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TIp. EXPRtsA GUl.DES. LDA.- PORTO 

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DO 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO 

E S T A T U TOS 
aprovados em Ass. Geral de 25 de Março de 1925 

DESIGNAÇAo, FINS, SEDE I': ANO SOCIAL 

ARTIGO 1.0 Os alunos do Conservatório de Música 
do Pôrlo instituem uma Associação Escolar que lerá a 
des ign ação de Associaçáo Acuclémica do Conservatório 
de Mtís'ica do Pôrto, com séde no mesmo Conservatório, 
sem embargo de vir a ser em edifício próprio, se as cir
cunstâncias assim o determinarem. 

ART.2.0 Os seus fins são: 
1.0 Promover o engrandecimento moral dos alunos 

do Conservatório. 
2.° Concorrer para o desenvolvimento artístico e 

intelectual dos seus associados. 
3.° Prestar auxilio material aos sócios que dêle 

careçam conforme as possibilidades pecuniárias da 
Associação . 

ART.3.0 A Associação realizará os seus fins: 
a) velando pelos inleresses colectivos dos alunos 

e pelos individuais ou colect ivos dos sócios; 
b) criando a Caixa Auxiliar para os alunos cujos 



meios não s~jam propícios à sua educação artística; 
c) criando biblioteca musical e literária j 

d) realizando concertos e conferências; 
e) promovendo excursões e visitas de estudo; 
f) criando boletim da Associação, para a publi~ 

cação dos trabalhos da mesma, bem como cr íticas, eslu~ 
dos musicais e literários e do movimento 'arlfstico e 
literário; 

g) realizll ndo concursos de co mpos ição in ter~sócios j 
h ) procurando facultar a entrada gratuHa aos só

cios, alunos dos cursos su perio re~ de composição, canto 
e último ano dos cursos superiores de instrumentos, em 
todos os Concertos Sinfónicos, de Música de Câmara, 
Solistas e Ópera UI'icR. 

§ ÚNICO . Os sócios, alunos dos cursos superiores, 
terào a preferêucia na enlrada para os concer tos da sua 
especia lidade; os de canto 008 da Ópera Lírica e os 
de composição nos de M6sica de Câmara e Música Sin~ 
fónica. 

ART. 4. 0 A realização de todos estes fins fica de~ 
pendellle dos rp,cursos da Associação. 

AHT. 5 ,0 É expressamente prOIbido à Associação 
ocupaN,e de assuntos políticos ou religiosos. 

AST.6. 0 E::ita Associação compor-ss-há de indeter~ 
minado número de sócios de ambos os sexos sem dis
tinção de nacionalidades. 

ART. 7.° A Assembleia Geral que consti t ue o único 
poder deliberante, compõe-se de todos os sócios no 
pl eno uso dos seus direitos. 

§ 1.0 Compete à Assembleia Geral eleger a Mesa, a 
Direcção, o Conselho Fiscal e o Conselho Artístico. 

§ 2. 0 Os alunos es trangeiros não são elegíveis para 
os corpos gerentes, exceptuando o Conselho Artístico e 
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aqueles que lenham nascido e sempre residido em 
Portugal. 

ART. 8. 0 O ano social principia em l de Novembro 
e lermina em 3l de Outubro. 

SECÇÃO I 

DOS SÓCIOS 

ART. 9.0 Haverá seis categorias de sócios: 

Efectivos, 
Auxiliares, 
N8tos, 
Protectores, 
Honorários e 
Beneméritos. 

ART. 10.0 Sócios EfecHvos, podem ser lodos os in~ 
dividuos que freqUentem o Conservatório de Música do 
pôrto. 

ART. 11. 0 Sócios Auxiliares sel'ão os anligosalunos 
do mesmo Conservatório que lenham acabado cursos. 

ART. 12. 0 Sócios Natos são lodos os professores do 
Conservatório de Música do pôrlo. 

ART. 13. 0 Sócios Protectores são quaisquer pessoas 
que contribuem mensalmenle com uma cota minima de 
um escudo e cincoenta centavos. 

AUT. 14. 0 Os Sócios Honorários serão nomeados 
de entre as pessoas de elevado mérito artístico, literário 
ou cientifico ou reconhecidamente prestantes à Arte 
Musical ou à Associação, poderão ser propostos por 
qualquer sócio ou por qualquer entidade desta Associa-



ção, o que em qualquer dos casos, sempre dependerá da 
aprovação em Assembleia Geral. 

