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ESTATUT OS 

DO 

ATRENETI GOMMERCIAL no PORTO 

CAPITULO I 

Da Sociedade e seus fins 

ARTIGO 1.0 O Athenell Conllnel'cinl do POl'lo, fun
dado por' empregados de commel'CÍo, sob a denomina
ç1\o de SbOlEDAllE NOVA EUTERPE, em 29 d'agosto de 
1869, refo rm ou ü se u es tatuto, approvado por a lvará 
de 25 de outubro de 1884, substitu ind o-o pelo pre
Rente., 

Art. 2,0 Os fins do Alhenell Commercial do Porto 
s~o : 

1.0 Promover e auxiliar o desenvolvimento e pro
gresso moral e intcll ectual de se us associados, diffun
dindo o ensino de co nhecimentos uteis , pelos .eguin
tes meios : 

a) Ampliando a sua bibliotheca e gabinete de lei
tura, instituido em 12 de dezembro de 1869; 

b) Organisando muse us para estudo e conhecimento 
das colonias pOl'tuguezas e seus prod uctos, e da ~ 
ind ustrias nacionaes; 

c) Estabelecendo conferencias, pl'elecçoes 011 pa
lestras de reconhecida utilidade ; 

d) Creando cursos sobre instrucção, e especialmente 
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aq uell es que mais possam utilisar, nas suas app lica
ções, ao commcl'cio e industrhl. ; 

e) Realisando no seu edificio exposições qu e possam 
.intcressa,f a agremiação, e mais se h ~umon isem com 
os in tuitos do Atheneu; 

f) Publicando Ulll Boletim q ue tr'ate das questões 
tendentes ao:,; prog l'CS:':iOS do commeJ'ei o e ela industria. 
111

l
acional, da edueação e do ensino profi ssional, e em 

qu e se relatem o::; principaes actos sociaes e as deli
berações que I'espeitem à Sociedad e; 

2.0 Ce lebrar ou commemol'f.tl') sempre que as cir
cUlUstancias o pel' ll1ittam, os a nniversH l'i os dos grHll- f 
eles benemerito~ da civilisaçáo; as datas me moravcis 
da His toria Patri n, e especialmente as do Atheneu' 

3,0 Auxiliar quanto possivel quaesquel' esfo rços en; 
beneficio da educação na.cional, concedendo premias 
a li vros de instru eçáo profi ssiona l - em lingllfL pOl'tu
g ueza - ; e iniciar ou impulsionaI' a. fundação de bi
bliothecas e escolas pl'ofi ssionaes; 

4.0 PI'omovcl' ell tro os associa.dos o maximo conv i
vio e relações de cOl'deaJidade, por mcio de I'eúniões 
diarias pa,ra con ve rsação, leitura e outros recreios de 
boa sociedade; e extraordinari amente por meio de sa
raus ou reuniões ele familias; 

5.0 Facultar soecol'l'OS medicas aos sacias e suas fa
roilias; 

6,0 Representar perante os poderes publicos, sobre 
qualquer assumpto que tenha por fim o desenvolvi
mcnto da instrucção, fl orescimento do comrnercio e 
progresso da industria ; 

7,0 Estabelece r I'elações e co rrespond er-se com to
das as Sociedades de identicos fin s, para o que per
mutará as suas publicações. 

§ unico, O com pleto desenvo lvim ento dos fin s qu e 
o Atheneu se propõe, só se proc urará realisar à me
dida que o forem permittindo os meios de que ao agre
miaçáo puder dispôl', 

~ 
~ 

• 
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CAPITULO II 

Dos socios, sua 'admissão , deveres e direitos 

Art, 3,0 O AtheBeu Commereial do rOl'to compõe-se 
de quatro classes de socios : socios contribuin tes e re
midos, socios correspondentes, soei os honorarios e so-
cios oenemel'ltos. . 

Al't, 4,0 Todas aS pessoas do sexo masculino, tfLnto 
nac ion aes como estrangeiras, que se dediquem ou ha.
jam ded icado ao commercio e á industria, c aqueIl as 
qne se recommendem pelas snas q ualidades e illus
tração, podem ser admittidas para socios contri buin
tes ou remidos , 

§ 1.0 Para ser ad mittido socio contribuinte é neces
sario: 

Gosal' boa l'eputaçáo; 
Ser maior de dezoito an nos; e quando mcnOI" ele 

vinte e um, apresentar auctorisação de scus paes ou 
tutol'es, não sendo emancipado; 

Ser proposto por um socio, 
§ 2,0 A admissáo é das at tribuições da direcção, e 

o pl'Oposto só podení ser admittido, obtendo a maioria 
dos votos dos membros presentes á respectiva sessão . 

Al't, 5,0 Socios corl'espondentes podel'áo ser nomea
dos os indivi<luos qu e, residindo fóra d' esta cidade, 
tenham contribuido ou possam contribuir para o pro-
gresso do Atb eneu , , 

§ uni"o, A nomeação dos socios cOl'I'espondentes é 
da competencia da direcçáo, sob proposta motivada 
de a lg um de seus membros, e appl'ovada em sessáo 
especial. 

Art. 6,0 Socios honorarios só podem ser nomeados 
individuos reconh ecidamente prestantes á civiJisaçáo 
e m geral, ao paiz, ou em especial aos fins do A theneu. 

Art, 7,0 Socios benemeri tos poderáo ser nomeados 
os que, sendo contribuintes ou remidos, prestarem re-
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levantes serviços ,tO Atheneu ou lhe tenbam feito do
nativos importantes. 

§ unica. A nomeação de socios honorarios e bene
meritos só podeJ·;\. ser feita pela assenibléa geral, sob 
proposta Cil'ClllIl};tanciada da direcçao ou com missão 
fiscal. 

Art. 8.0 Os sarias sao obrigados: 
1.0 Á obsel'vaneiâ do Estatuto e R egulamentos ; 
2.0 A promoverem, pelos meios de que possam dis

pôr, o augmento e prosperidade do Atbeneu; 
3.0 A !:;el'virem gratuitamente os cargos para que 

forem eleitos ou nomeados, excepto no caso de re
eleição, ou quando apl'esentem motivo de escusa que 
a assembléa geral julgue attendivel. 

Art. 9.0 O socio con(ribuinte
'
é obrigado ao pagamen

to de 2$000 réis de joia de entmda, e b quota annual 
de 7$200 réis, em prestllçôes trimestraes adeantadas. 

§ unico. Tanto fi quota eomo a im'portancin. da joia 
e fórlllH de pagamento poder1\o ser alteradas pela as
sembléa g'eral, se as cil'curnstRllcias as�im o exigirem. 

Art. 10.0 O socio contribuinte, pelo f:teto da s",\ 
admissão, considera-se obrigado a pertencer ao Athe
ueu, pelo menos durante um anno. No caso de se des
pedir e de ser novamente proposto, terá ii pagar, 
quando readmittido, metade da importancia. da joia. 

