor da jrrgucsia ele 

Pedroso. 
Mário 1(01 ri' Alvarruga - EUjJrulteiro Agrónomo da 

Estafão Agrária de Além Douro l.i/oral: 

Certifico que, por não haver notário pllblíco em Pedroso, 
séde do futuro Sindicato Agrícola de Pedroso - Gaia, foi na 
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minha presença lavrado cm duplicado O presente título que por 
todos os fundadores do mesmo, todos agricultores e pelas teste� 
lT1ulI�as José França de Azevedo, Presidente da Junta da fre� 
guesla de Pedroso, e Joaquim Vieira de Sousa regedor da 
mesma freguesia, vai ser assinado. 

' 
José da Costa J\1oreira f!.lelo, Professor oficial na Escola 

".0 31 de Moeiro, freguesia de Pedroso do concelho de Gaia. 

São considerados ta.mbél�l como fundadores os seguintes sócios 
por se terem I nscnto antes da aprovação dos Estatutos: 

,\1allUC! dos Santos - Mexedinho, Pedroso 
D. FI�via Augusta da Silva - .�\exedinho, Pedroso 
joaqulm Outeiro das Nc\'cs - Alheira de Baixo, Pedroso 
Manuel Guedes da Silva - Paradela de Baixo Pedroso 
f'rancisco Guedes - Outeiro, Pedroso 

' 
Joaquim Domingues Dias - Ponte Pereiro Pedroso 
Francisco Domingues Vieira - Alheira de Baixo, Pedroso 
Manuel da Silva Tavares - S. Martinho-Arnelas Olival 
Simão André dos Santos - t\\oeiro , Pedroso 

' 

""'anuel Pereira Carvalho - Fofim-Aqucrn, Pedroso 
Américo de Oliveira - Most eiro Pedroso 
Joaquim Domingues da Silva Sal�tos - Lamaçais, Pedroso 
Severino Alves t\1oreira - Pousada Avintes 
Joaquim Moreira Valente - Mexedlnho, Pedroso 
José António .da Silva 1\1allo - Leirós, Pedroso 
Manuel da Sil\'a Carvalho - Sanhoalle, Pedroso 
J'.\an !le} Fernandes da. Costa - Lamaçais, Pedroso 
J\ntolllo Guedes da Silva - Paradela de Cima Pedroso 
Joaquim Pereira Dias - Vila Cova, Pedroso I 
José João de Assunção - GOlldezcnde, Olival 
A!a.ria DOI�lillgues de Sousa - Casaldrijo, Pedroso 
Julio da Silva S<!ntos - Para dela dc Cima, Pedroso 
António Duarte - Paradela de Cima, Pedroso 
José Gomes da Silva Neves - Lamaçais, Pedroso 
António Claro da Silva - Outeiro Pedroso 
Dionísio Alves - Jaca, Pedroso ' 
António Domingues dos Santos Cavadas - rofim-AquC'IIl, P..:droso 
J\lanucl Francisco da Silva - Bairro, Pedroso 
Leopoldo Pereira de Oliveira - J\lexedo, Pedroso 
Arnaldo Gomes - Mexedinho, Pedroso 
Manuel Domingues Dias - Ponte Pereira, Pedroso 
José Oliveira Fernandes jilflior - Vila Cova, Pedroso 
Manuel Oliveira Grilo - Rio Pinheiro, Avintes 
Manuel Domingues Cavadas - Mexedinho, Pedroso 
Joaquim da Sil\'a Feiteira - Bairro, Pedroso 
António Teixeira- Venda de Cima, Pedroso 
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José Coelho - Jaca, Pedroso 
António Pinto da Costa Morgado - Figueiredo, Pedroso 
Manuel de Castro Lima - Outeiro, Pedroso 
João de Oliveira e Sousa - Mexedinho, Pedroso 
José Domingues das Neves - Fofim.Aqucm, P�droso 
Guilherme Filipe dos Santos - Vila Cova, Pedroso 
José dos Santos Tavares - B:tirro, Pedroso 
José Fernandes Alves - Tabos3, Pedroso 
Daniel dos Santo3 - Casaldrijo. Pedroso 
Alexandre Pereira de Sousa - Fofim, Pedroso 
A'1anuel Joaquim de Sá Aloura - Cresluma 
Joaquim Fernandes - J\\osteiro, Pedroso 
!v1ário Leitão - Quebrantões, Gaia 
José Alves de Sousa - Avintes 
António Alves h-1areira -Avintes 

• 

Manuel Rodrigues dos Santos Costa - Carvalhos, Pedroso 
António da Costa J\lorcira Melo - Carvalhos, Pedroso 
José Pereira Dias - SOlltelho, Avintes 
João Pinto Teixeira - Vila Cova, Pedroso 
Abílio dos Santos Couto - Car\'alhos, Pedroso 
António Fernandes da Costa -Lamaçais - Pedroso 
Joaquim Francisco da Silva -L:lIIJaçais - Pedroso 
t-Ienrique Domingues da Silva - Costa, Pedroso 
Manuel Filipe dos Santos - Costa, Pedroso 
António dos Sal3t05 - Hio do Lobo, Pedroso 
António André de Sousa J(lIlior - Sallhoanc, Pedroso 
José dos Santos - Jaca, Pedroso 
Manuel Fernandes da Crl17. - Figueiredo, Pedroso 
Padre António Luiz ,\lareira - Carvalhos, Pedroso 
António Pereirn. dos Santos - Lrirós, Pedroso 
José dos Santos Pessoa -GOlldinhães, Pedroso 
Padre António Pereira de Almeida - Carvalhos, Pedroso 
Ildefonso França de Azendo - \'enda Nova, Pedroso 
Teotónio Pinto da Costa- ArneIas, Oli\'al 
António Pereira Carvalho - Vitória, Perosinho 
Caetano de Sousa Cochofel J\lontenegro - Carvalhos 
José tsleves de Azevedo - L. da Cal, Perosinho 
""\anuel 1\1artin5 Guimarães - Snr." do Monte, Pedroso 
rrancisco Pereira da Cruz - Afollsim, Pedroso 
Mário da Silva Mano -Leirós, Pedroso 
Joaquim António Carvalho - S. Lourenço, Pedroso 
Joaquim Pinto dos Santos - Jaca, Pedroso. 
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