ART. 15.° São considerados Sócios Fundadores os 
que se inscreverem para a rundação des ta Assoc inção. 

ART. 16. 0 Podem ser nomeados Sócios Beneméritos 
os indivíduos que tenb a m pres tado serv iços relevan tes 
à Associação ou que ten ba m feito à mesma donati\'os 
ou ofertas importantes, obedecendo às formalidades do 
art, 14.°, essas propos tas de nom eação. 

S I~CÇÃO I I 

DA ADM1 SsAo DOS SÓCIOS 

AH1' . 17. 0 A Direcção co mpele a admissão de Só
cios Efeclivos cuj as propostas devem ser ass inadas pelo 
candidato, por um sócio 11 0 uso dos seus direitos e en
carregado da sua edu ctlç<lo quando seja menor . 

§ ÚNICO . As pl'OpostllS dos cand idatos, estarão pa
tentes na séde da Associação durante o ito dias j find o 
êste prnso, e não havendo reclamação em contrário, 
serão admitidos. 

ART. 18.° A admi ssão dos Sócios Auxiliares é feita 
po r inscrição assi nada pelo candidato e visada por um 
dos membros da. Direcção. 

§ ÚN ICO . Os Sócios Efec ti vos que tenh a m' conclu íd o 
os seus cu rsos podem cont in ua r a perten cer à Associação 
Académica do Conservató rio de Mús ica do PôrtoJ pas
sando para a clasRe de Sódos Auxilial'es. 

ART.19.0. A admi ssão de Sócios Prolectores, é feita 
pela Direcção, sob pr.opos ta dum sócio no pleno l:iSO dos 
seus direitos. 
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S8CÇAO III 

DOS DIREITO S DOS SÓCIOS 

ART. 20,° Os Sócios l!: fE-'clivos, decorridos três me
ses da dala da. sua. adm issão, e no corren te pl:lgHmenlo 
das suas cotas, teem os seguintes direitos : 

1.0 A us ufruirem dentro dos respec ti vos regul a 
mentos, todos os meios de qu e a Associação pode r di spõr 
pa ra o desempenbo do seu objectivo. 

2.° A emitir o va lo na Ass .. mbleia Geral e a faz er 
quai squer propostas qu e tendam aos iu terêsses da 
Associflção . 

ART. 21. " Os Sócios Auxiliares, no corren te pAga~ 

menta das s uas cotas , Leem os s~guin les di reitos : 
1.0 A apresentar alvitrps e reclamações. 
2. 0 A utili za rem-se da Biblioleca. 
3." A serem eleitos pa ra os cargos dos Conselhos 

Fiscal e Arlis tico . 

SECÇÃO IV 

DO S DEVERES DOS SÓCIOS 

ART. 22.° Os Sócios Efectivos teem os seguintes 
deveres: 

1.0 Contribuir para o desenvolvimento da Asso
ciação. 

2.° Exercer gratu'itam ente os cargos para que 
forem eleitos. 

3.° Cumprir os Es ta tutos e Regulam entos e acatar 
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tOdas 8S deliberações de lodos os Corpos Gerentes e 
Assembleia Geral. 

4.° Pagar a cota mellsal de um escudo e cincoenla 
centavos, e cinco escudos de jóia adeanlada. 

ART.23." Todo o Sócio Efectivo é obrigado a adqui
rir 08 Estatutos e Regulamentos, ao preço fixado peja 
Direcção, logo que estejam impressos, ou DO aclo da 
admissão, posterior à impressão. 

ART. 24." rrrês meses de aLraza no pagamento das 
cotas dos Sócios Efectivos, impede o uso dos direitos 
sociais. 

§ ÚNICO. É facultado ao Sócio Efectivo o pagamento 
por uma só vez de tôdas 8S colas do ano social. 

ART. 25. 0 Os Sócios Auxiliares leem 08 seguintes 
deveres: 

1." Pagar a cota anual de desoito escudos que po
de ser cobrada em quatro prestações e a respectiva joia 
adeanlada. 