Art. 11.0 Os socios correspondentes, honoJ'arios e 
benemeritos são isentos do pagamento da quota e joia 
a que se refere o a.rtigo 9.0 

Art. 12.0 Todo o socio tem direito, estando em dia 
com o pagamento da respectiva quota: 

1.0 A frequentar a caSf\ do Atbeneu e a disfructar 
todas as regalias que elle proporciona; 

2.0 A assistir e a tomar parte nas confeJ'encias, pre
lecções e cursos que se fizel'em ou cl'eal'em, a con
sultar os livros e periodicos da bibliotheea, e estuda" 
as collecçôes do museu, observando as disposições 
regulamentares; 

, 

• 
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3.0 Aos SOCCOITOS medicas para si e sua familia, se 
a sua residencia fôl' dentro da area marcada para o 
serviço clinico; 

4.0 A apresentar nas reuniões extrHordinarias as 
pessoas que fizerem p�ll'te de sua família, .confol'me 
dispozer o Regulamento interno; 

5,0 A apresentar á assembléa g'eral, ou á diT'8Cção 
quaesquer propostas que possam contribuir para o 
desenvolvimento dos fins do Atheneu; 

6.0 A propôr socios; 
7.0 A apresentar, sob sua responsabilidade e pelo 

modo como fôr designado no Regulamento inteI'DO, 
quaesquer pessoas como visitantes; 

8.0 A ter assento e voto deliberativo nas assem
bléas gemes, depois de decorridos sessenta dias da 
sua inscripç1\o de socio, podendo eleger e ser eleito 
para qualquer cargo do Atheneu. 

§ unico. Os socios bonorahos e correspondentes n1\o 
teem direito aos SOCCOtTOS medicos; n1\o podendo ele
ger e ser eleitos para os cargos do Atbeneu. 

Art. 13.0 O socio contribuinte que quizer remir 'os 

suas quotas pagará por uma só vez a quantia corl'es� 
pondente á quotisaç1\o de doze annos, deduzindo-se
lhe aquellf\s com que tiver contribuido consecutiva-

" mente até cinco annos de sacio. 
§ 1.0 O numero de annuidades calculadas para o 

effeito da remiss1\o poderá ser alterado pela assem
hléa geral. 

§ 2.0 Será considerado socio remido o socio contri
buinte, que, depois da approvaçao do penultimo Es
tatuto (9 de julho de 1879), tiver proposto cincoenta 
sacios e estes houverem pago a primeira annuidade 
e a joia de entrada. 
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CAPITULO III 

Disposições penaes 

Art .. 14.0 Sení riscado de socio, depois de lhe ser 
concedido um prazo de quinze dias, a. fim de srl.tisfi;t
zer o pagamento ou alleg-m' a sua dcfeza: 

1.0 O que tiver deixado de pagM duas pl'estações 
successivas; 

2.0 O que se despedir antes do prazo marcado no 
artigo 10.0 e se recusar ao eompleto pagamento da 
annuidade. 

§ !m'ico. A pena é applicada pela direcção, e da de· 
liberação tomada nã.o ha.verá recur�o para a assem
bléa geral. 

Arr. 15.0 O socio que fór riscado pela disposição do 
artigo anterior, poderá Ror l'cadmitticIo sujeitando-se 
a nova proposta, e qUêlndo tenha préviamente pHgO 
o debito que estiver registado. 

Art. 16.0 Será excluido de soei o, sem que possa ser 
readmittido: 

1.0 O que pelo seu mau comportamento �e tonje 
indigno de pertenceI' ao Atheneu; 

2.0 O que infringindo o Estatuto ou os Regulamen· 
tos apP,'ovados, desobedecer ás advertencias da di· 
recção; 

3,0 O que promover a despedida dos socios, ou pra· 
ticar' outros actos que possam contribuir para o des
credito da agremiaçâo; 

4.0 O que se recusar a illdemnisar o Atheneu por 
qualq uer damno que lhe ten ha causado. 

Art. 17.0 As disposições do artigo anterior são ap· 
plicadas pela direcção, depois de ter participado ao 
sacio os motivos da accusação, e concedendo-lhe um 
prazo de quinze dias a fim de apresentar ao sua de
feza, que poderá ,er verbal ou por escripto. 

§ !mico. A exclusão será votada sob proposta espe, 

J 
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cial e em escrutinio secreto, por espberas, sendo ne, 
cessario para a imposição da pena, dois terços dos 
votos dos membros presentes á sessão. 

Art. 18.0 O socio a quem fór applicada a exclusão, 
poderá interpôr recurso para a primeira ou segunda 
assembléa geral, que resolverá depois de ouvir a di, 
recção e o recorrente, o qual se nâo COmpal'8eer po
derá ser representado por um socio. 

Art. 19.0 O sacio que em assembléa geral usar de 
phrases, -palavras ou allusóes que importem injuria a 

pessoa individual ou collectivà, será convidado pelo 
presidente a retirar a offensa. Se o não fizer, a as
sembléa resolverá se deve ser ou não cOllvidado a 
sair da sala, ou excluído segundo a gravidade do caso. 

§ unico. Admittida a proposta par" a exclusão só 
na a.ssembléa geral seguinte poderá ser discutida e 
votada por escrutin10 secreto, permittindo-:-5e pl'évia
mente a defeza do socio. 

CAPITULO IV 

Da receita e despeza 

Art. 20.0 Constitue a receita do Atheneu: 
Lu A importancia da quotisação dos socios; 
2.0 A importancia das joias e remissões; 
3.0 O producto do arrendamento dos armazens do 

edificio social; 
4.° Toda a receita eventual. 
Art. 21.0 A receita será applicada aos encargos da 

administração, e especialmente: 
1.0 Ao pagamento dos juros e amortisação do empres· 

timo contrahido para a construcção do edificio social; 
2.0 Ás acquisições para a bibliotbeca e museu; 
3.0 A subsidiar a publicação do Boletim; 
4.0 As escolas do Atheneu, ou a Olltros quaesquer 

fins comprehendidos no capitulo 1. 
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Art. 22.° O thesoureiro não poderá conservar em 
seu poder quantia superior a 100$000 réis, dev endo o 
excedente ser deposItado á ordem ou a prazo fixo em 
Bancos d'es ta cidade, á esco lha da direcção; e o~ sa
qu es para O levantamento de qualquer quantia sc rrw 
assignados pelo presidente, secretario e tbesoureiro. 

Art. 23.° A amortisação do emprestimo contrahido 
para a constl'ucção do edificio social será obrigoato
ria, e não poderá ser inferior a 500$000 réis annuaes . 

§ unico. A totalidade das joias e das remissões a 
que se referem os artigos 9.° e 13.°, será exclusiva
mel~te destinada á amo~tisação; e bem assim 1 °/0 do 
capItal, resultante da dlffer ença de juro determinado 
pela conversão do emprestimo, em harmonia com a 
resolução da assembléa ge mI de 19 de junho de 1889. 

CAPITULO V 

Da assembléa geral 

Arl. 24.0 A assembléa g·cral compile·se de tod os os 
sacias qu e es tivel'em DO pleno gaso de sous direitos. 
N'ella reside a auctoridade suprema do Atheneu e a·s 
suas deliberações, tomaduf::i de harmonia com este Es
tátuto e mais disposiçiles legaes, obrigam a todos os 
sacios. 

§ unico. Nenhum sacio contribuinte poderá tomar 
parte na assembléa geral sem que tenha sessenta 
dias de inscripto e pago a primeira· qnotisação C ajoia. 

Art. 25.° A meza da assembléa geral compile-se de 
um presidente, um vice-presidente, primeiro e segundo 
secretanos. 

Art. 26.° A assembléa geral constitue-se legalmente 
com a presença de 30 sacias, salva a disposição do 
artigo 49.° Se, porém, uma hora depois da marcada 
não se reunir aquelle numero, far-se-ha nova convó~ 

, 
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cação, constituindo·se a assembléa com os sacias pre
sentes. 

Art. 27.0 A assembléa gera l terá duas sessôes a r· 
dinarias, qu e se eft'ectuarão no mcz de fevereiro: a. 
pl'ilneil'a para discutir e votar o relataria da direcçao 
e parecer da commissáo fi scal; a segunda para pro
ceder á eleição dos diversos cargos do Atheneu. 

Arl. 28.° A assembléa geral reu ne ex trao rdinaria
mente: 

1.0 Quando o presidente o entender conveniente a08 
interes~es do Atheneu; 

2.° Sempre que 1-1. direcçáo ou a com missão fi scal o 
julgarem necessario j 

3.0 Quando vinte sacias, pelo menos: o requ ererem 
em exposição motivada, devendo fi, sua maioria com
parecer á sessão. Em qualquer dos casos, a convoca
ção se rá feita dentro do prazo de quinze dias, conta
dos do dia em qúe tiver sido apresentado o requeri
mento ao presidente . 

Al't. ~9.o Para a reuniã.o serão convocados os socios 
com cinco dias de antecipação, por avisos directos ou 
por annuncios publicados em dois periodicos d'esta 
cidad e, deRignando-se o dia e hora da reunUto. 

§ unico . Na convocação da.s reuniões ordinarias da 
assembléa geral, indicar-se-h" o artigo do Esta tuto 
que as auctol'isam; e para as extraordinal'ias} deve 1'

se-ha mencionar o motivo da convocação. 
Art. 30." Slto attribuições da assembléa geral: 
1.0 Conhecer da rigorosa observancia do Estatuto 

e deliberaçiles tomadas; 
2.° Interp ,·eta r quaesqu er artigos do Estatuto e Re

gulamento interno que offereçam duvida, e deliberar 
sobre a sua reforma; 

·3.0 Decidir em ultima instancia os recursos que lhe 
for em interpostos ; 

4." Discutir e votar quaesquer propostas que lhe 
sejam submettidas, quer sobre a administr·ação eco-

, 

, 
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nomica do Atheneu, qu er para o desenvolvimento dos 
scus fins; 

5.° Nomear sacios honoral'ios e benemeritos, de har
monia co m o disposto nos artigos 6,0 e 7, ' e votar qual
quer outra demonstraç1io extraordinaria em reco nb c
eimento de relevantes serviços prestados ao Athene u; 

6,0 Eleger a meza da assembléa geral , direcção e 
commissão fi scal, e nomear ou eleger quaesquel' com
missões que lhe sejam propostas; 

7.0 Demittir os seus mandatarios, sempre que o julgue 
necessario á boa administraçao do Atheneu, devendo 
préviamente facultar-lhes os meios de legitima defeza, 

§ ltnico . Das sessões da assembléa geral se lavra
rão aC,tas em livro especial e serão assig nadas pelo 
presidente e secretarios , 

Ar!. 31.0 Compete ao presiden te da assembléa ge
ral, dirig ir as discussões e mantel' ~t ordem, rubricar 
e abrir termo de abertura, e encerramento nos prin
cipaes li vros de escripturação do Atbeneu, e dar 
posse aos corpos gerentes eleitos , 

CAPITULO VI 

Da direcção 

Ar!. 32,0 A administração geral do Atheneu, per
tence a uma dil-ecçáo annualmente e le ita, composta 
de um presidente, um vice-pre~idente, primeiro e um 
s~gundo secretarios, um thesoureiro e seis directores. 
A 'direcç1io é solidm'ia mente responsavel pelos seus 
actos, e são suas attribuições especiaes, al ém da 
admini stração geral e economica do Atheneu: 

1.0 Representar o Atheneu em quaesquer actos pu
blicos, e perante ,os poderes constituidos; 

2,0 Promover, á p roporção que os meios economicos 
o permittam, a completa r ealisaç1io dos fins doAth eneu , 
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3,0 Cumprir e fazer cumprir pelôs ~ocios, o Estatu
to e Regulamentos approvados e deliberações da as
sem bléa geral. , " 

4 ° Cbbrar toda a receIta, apphcando-a em confol 
mid'ade com este Estatuto, e formular o orçamento 
geral no principio da sua gerencia j . •. 

õ,o Nomea!' e demittir os fac ultatIVOs, blbh,otheca, 
I'io e demais empregados, fixa nd? o quadro d estes e 
estabelecend o a todos os respectIVos honoranos e or-
denados; , 

6.° Advertir, riscar ou exclUIr os sacias incUl'sos 
nas penas dos artigos 14,0 e 16,0, e readmittil-os nos 
termos do artigo I D,' ; " , , 

7,° Segurar contra o risco de fogo o edlfi clO e mms 
haveres do Atheneu ; , ' 

8,0 Arrendar os a rmazens do edlfi clO; , ' 
9.° N amear socios correspondentes em confOl ITIlda

de com o artigo 5,0 e propôl' em assembléa geral os 
socios de que t ratam os artigos 6,° e 7,°; , 

10,° Confecciona!' os Regul ame ntos qu e Julg ue con
venientes para a boa execução do E~tatuto e Regu-
lamento in terno; . 

11.° Consultar a commissão fi scal sempre que seja 
necessario' . 

12.0 Non;eal' com missões pl'ovisoria.s pa.ra serVlç os 
ex traordinarios; . (\ 

13.0 Requerer, no caso do n.O 2.0 do artIgo 28. , as 
reuniões ex tl'aordinarias da assembléa geral; 

14.0 Em casos urgentes, pl'ov ldenclit!' sobre qual
que r occorrencia não prevista t;t 'e8te Estatuto ~ ~_e
o'u l ft mento intenlO ouvmdo pl'évutmente a commISt:;dO 
fisc~ l e dando eon'ta na primeir~ as~embléa gel'al do 
uso que tiver feito d'esta auc.tor~s~çao. .' 

Art, 33,0 A direcção, no pnnClplO da sua gel ~ncla, 
dividirá OR trabalhos pelos seus membl'os, confol'me 
a aptidfto de cada um e o jul!,,,r 1ll,:'1S co nvc mcnt; (J,os 
diffel'entes ramos da admmlstl'açao SOCIal, deSlonan-

2 
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do-se no Regulamento interno a s suas attribuições es-
peciaes . _ _ 

Art. 34.0 A direcção terá uma sessão ordlDarlfl em 
cada mez, e as extraordinarias que o -presidente jul
gue necessarias ou lhe forem requeridas por qual
quer membro da direcção. 

§ LO A direcção não poderá delibe,.,,,, sem que e~
teja presente a maioria de seus membros. Se na PrI
meira convoeaçlto não reunir numero legal, far-5e-ha 
nova convocação para outro dia., podendo entfio fUDe
cionar com os que estiverem pl'esentes. 