2.0 Contribuir por todos os mf'!ios ao seu alcance 
para O bom [lO me da Associação. 

SECÇÃO V 

DAS PENALIDADES 

ART. '!6. 0 Perdem a qualidade de Sócios: 
1. o Os Sócios Efectivos quê deverem ao cofre mais 

de três cotas e não satistizerem o débito no prazo de 
dez dias a contar daquele em que receberem aviso da 
Direcção. 

<A. o Os Sócios Auxiliares que deverem mais de 
qualro prestações, depois de recebido aviso da Direcção. 
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3 .0 0:1 Só :ius qU I-! não curnp rirf' m }IA dispORiçõt"~ 

dos pre1:lentt's ~~tl!.t.uto~ e fios R ... gulamsnlos . 
4.0 0 1:1 Sócios que p romov~rem, por qualquer for

mA, o desc rédito da Associação ou a sua ruína. 
5.0 0:1 Sócios que ofp.ndam, por palavras ou actos, 

qualquer membro dos corpos gerentes, quando e!!l t t's 
estejam 110 exercício das s uas funções. 

6. Q OS Sócios quI" se recusarem a aceí tlH, ou Aban
donarem sem justo motivo, o exercício dfl s furH;õ es 
inberenles ao cargo para que lenham si do eleilos ou 
nomeados . 

7,0 Os Sócios que prf\ticarem quaisquer actos gra~ 
VBS não previs t.os nos núm eros anteriores. 

ART . 27. 0 A exclusão motivada pt-'lo disposto nos 
ndmaros l e 2 do artigo 26.0 pertence à Direcçã.o, po
dendo os Sócios recorrl3f em última instância pa.ra a 
Assem bleia Gera l. 

ART. 28. 0 A exclusão por qualquer outro motivo, 
pertence unicamente à Assembleia Geral, po~endo o 
Sócio apresentar a sua d~fêsa por escrito, permitlndo-se
-lhe todavia a derêsa verb a. I, logo que se não afaste dos 
limites da prudência e delicadeza. 

AHT. 29." A readmi ssão dos Sócios pertence à 
Assembleia Geral, mediante proposta da Direcção. 

ART. 30. 0 O Sócio excluído por falta oe pagamento 
só poderá ser readmitido, depois de pagar as cotas 
devidas até à data da exclusão. 

ART. 31.° Os Sócios que voluntàriamente tenham 
concorrido para o descréd it.o ou ruina da Associação ou 
tenbam extra.viado fundos ou outros baveres, nunca 
poderão ser readmitidos. 
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SECÇÃO VI 

DA ASS~MBLE[A GERAL 

AnT. 32. 0 A Assembleia Geral é const ituida por 
lodos 08 Sócios no pleno uso dos seus direitos sociais. 

ART. 33. 0 A COIl\'ocação será feita COIU cinco dias 
de antecedência. 

AH1'. 34. 0 A Assembleia Geral considera-se cons· 
liluida meia hora depois da que fôr marcada nos avisos 
~ serão válidas tôdas as deliberações, logo que o hú· 
m ero de sócios presentes sej a a maioria. 

§ ÚNICO . Não reunindo o número legal , far-se-há 
no\' 8. convocação dentro de oilo dias e não anles de 
cinco, fu ncionando então com qualquer número de sócios. 

ART. 35. 0 Haverá duas sessões ordinárias da Assem
bleia Geral: 

a) A primeira sessão no primeiro dia útil da pri
meira quinzena de Deze mbro para leitura do relatório e 
contas res peitantes ao ano an terior; 

b) A segunda realizar-se· há no primeiro dia útil 
da segunda quinzena de Outubro, para eleição dos Cor
pos Gerentes. 

ART. 36.° A Assembleia Geral reune extraordiná
riamente: 

1.° Quando fôr requerida por qualquer dos Corpos 
Gerentes. 

2.° Sempre que a mesa o ju lgue conveniente. 
3.° Quando vinte sócios no uso dos seus direi tos a 

requererem, participando por escrito os assuntos que se 
propõem tratur. 

§ ÚN ICO. Não es tando presentes a maioria dos 
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Sócios requerentes, não poderá esta Assembleia fun
cionar; igualmente não se efectuará se a ma ioria dos 
Sócios presentes fôr cons tituid a pe los requerentes. 