§ 2.' As delibemções da direcção, exceptuando os 
casos previstos n'este Estatuto, são tomadas á plura
lidade de votos por vogaes pl 'escntes, e, nos CaSos de 
empate, o presidente tem voto de qualidade. As vo
tações que envolverem apreciação pessoal de socio.s 
e as que a direcção especialmente reso lver, serão feI-
tas por escrutinio secre to. ' 

§ 3.0 Das sessões da. direcção se lav rarão actas em 
li v\'o especial, numerado e rubricado pelo presidente 
da. assembléa gera.l; flS actas serão assignadas pelos 
membros que wnham sido pl'esentes, e, se algum dei
xar de o fazer, declarará o motivo da sua abstenção, 
que fi c,a rá registado, 

Art. 3õ.0 A dÍl'ecção formulará o relataria da sua 
g'erencia, que, conjunctamente com o parecer da com
missão fiscal, submetterá á assembléa geral na pri
meira reunião ordinaria do mez de fevereiro. 

§ unico. O relataria será impresso e distribuido pe
los sacias, pelo menos, tres dias antes da referida as
sembléa ordinaria. 
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CAPITULO VII 

Da commissão fiscal 

Art. 36,0 A com missão fisca l será composta de cin co 
membros, dois dos qUlles, pelo menos, dev cm-ter exer
cido cargos nas direcções tranSllttas. São suas Httl'Í· 
buiçoes : 

1.0 Auxili ar a di J' ecção com o seu parecer, e exa
minar, pelo menos, trimensalm ente, a escripturação 
e todos os documentos que julgar IIccessarios, con
cernentes á ad ministraçáo geral e economica do Athe
neu; 

2.0 Fiscalisa!' que paI' parte da di recçáo seja obser
vado o Estatuto e Hegulamento interno; 

3.0 Examinar e apreciar as contH~ finacs e actos da 
direcção e apresentar o seu parecer á assembléa ge
raI; 

4.0 Requerer a. reuniáo da a.sembléa gemI, sempre 
que o j ulg ue necessa.rio; 

. 5.0 RespondeI' e opinar sobre qualquer consulta q ue 
lhe seja feita pela direcção, assistindo ás suas sessoes 
sempre que lhe seja requerido, 

Alt. 37 .0 A commissão fiRcal, cm seguida á posse, 
constitue-se, escolhendo de en tre os seus mem bras, 
presidente e secr etario, e será solidariamente I'espon
savel por qualquer falta ou omissáo no cum primento 
dos seus devel'es, 

Art. 38.0 A commissão fiscal fun cciona com a maio
ria de seus membros; terá uma sessão ordinaria em 
cada trimestre,; e reune extl'aordillrtrÍamente sempre 
que fôr necessario, 

§ unico. Das reuniões da commissão se lavrarão 
actas em livro rubricado pelo presidente da a BRem
bJéa geral, e as actas serã.o assig nadas pelos mem
bl'OR presentes. 
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CAPITULO VIU 

Das eleições 

Art. 39.0 As eleiçôes para os differentes cargos do 
Athene u, terão logar quando de termina o artigo 27.0, 
c cm qua lquer outra epocha, quando se tenha de pro· 
ceder extraordinariamente. 
. Art. 40.° Exeeptuando os . socios honol"arios e cor

respondentes, todos oS 'mais sacias, maiores de vinte 
e um an.no~, ou que estejam legalmente emancipados, 
são e leglVels, salvo o disposto no § uni co do artigo 24.° 

§ 1.0 As eleiçôes serão feitas por escru ti nio secreto 
á pluralidade de votos dos socios presentes, e em 
duas lIs tas, nas quaes se designarão os cargos, send o 
uma para a meza da assembléa gentl e comlOi ssáo 
fi scal, contendo nove nomes ~ e outra para a. direcçã.o 
com onze nomes. 

§ 2.° Recolhidas as lis tas e apurados os votos, será 
proclamado o resultado da eleição, segundo a maio
ria. ; e só podel'ão fi car apurados para os cargos os 
socios que obtiverem mais de vinte votos. 

§ 3.0 No caso de empate, I'ecahirá a e leição no so
cio votado que fôr mais antigo em inscripção, e em 
egualdHde de cll'cumstancias, no que o fôI' mais ve
lho em edade. 

Art. 41.° O exercicio dos cargos da meza da dire
cçi10 é incom pativel entre parentes em primeiro grau. 
A mesma in compatibilidade haverá para membros da 
commissáo fi scal en tre si. 

§ l(,nico . Se no acto do apuram ento ~e vCl'ificar na.ú 
terem sido attendidas as disposiçôes do a rtigo 31;.°, 
cum pre á assembléa geral resolver se a eleição deve 
ou não ser n.nn ullada na parte a que se refere o ci
bldo artigo. 

Art. 42.° Os logares que vagarem, seja por ef:l'eito 
de renun cia ou por outro q ualq uer motivo, sorno SC J1)-
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pre preenchidos pelos immediatos e m votos, q uH.ndo 
estes excedam a vinte, c, não os havendo far-se- ha 

I . - ' nova e Clçao para os cargos vagos se a necessidade 
cio serviço assim o reclamar. ' 

CAPITULO IX 

Disposições geraes 

Alt. 43.0 O anilo social será o civil. 
Art. 44.0 .os corpos gerentes, eleitos tora da epocha 

onilnarw" funcclOnam sómente até o fim do Hnno. Ern 
todos os casos, porém, permanecem ainda al ém d'csse 
tempo, emquallto n1l0 estiverem legalmente substi· 
tuidos. , 

An. 45.0 A direcçi10 poderá au ctol'isar os membros 
da imprensa. pCl'iodica a consultarem os li vros da Bi
bliotbeca, q uando isso lhe seja solicitado e em justa 
co rrespondencia de serviços prestados. ' 

Art. 46.0 Nas aulas ou cursos que"forem cl'eados pelo 
Atheneu, poder1l0 ser admittidos os empr'egados e fi 
lhos dos socios, ou ainda oll.t l'aS pessoas, se a direcção 
entender que por este meIO augmenta a fr'equencia 
escolar. 

§ unico. 1\.s pe",oas a qu e se refer e este a r tigo, 
quando esteJ~m nas cond içôes exigidas pelo artigo 
4.0, só poderao tomar parte nas aulas sendo admitli
das para socios. 

Art. 47.0 A direcçi10 poderá conceder bilhetes de 
admissão ás reuniões diarias a pessoas qu e pos8am 
auxiliar ou tomar parte em conceItos ou q uaesq ue )" 
diversões musicaes do Atheneu. 

§ unico. Os bilhetes s1l0 pessoaes e intransmi~s i 
veis, temporarios, e poder1lo ser annuHados. 

Art. 48.0 O Atheneu usará de um emblema adequa
do, e a divisa - lnt.,· folia f, ·uctus. 

Art. 49.0 O Atheneu SÓ poderá dissolver-se por 
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accordo de dois terços dos socios, ou por difficulda
des financeir as, !:iupel'venientes. 

§ ,mico. Resol vida " dissoluçlio, e pagos todos os 
creditos, os haveres que se liquida rem terlio o des
tino que 'l assembléa geral reso lver. 