An'l'. 37.° A mesa da Assembleia Geral compõe·se 
de um pres idente e doi s secretários. 

AH1' . 38.... Compele à Assemble ia Geral : 
1.° Eleger lodos os Co rpos Gere ntes e Comi ssões. 
2.° Discutir e votar as contas , pareceres e re latórios 

dos Corpos Gerenles e Comissões. 
3.° Disculir todos os assuntos que não possam ser 

tl'atados pela Direcção ou Conselho Arlís tico. 

S J~cçÃO VII 

DA DIRECÇÃO 

AHT. 39,0 A Direcção compõe-se de sete membros 
que são: presidente, vice-presídente, dois secretários, 
tesoureiro e dois vogais. 

§ ÚNICO. Só poderão ser ele itos para êstes cargos, 
os alunos dos cursos superio "es, os que em bora do 
cu rso geral lenham já terminado um curso e aqueles 
que demons trem qua lid ades excepcionai s para desem
penhar os mes mos cargos. 

ART. 40,0 Constituida a nova Direcção, reunirá 
com a Direcção cessante, para que os membros desta 
informem os novos Directores dos diversos assuntos 
e lhes entregue m Lodos os livros e haveres da Asso
ciação, lavrand9-se a aeta que será assinada pelos mem
bros das duas direcções. 

ART. 41.° Compete à Direcção: 
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1.0 Dirigir todos 08 negócios da Associi'lção, con
tribuindo tanto quanto possíveL parti. a realização dos 
seus fins. 

,!.o Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e Regu la
mentos e lodas as decisões da AssembleiA Geral. 

3.° Admitir os sócios a que se referem os arti
gos 17.°, 18. 0 e 19.°, 

4.° Aplicar as penalidades a que se refere o 0. ° 3.° 
do artigo 26. o 

5,0 Administrar os fundos da Associação. 
6,0 Elaborar regulamentos, submetendo-os à apro

vação da Assemb leia Geral. 
7.° Elaborar anualmente um relatório que será lido 

na Assembleia Geral em conformidade com a alínea a) 
do arligo 35· 

8.° Publicar mensalmente, até ao dia 15, o balancete 
referente ao mês anterior, que deverá estar patente na 
Associação. 

9.° Fazer 88 despesas ordinárias e jusLiHcáveis 
sendo da competêucia da Assembleia Geral as despesa~ 
extraordi nária s. 

10. 0 Representar a Associação. 
1 Lo Julga r e resolver as reclamações dos sócios 

dando·lhes imediata solução se ela fôr da sua compe: 
tência. 

12. 0 Fazer·se representar em lodas as Assembleias 
Gerais. 

§ ÚN ICO. A Direcção lerá pelo menos duas reuniões 
cada mê9 . 

ART. 42. 0 Serão válidas tôdas as deliberações da 
Direcção aprovadas pela maiorirL dos seus membros 
podendo a minoria a,ssinar como «vencida» a fim d~ 
salvaguardar a sua responsabilidade individual. 
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SECÇÃO VIII 

DO CONSELHO FISCAL 

ART. 43.0 Compõe-se o Conselho Fiscal, de três 
membros: presidente, relator e vogal. 

ART. 44. 0 Compete ao Conselho Fiscal, examinar a 
administração e contas da Direcção e formular parecer 
que será submetido à apreciação da Assembleia Geral. 

SECÇÃO IX 

DO CONSELHO ARTlsTICO 

ART. 45. 0 O Conselho Artístico é instituído com 
fim de superintender em todos os trabalhos arlíslicos 
e literários da Associação. 

ART. 46. 0 O Conselho Artístico será composto de 
sete membros que entre sí escolherão presidente e 
secretário. 

§ ÚNICO. Para êste Conselho só poderão ser eleitos 
alunos dos cursos superiores e ex-alunos com cursos 
completos. 

ART.47,o Compete ao Conselho Artístico: 
1.0 Reunir por deliberação do seu presidente, ou 

quando solicitado, pela maioria dos seus componentes, 
ou ainda pela Direcção. 

2. 0 Deliberar sôbre as propostas de candidatos a 
solistas (instrumentistas e cantores) e directores de 
orquestras e coros. 