Art. 50.0 Havcrá um Regul amento intel'llo, qu e; de
pois de appl'ovado pela assembléa gera l, ObrigMá tão 
rigorosam ente como o presente Estatu to. 

Art. 51.0 Este Estatuto só poderá ser altcrado: 
1.0 Quando em proposta motivada, a dil'ecção ou 

vinte socios o julg uem necessal'ioj 
2.° Quan do uma commisslio es pecial dê sobre a 

mesma o seu parecer; 
3.° Quando essa alteraçlio ou l'efOl'ma seja approva

da pela asse mb léa geral e pela respectiva auctol'ida
de supe rior do dis!ricto, sem o que nll.o terá execução. 

CAPITULO X 

Disposição t ransito ria 

Art. 52.0 Em confo rmidade co m a deliberaçlio da 
assembléa geral de 8 de fevereiro de 1882, ficam hy
pothecados, para garantia das obrigações do empres
timo levantado para a construcção do edifi cio social, 
os terrenos e ed ifício n'elles constr uido na rua de 
Passos Manoel, e todos os mais haveres do Atheneu 
até integral pagamento do referido emprestimo. 

Approvado em assembléa geral de 7 de dezembro 
de 1891. 

José da Silva Pimenta, 
Presidente. 

Justiniano de Cm'valho, 
1.° .ecrelario. 

Julio Cm'doso Pinto Malheil'o, 
2.° 5ecretario . 

REGULAMENTO INTERNO 
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REGULAMENTO INTERNO 

DO 

ATHENEU COMMERCIAL DO PORTO 

CAPITULO I 

Dos socios e sua admissão 

ARTIGO 1.0 Soei os etfectivos, ou considel'"dos como 
taes, sáo aquelles que constituem as quatro classes 
I'efel'id"s no "I'tigo 3.0 dos Estatutos, s"lva a dispo
siçao do § unico do altigo 12.0 dos mesmos. 

Art. 2.0 Quando qualquer pl'oposta para soeio fól' 
approvada, a dh'ecção enviará ao proposto a Cê:l.rtn 
d'approvaçao e um exemplar dos Estatutos e do Re- , 
guiamento intemo. No caso de rejeição, será esta 
participada ao proponente. 

§ 1.0 Os soeios etfectivos podem reclam'tr, mediante 
500 réis, o seu diploma de socio do Atheneu, que de
ve.,,, ser assignado pelo presidente, 1.0 secretario e 
thesoul'eil'o da dit·ecção. 

§ 2.0 A admissão" socio será resolvida dentro do 
prazo de 30 dias, contados da data da apresentaçiio 
da proposta, em reunião da direcção, e o individuo 
admittido s6 começará a pagar as suas quotas do pri
meiro dia do mez seguinte em diante. 

Art. 3.0 O individuo não admittido a soeio, poderá 
ser novamente proposto, depois de deco rridos doze 
mezes, Oll quando cessem os motivos que deram causa 
á sua rejeiçao. 
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§ uni"o. Os nomes dos individuos propostos a so
cios e náo admittidos, devem seI' mencionados em li ~ 
vro especial, indicando-se o nome do proponente: 

Art, 4.0 A direcção mencionará no seu relatorio 
"nllual as nomeações que fizer de sooios correspon
dentes em conformidade do artigo 5.° dos Estatutos; 
bem como indica rá as nomeações de socias honorn
rios o benemeritos que houverem sido feital:5 pela as
semblé" geral. 

CAPITULO II 

Deveres, direitos e pena lidades dos soeios 
I 

DEVERES 

Art. 5.° Além do disposto nos artigos 8,° a LO.o do 
Estatuto, os sacios sáo obrigados : 

1.0 ,A não advertirem Outl'O socio por qualquer falta 
commettida, porque é faculdade excJusiva da dire
cção; 

2,0 A não pl'omoverem dentro do ed ificio social 
qualquer subscripção para fins estranhos aos interes
ses do Atbeneu ; 

3,0 A indemnisarem o Atbeneu de qualquer pl 'e
juizo que causarem; 

4.0 A apresentarem os visitanfes ao dil'ector" de 
serviço e na sua falta ao mordomo, a fim de serem 
inscriptos os seus nomes e residencia no livro para 
isso destinado e bem assim o nome do apresentante, 

§ unico, Os menores até 1 R annos de edade, embo
m filbos dos ,ocios, não podem fi'equentar o Athe
neu, Exceptuam-se, porém, aquelles que se acharem 
matriculados em qualquer curso que o Atheneu pro
porcione, não podendo, comtudo, estacionar róra do 
recinto da respectiva aula, 

• 
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DIREl'l'OS 

Art, 6,0 Os socios tcem direito, além do que lho 
confere o artigo 12,0 do Estatuto: 

1.0 A apresentarem, sob sua responsabilidade, nos 
dias de reuniões~ OI'd i n~rias, uma ou mais pessoas 
como visitantes;' o que só será permittido tres vezes 
por anno para, as que residirem n'esta cidade, e pOI' 

quinze dias seguidos para as que residirem fóra d' ella; 
2.0 A apresentarem, nos dias de reuniões extra

ordinarías em que se realise alguma conferencia, as 
pessoas a que se refere o numero anterior, e ainda 
os filhos dos sacias, maiores de doze annas, salvo re· 
solução em contrario da direcção; 

3,0 Nos dias de reuniões extraordinarias, em que 
se rea liscm sessões ·solemues, taes como: saraus lit
ter ar ias e musicaes, ou diversões similhantes, o di
reito da apresentação é limita do exclusiva mente ás 
senboras que fizerem parte da familia do socio e re
sidirem 'no mesmo domicilio , 

§ unico , Os socios incu rsos nas disposições dos a l'
tigos 14.0 e 16.0 do Estatuto, e ainda os que se te
nham despedido do Atbeneu, não podem ser apresen
tados , 

Ar!. 7,° N" sala de espera do Atheneu poderão os 
socios recebel' as pessoas que os procurem, as quaes 
não terão ingresso em outras dependellcias do edifi
cio, sem prévia apresentaçao ao director . 

PENALIDADES 

Art, 8.0 O socio que infringir qualquer disposição 
dos Estatutos ou dos Regulamentos approvados, sCl'á 
advertido por qualquer director, ou por officio da di
recção, 
, § un';co , Quando a infracçao commettida corres-
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ponde!' a pena de exclusão, pr-ocedel'-se-ha segundo 
o disposto no artigo 17. ' dos Estatutos. 

Art. 9.° A pena de exclusão, a qualquer sacio con
tribuinte ou remido, será applicada pela direcção, sob 
proposta especial, devidamente motivada, e só pode
n\ ser votada na sessão seguinte á; que tiver tomado 
conhecimento do facto . 

Art. 10.0 Os sacias benemeritos ou honorarios, que 
incorrerem n,~ pena de exclusão, serão julgados pela 
assembléa geral, sob proposta circumstanciada da di
recção. 

Ar t. 11.0 Os nomes dos sacias excluidos ou risca
dos, serão regista.dos em li vro especial, especifican
do-se o motivo da a pplicação da pem •. 

CAPITULO III 

Bibliotheca e sala de leitura 

T 

Disposições ge raes 

Art. 12.0 A Bibliotbeca do Athcneu Commercial dQ 
Porto compi5e-se dos li vros descl'iptos nos cataJ ogo~ 
impressos e manu scriptos, das publicações av ul sas e 
dos jornaes adquiridos por assignatul'as e o/fe ltas. 

§ unico. Junto á Bibliotheca, com as collecções 
existentes, será creada uma secção de numismatica. 

Art. 13.0 A Bibliotheca estará aberta, excepto nos 
dias santificados, das 4 horas da tarde ás 10 da noite, 
desde o principio de novembro até ao principio de 
abril; e das 5 horas da tarde até ás 10 da noite, nos 
mezes restantes . 

Art. 14.0 Todos os livros comprados, o/fertados ou 
colligidos de novo, serão antes de collocados nas es-

• 
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tantes, r egistados no livro de entradas, numerados e 
marcados com o timbre do Atheneu. 

§ "nico . Nos livros o/fertados inscrever-se-hão os 
nomes dos olferentes. 

Art. 16.0 Podem fazer uso dos li vros e jomaes da 
Bibliotbeca: 

a) os socios designados no al·tigo 3.0 dos Estatutos; 
b) os membros da imprensa a quem a direcção con· 

ceder a faculdade do artigo 45.0 dos Estatutos. 

Art. 16.0 N1to póde sahir da Bibliotheca, além dos 
livros designados no artigo 23 .0 d'este Regulamento, 
nenhum volume sem estar lançado no registo de en
tradas e catalogado, salvo se, por motivo extraordi
nario, a. direcçã.o o auctol'isar. 

Art. 17.0 Haverá tres registos de escl'ipturação da 
Bibliotheca: 

a) o registo de entradas, que mencionará especifica
dameute todos os livros existentes, e os mais que 
forem adquiridos; 

1» o registo de sahidas, onde devem ser escriptura
dos diariamente todos os livros concedidos para 
le itura domiciliaria, designando-se os numeras 
dos volumes, nome das 'obras e o dos sacios a 
q uem sej am entregues; 

c) o registo de consultas onde se · deverão escrip tu
rar, como no registo de sabidas, os volumes en
tregues para consultar n!l Bibliotheea. 

§ ,mico. A escriptul'ação do registo de · entradas 
cumpre !lO bibliothecario; e a dos de sahidas e oo n
sult,~s ao guarda, sob a fiscalisaçúo do mesmo biblio
thecario. 

Art', 18.0 Não se encadernarão juntos dois ou mais 
volumes de obras differentes ou da mesma obra., para 
facilitai' a sua leitura . 

, 
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§ unico. Exceptuam-se d'esta disposiçao os folhetos 
destinados á organisaçao de miscell aneas. -

Art. 19.0 Sobre a meza da Bibliotheca achar-se-hão 
dois liv ros inti tulados Obras de publicação e Pedidos, 
onde serão registados os titulas das obras de publi
cHçao fasciculal', com a designação do ultimo faSCÍ
culo publicado e o das obras pedidas e não existen· 
tes, para que se !hes dê a pl'eferenci a. na occasião da 
compm. 

II 

Leitura interna 

Art. 20.0 Não podem sahir da Bibliotbeca, mas po
dem alli ser lidos e consultados: 

a) os livros offerecidos com essa condição, que será 
mencionada na etiqu eta interior e no catalogo; 

b) os im pressos no secu lo XV e nos principias do se
culo XVI; 

c) os que, por edição esgotada ou pouca probabili
dade de reimpressão, se to rnarem raros ; 

d ) os que, pela elevaçao do preço, sejam de difficil 
acquisiçao ou subs tituição; 

e) os impressos por conta do auctor e cuja diminuta 
ti"agem fosse destinada para offertas; 

f) os que se distinguirem do commum dos exempla
res da mesma obra por qualquer curiosidade bi
bliographica de mais ou de menos; 

g) os manuscriptos authenticos; 
h) os possuidores por pessoa celebre, ou que tenham 

a as,signatura d'esse possuidor ou do auctor; 
i) os que, sem serem geralmente rep utados aJl tben

ticos, são comtudo antigos e cópias fi eis de livros 
raros; 

j ) os que, pelo luxo da im pressão, encadel'nação ou 

@H 
M .. 

gravuras se possam considerar spccimens de qual· 
quer d'essas ar tes; 

k) os livros destinados a for mar a Camoneana; 
I) os jOl'naes ou folhas av ulsas. 

§ 1.0 Da classe j ) exceptuam-se todos os que se
jam susceptiveis de melhoramento malerial ou littc
r~ l'io em edições suecessi \Tas, taes como: dicciona.
rios, compendios elementares, atlas de geogmphia, 
li vros de sCiencias, artes e lettras; c de todas as ou
tras classes de a) até i ) exceptuam-se os exempl a· 
res duplicados dos volumes iniciaes que tenha m a 
nota impeditiva. 

§ 2.0 Qualquer dos livros mencionados no art. 20.0 
e seu § póde comtudo ser consultadq na Bibliotheca, 
fóra das horas prescriptas D'este Regulamento, sem
p" e quê seja pedido com um dia de antecipação ; 
e excepcionalmente no domi cilio do sacio, quando em 
exposição motivnda o requeira á commissáo ad minis· 
tmtiva e esta o auctorise por motivos que ella julgue 
attendiveis. 

Art. 2 1.0 Os livros de que fali a o artigo anterior' 
terao na lombada a nota impeditiva de sahida, bem 
como a fettra indicadora da classe que lhes impede 
" sahida e, n' esta qualidade, serão mencionados no 
registo de entradas e no catalogo. 

III 

Leitura domiciliaria 

Art. 22.0 Os sacias podem levar da Bibliotheca, 
para leitura domiciliaria um volume de cada vez e 
demol'1l1-0 em seu poder dumnte l ó dias. 

§ 1.0 O uso domieilia rio dos liv raR depende da pré
via inscl'ipção da assignatura autographa e morada 
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do socio, no liv ro para esse fim destina do e em po
der do g ua rda da Bibliotheca. 

§ 2.0 A requisição de livros só póde ser feita nas 
horas marcadas no artigo 13.0 d'este Regulamento e 
por meio de um recibo devidilmell te assignado pelo 
socio . Só terá, porém, logar o expediente das 6 ás 8 
horas da tard e, se a requisição não fôr feita directa-
mente pelo socio. c . 

§ 3.0 Sem terem decorrido pelo menos 15 dias da 
entrega do ultimo volum e de uma obnl, nrLO poderá 
esta se r' levilda de novo pelo mesmo socio . 

§ 4.0 O socio que estiver em div ida d'alg um volu
me, nrw poderá levar mais, sem ter restitui do aquc ll e, 
mas póde -Iêr ou consultar qua lquer obl'a na Biblio
theca . 

Art. 23.0 Os fi vl'os sahidos n110 podem ser t ransfe
ridos de possuidor, nem o r ecibo de requisiç110 refor
mado para dila tação de prazo. 

Ar t. 24.0 O socio que dete riora r ou extrav iar al
g um livro, será obrigado á sua immediata substitui
ç110 por outro igua l, ou iodemnisar o Atheneu do seu 
valor, a rbitrado pelo preço que o liv ro tenha no mer
cado. 