3. a Submeter a concurso todos os candidatos acima 
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mencionados, e os executantes de orquestra, sempre que 
o mesmo Conselbo descoobeça o seu mérito. 

4." E la boral' os progra mas para os con cursos a que 
se refere o núm ero antecedente. 

5 .° Sancionar os programas para os concerlos e 
sessões de arte, promovidas pela Associ ação . 

6.° Da r parece r sôbre os traba lhos de a lunos com
positores, do qual depende a sua execução nos concertos 
da Associação. 

7." Julgar em última instância todas as queslões 
artísticas e literárias da Associação. 

ART. 48 ." Nos dois prim eiros an os a sPg'uir à fun
dação des ta Assoc iação, o Conselho Artístico funcionará 
provisôriamenle com os membros da Direcção, os quais 
agregarão a si pessoas de comprovada cornpetôll cia en
tre os associados . 

SECÇÃO X 

DOS FUNDOS 

ART.49." A receita da Associação será constituída: 
1.° Pela importância da cOlisação dos sócios. 
2. 11 Pela importância. nas jóias, estatutos, regula· 

mentos e cartões de id~otidade. 
3. Q Pelo produto líquido das festas e concedos que 

a Associação organize. 
4." Por quaisquer imporlâncias provenientes de 

donativos. 
5.° Pelo juro do capital social. 
ART . 50. 0 A desp~sa será aulorisada pela Direcção 

e paga pelo tesoureiro. 
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SECÇÃO XI 

OA CAIXA AUXILIAI1 E SEUS SUBSIDIADOS 

ART.51.° A Caixa Auxiliar é destinada a subsidiar 
alunos pobres : 

a) Conced endo o pagamento de propinas; 
b) Empres tando livros e músicas; 
c) Emprestando instrumentos. 
§ ÚNI CO. Os subsidiados são dispensados do paga

mento das colas, estatulos, jóia, regulamentos e cllrlôes 
de identidade. 

AR'!'. 5QV-A concessão dêstes subsídios será feita 
mediante requerimento do interessado, assinado pelo 
encarregado da sua educaçã.o e acompanbado dos ele
menlos indispensáveis para se poder avaliar da sua 
situação económica, do seu aproveitamenlo e proce
dimento. 

§ ÚNICO. Os a lunos dev erão indicar nos seus reque
rimentos qual O subsídio que preferem. 

AnT. 53. 0 A Direcção, sempre que julgue conve
niente, poderá informar-se da situação económica, moral 
ou escobr dos subsidiados. 

AUT . 54.C) O expediente da secretaria da Associação 
relativo à concessão de subsídios, efeclua-se no mês de 
Selembro pela seguinte forma: 

a) Distribuição de impressos para requerimentos 
dodiala5; 

b) Entrega dos requerimentos de 6 a 10 j 

c) Entrega de subsidios em propinas do dia 15 a ~O. 
§ 1.0 Entrega de subsídios em livros ou inslrumen-

tos efectuar-5e·há do dia 1 a 15 de Outubro. 
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§ ~ .o Quando a Associação disponha de mais recur
sos, poderá conceder subsfdios para eneerramento de 
matrículas, cuja entrega será feita depois do encerra
mento das aulas. 

§ 3.° Quando um a luno subsidiado revele verdadeira 
disposição para a mdeies, poderá a Associação encarre
gar-se da sua educação geral, quando para isso os Beus 
recursos o permitam. 

ART. 55. Para a concessão de subsídios serão pre-
feridos: 

1.0 Os órfãos de pai e mãi. 
'2.0 Os órfãos de pai. 
3.° Os mais pobres de entre lodos os outros. 
§ ÚNICO. Em igualdade de circunstâncias serão pre

feridos os mais novos ou o mais velbo, quando revele 
grandes aptidões . 

ART. 56.0 O aluno subsidiado com instrumento 
desde que comece a auferir lucros, quer tocando, que; 
leccionando, será obrigado a depositar mensalmente na 
Associação, o mínimo de to % sôbre todos os lucros 
Bci ma mencionados. 

ART. 57. 0 Quando o depósito a que se refere o 
artigo anterior atinja a verba suficiente, deverá O subai· 
diado adquirir instrumento, a fim de entregar à Asso· 
ciação o emprestado quando essa lho solicite. 

§ ÚNICO. Só poderá ser exigido o instrumento, ao 
subsidiado que maior quantia tenha em depósito, e 
quando o referido instrumento seja inteiramente índis· 
pensável para beneficiar outro subsidiado. 

ART. 58.0 O subsidiado tem por dever apresentar 
o instrumento ou livros emprestados, no fim de cllda 
ano lectivo e sempre que a Direcção julgue conveniente 
a valiar do seu eslado de conservação. 
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ART. 59. 0 Perdem O direito a todos 08 subsídios: 
1.0 Todos os subsidiados que não cumprirem os 

Estatutos e Regulamentos da Associação. 
2. 0 Os que promoverem o descrédito da Associação 

ou seus Corpos Gerentes . 
3. o Os que, pelo seu procedimento, se tornem in· 

dignos do convívio social. 
4. 0 Os que ficarem reprovados em qualquer ano. 

~stes alunos podem requerer novo subsfdio, mas teem 
de se sujeitar a um exame perante o Conselho Artístico. 

5. o Os que perderem o ano por faltas injustificáveis. 
ART. 60.0 O subsidiado que deixe de frequentar as 

aulas antes do fim do ano lectivo é obrigado a entregar 
à Associação os livros ou instrumentos emprestados e 
a indemnisar a Caixa Auxiliar das respectivas propinas. 

ART.6L.° Nenhum aluno poderá ser subsidiado por 
esta Caixa desde que seja beneficiado por oulra similar. 

SECÇÃO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 6~.0 Considera·se fundada esla Associação 
desde o dia :!6 de Março de 1925, em que na Assembleia 
Geral, foram diflnitivamente aprovados os presentes 
Estalutos. 

ART. 63. 0 Os s6cios fundadores são dispensados 
das formalidades estatuidas nos artigos 17. 0 e § único, 
18.0 .19.0 

ART. 64.0 Os primeiros Corpos Gerentes exercerão 
O seu mandato por três anos, sendo os seguintes eleitos 
anualmente. 
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ART. 65. 0 Para os Corpos Gerentes só poderão ser 
eleitos os sócios no gôso dos seus direitos civis e 
soc iais. 

§ 1.0 Os Corpos Gerentes poderão ser reeleitos. 
§ 2.° O alu no que exerça qualquer ca rgo na Dirac· 

Cão e que termine os seus estudos no Conservatório, 
pod e co ntinuar a exercer o refe ri do cargo, duranle o ano 
seguinte a quele em que termin Ar os mesmos estudos. 

ART. 66.0 A Direcção, sempre que o julgue conve
niel1te, poderá elaborar regu lamentos ep,peciais para 
determinados serviços, desde que estejam em harmonia 
com os presenles Estatutos. 

ART. 67. 0 rrodas 8S alte rações aos presentes Esta
lutos só serão admitidas na Assemb leia Geral, por pro
posta da Direcção. 

A 11'1'. 68.0 Todos os casos omissos nos presen tes 
Estatutos e que se relacionem com, n organisaçào do 
Conservatório ou com as leis em vigor, serão r egulados 
pela s Direcções respectivas d {l Associação e do Conser
vatório. 

ART.69. 0 A di ssolução desta Associação só poderá 
ler lagar, quando o seu eslado financeiro st'!j a insusten
tável e quando doi s terços dos sócios ex istenles a lenham 
votado em Assembleia Geral, expressamente convocada 
para esse tim. 

§ 1.0 Es ta Assembleia só poderâ ru ncionar da se~ 
guinle maneira: 

a) na pr im ei ra convocação com dois terços de só
cios no pleno uso dos direitos sociais; 

b) na segunda convocação com a maioria dos só
cios nas mes mas condições; 

c) na terceira convocação com qualquer núm ero 
de sócios. 
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§ ~." Nes ta Assembleia r('solver-se-há sôbre a ~a
Deira de liq uidar todos os bens (móveis e imóveIS), 
contas e compromissos exis tt'otes . . . 

ART. 70.0 Os sócios da Associação Academ,tca do 
Conservatól'"io de Música do Pôt"to, terão bilhetes de 
identidad e que serão obrigados apresentar semp re que 
lhes rorem exigidos. 

AHT. 71.° Estes f!:s La t ulos roram aprovados em 

Assemblei a Geral. 
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