§ uni CD . Se a deterioração invali.da r completamente 
o liv l'O, ou prejudicar sensivelmeute a obm de que 
faça. parte, c o socio se não suj eitar ao cumprimento 
do disposto no artigo anteri or, sorá essa recusa par
ticipada pela commissão administrativGt à direcção, 
que sobre ella providencia rá como entender. 

Art. 25.0 O socio, que se r ecusaI' á restituiçrLo de 
qualquer liv ro, fi ca incurso na dispos içáo do § unico 
do a rtigo 24.0 d'este Regula mento, interpre tando
se-lhe a recusa como razão da deterioração to tal da 
obra. -

Ar t. 26.0 O socio que deixar de restitui r o liv ro no 
pra7.0 estatuido no aI·tigo 22.0 d 'es te Reg ula mento, 
fica inhibido de lIsa r da fac ul dade concedida pelo 

• 
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mesmo artigo, por tanto tempo qu anto fôr o da de
mora n t\. sua restituição. 

IV 

Gabinete de leitura 

Art. 27.0 O gabinete de leitura estMá aber to todos 
os dias, deRde as 10 horas da manhã até às 12 da 
noite. 

Ar t. 28 .0 No gabinete de leitnra estadio sempre 
expostos os jornaes littera rios, illustrad os e pol iticas 
que forem adq uiridos por assig natura ou offe r ta, e 
ahi se conserval'rto sómell te até á chegada do nume ro 
segui nte. 

§ ,,,,ico. A leitura dos jorn aes expostos só póde se r 
feita na respecti va sala. 

Art. 29.<> Os jorn aes recolhidos serão collecciona
dos, de modo que os socios os possam fac ilm ente con
sultaI'. 

§ unico . As requ is içôes pa ra estas consultas podem 
ser verbalmente feita,s ao g uarda da Bibliothera e na 
sua. falta ao mO l' domo. 

Art. 30." Na Bjblio th eca e gabin ete de leitu"" de
verá observar-se sempre a, mai or ord em e sil encio, 
para qu e os leito l'es não sejam perturbados. 

v 

Commissão admini strativa 

Art. 3 1.0 A Bibliotheca e gabinete de leitura serão 
adm inistrados p OI' uma commissão de t l'CS membros, 
nomeados pe la direcção no prin cipi o da sua gerencia 
e da qual f"rá pa r te o bibliothecario . 

§ 1.0 O presidente e o v ogal serão norneados de 

3 
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entre os membros da direcçáo e o bibliothecA ri o ser
vil'á de secretario; a direcçáo, porém, poderá au
g mentar o numero de vogaes, nomeando-os de entre 
os socios que se recommendem por suas aptidões. 

§ 2.0 A commissão terminará os seus trabalhos com 
os da gerencia em que fôr nomeada; mas os se us 
membros poderáo ser reconduzidos. 

Art. 32.0 Cumpre á commissáo: 
1.0 A compra de livros e a.ssignatul'a de jornaeR, 

dentro da verba auctol'isada pela direcçáo ; 
2.0 Receber e mandar agradecer pelo bibliothcca

rio todas as olrertas á Bibliotheca ; . 
3.0 Inspeccionar a Bibliotheca e gabi nete de leitura 

o mais am iudadamente possivel, sem dia. e hal'a 
determinada., e comparar a existencia dos livros com 
a escl'Íptumção e respectivos documentos; 

4.0 FisCâlisar que sejam advertidos os socios qu e 
demorem os livros além do prazo concedido para lei
tura domicilia,fia, e providencial' nos casos fio artigo 
20.0 d'este Regulamento; 

6.0 Propôr á direcção as medidas q ue julgar con
venientes ao progressivo melhoramento da Bibliotheca 
e gabinete de leitum; 

6.0 Subordinar os seus actos, nao previstos nos 
I!:statutos e Regulamento, á deliberaçáo da dire
cção; 

7.0 Reunir, todas as vezes que fôr preciso, na Bi
bliotheca para discutir e determinar todos os assum
ptos da sua administração; e das suas sessões lavral'à 
actas que devem ser assignadas pelos membros pre· 
sentes; 

8.0 Apresentar á direcção, na sessáo ordinaria do 
mez de dezembro, um relato rio dos seus trabalhos, 
acompanhado dos mappas do movimento geral da Bi
bliotbeca. 

Art. ~3 .0 A com missão da Bibliothec.t é competente 
para resolver em todos os casos aqui prev,is tos; mas, 
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quando o soeio se náo conforme com o que ella deli
berar, poderá recorrer para fi direcção. 

V I 

. Art. 34.0 Haverá um bibliothecario, a quem com
pe te: 

1.0 Classificar as obras e coordenar os catalogas, e 
bem assim a cl.assificnção mensal dos li vros sahidos; 

2.0 Propôr á commissáo respectiva a compra de li· 
VI'OS que julgar conveni entes para a Bibliothcca; 

3.0 Responder e dar opini1lo ás consultas q ue lhe 
forem feitas pela commissã.o; 

4,0 Dirigir e fiscalisar os registos a cargo do g uarda 
da BibliothecA'; 

5.° Esel'ipturar o registo de entradas. 
Art. 3fJ,o Haverá um g uarda da Bibliothcca, que 

tem paI' obrigação : 
1.0 EntregaI' a q ualquer socio que se apresente 

para lêl', na.s horas marcadas, o livl'o que pedir, e 
mostrar-lhe o lançamento de sahida, se lhe ·fór exi
gido no caso do livro não estar na Bibliotheca ; 

2.0 Insc,rever immediatarnente no livI'o respectivo 
o nome do socio, a designação da obra c volume que 
entregar para consulta, náo devendo dar outro vo
lume sem ter feito o respeétivo assento; 

3.0 Guardar os re cibos dos livros flue entregaI' 
para leitura domiciliaria, em tal ol'dem que os possa 
devolver no momento que tenham de sei' I'estituidos; 

4.0 Escripturar diariamente os livros sabidos para 
leitura domiciliaria, mencionando os numeros respe
ctivos, nomes das obras e os dos socios a quem foram 
entregues ; 

5.0 A visar o 'soeio de q ue o livro por e Ite requisi
tado já deu e [~trada na Biblio theca, e conceder-lhe o 
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prazo de tres dias, findo o qual será pl'eterida a sua. 
J' eq uisiçã.o i 

6,0 Apresentar' mensa lmente á commi ssáo respeM 
ctiva uma nota com os nomes dos socios que demo
rem os livros, além do pl'HZO concedido n'este Regu
lamento; 

7.0 Carim bar todos os liv ros, jorn aes e fo lhas av ul 
sa" que en trarem n,! Bibl iotheca e gabinete de lei-

• tUI'a ; co nservar os jornaes e folhas av ulsas sobl'é a 
meza por espaço de um dia, fi ndo o qual, os dev erá 
c mmassfi J', designa ndo-lh es os ti tulos, nume ras e da
tas; 

8.0 Conserva I' as salas co m o maior asseio, arejar 
as esta ntes e repa rar, quanto possi vel, que os li vros, 
papeis e q uaesq uer outros obj ectos que esteja m na 
Bibliotheca e gabinete de leitura, se não de teriorem 
por falta de lim peza, empregand o tod os- os meios ade
quados ú sua boa conservação e asseio; 

9.0 PI'8stnr um fiador ido neo . 
§ unico. É pl'ohibido ao g unl'da, da.r li v l'os, para 

leitura na Biblioth eca ou do micilias, a individuas que 
lI áo sejarn socios, que re tenh am alg um livro alé m do 
prazo concedi do, ou que se ache m in c ul'sos nas pe
"as dos Estatutos ou Regu lamento . . 

'CAPITULO IV 

Museu 

Art. 36.0 O muse u do Atheneu será dividido em 
tantas secções e agrupa,me ntos, quan tos se to rn em in 
dis pensaveis á sua melh or oJ'ganisação, preferin do-se 
sempre a q ue mais se luu 'IU onise co m os fin s so
c iaes. 

Al' t. 37.0 Serno c rea das secç.ões cspeciaes exclu
sivamente destin adas a facili tar o es~u do das co lo-

I · 
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nias, para as quaes servirão de nu cleo as coll ecçõc:; 
existentes. 

Art. 38.0 Organisar-se- háo, qua nto possive l, co l\(> 
cçô e~ de amostms dos procMlCtos industriaes q ue ' 
apresentem o objecto nas s uas sUGcessivas phases de 
fabrico. 

A I't. 39.0 A c lassificação, ag rupam ento e ex posição 
dos objectos, be m como a orgallisac;ã o do eatalogo, 
pertencem ao uonse rv adol" do Museu, que ~erA pes
soa de provada competencla. 

Ar t. 40.° A administração especial do Muse u per
tence H. uma cornm issão nomea.da pela fórma. descri
pta no artigo 3 1.0 c § 1.0 d'es te Regulamenlo, servin do 
() co nser vado r de secreta rio, o in cu mbe· lhe : 

1.0 Soli citar das <1 11 cto ri dades, cOl' po J' açõe~ , fabri 
cas e estabelecimentos comm erchtes, tanto nacionae.s 
co mo estrang e iros, amostras de produ clOS industriaes 
e agl'ícolas, e respectivas in formações que esclare
çam a sua. pl'oducçfw ; 

2.° A co nservação dos obj ec tos ex istentes no Mu
seu ; 

3,0 Receber e agradecer a~ oft'ertas q ue forem fei
tas; 

4,° Subordinar os seus autos á de libe ração da di
recção, propondo-lhe àS med idas que j ulgar necessa
ri as ao progressivo desenvo lvimento do Museu, não 
podéndo faze I' despeza alg uma sem para iss o estar 
a ucto risadaj 

fl .o Propô)' á direcção a nomeação do pessoa. ) ne
cessal'i o pura i1 g uarda e conservação do Museu ; 

ti ,o Ter a se Ll cargo a escl'i pturaçáo e co rr espon-
dfmcia especial do Mu seu ; • 

7.0 Reunir sempre que se torne necessal'io, lavrando 
actas das suas sessões, q ue serão assignadas pelos 
membros presentes ; 

8.° Apresentar á direcção, na sessão ordi naria do 
mez de dezembro, o rela ta ria dos seus trabalhos. 

, 
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§ unico. Emquanto náo houver conservador do Mu
se u, será substituido pai' um membro da commi"ão .. , 
que sera o SeCl'etH I'lO. 

• Alt. 41.0 O Muse u poderá estar aberto todos o. 
dias, e be m assim no primeiro domingo de cada mez, 
das 4 ás 8 horas da tarde, logo que esteja definiti va
mente installado e tenha o pessoal respectivo. 

CAPITULO V 

Escolas 

Art. 42.0 A crcaçáo dos Cursos a que se refere a 
atinea d) do a r tif?o 2.0 dos Estatutos, e a dos cursos 
de artes recreativas, será resolvida pela direcção, 
ouvida a commissáo escolar de que trata o artigo 52.0 
d'este Regul a mento. 

§ J .o Resolvido o numero de cursos, será aberta a 
matricula por espaço de quinze dias, podendo ser 
prorogada por mais dez, se Decorrerem citcumstan· 
cias attendiveis. 

§ 2.0 Effectuar-se-ba no mez de setembro, a aber
tura e encerramento de matriculas, de pois de pré· 
viamente annunciada aos socios peja direcção, em 
dous ou mais jornaes diarios. 

§ 3.0 N enbum Curso será aberto, sem ter, pelo me
nos, quinze alumnos matri culados. 

Art. 43.0 Se houver quinze sacias que queiram fre
quentar a lg um curso não designado no respectiv o 
programma, e o requ eiram á direcção, poderão ser 
attendidos por esta, se o julgar conveniente. 

• - Art. 44.0 Todos os alumnos são obrigados, no acto 
da matricul a, ao pagamento da quantia que fõr fi 
xada pela direcção. Em ne nhum caso, porém, essa 
quantia. poderá ser superior, em cada curso, a metade 
da quota annual. 
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Art. 45,0 Encerrada a matricula, a direcção uo
meará os professores para J' egerem os di versos cur
sos e mitrcaJ'á o dia da abertura e o horario que será 
publicado em dois ou mai s jornaes dial'ios e affixado 
na sala da escola. 

§ unico, Depois de inau gul'aàos os cursos, não po· 
derão ser admittidos novos alumn os, salvo Re, tend o 
req uerido ti comrnissão esco la r', e~ ta , depois de ouvir 
O respectivo professor, os mande admittir. 

Art. 415,0 A ab ertura dos cursos I'eali sa l' -se -ha nos 
primeiros dias ... do 111 8Z de outubro, e serão encerra 
dos no pl' incipio de abl'il. 

§ u'nico . Tanto o prazo da, matrieuht, como o da 
abertura dos c ursos, nã.o poderá ~er alterado, sem 
auctoI'isaçáo da assembl6a geral. 

AI' t. 47.0 A direcção, sob pl'oposta d" commissáo 
escola,r, poderá Bstabelece l' pl'ernios para os alumn os 
que ma.is 8e disting uirem pelo se I). aproveitamento e 
fr equencia, e I'esolvel'ir qual o numero e qualidade 
d'esses premias. Sendo offel' ecidos. paI' SOCiOR, men-
cionar-se-ha esta circumstancia. . 

Art. 48.0 Quando a direeçáo I'esolvel' usar da fa
culdade concedida pelo arti go 46.0 dos Estatutos, os 
individu as que se aproveHa l'em d'ella fi carão suj ei
tos á matrieula estabelecida e ao regulamento dis
ciplinar . 

§ unico. Nos cursos de esgrima, gymnastica ou 
ainda outras aulas recreativas, só poderão ser admit
tidos os sacias. 

Art. 49.0 A dil'ecçáo poderá contract",· professores 
hab ilitados, qu e em series de prelecções, sé propo
nham dilfundir o ensino de conbecimentos uteis e que 
mais se harmoni sem com os fins sociaes. 

§ unico. Ás prelecçóes de que trata este artigo po· 
de ráo assistir todos os sacias, sem prévia inscripção 
ou pagamento de matricula. 

Art. 50.0 Os prelectores poderão utilisar-se da Bi-

, 
, 
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bliotbeca ou do Mu , eu, dos livros ou objectos de qu e 
preci sarem para as dernonstl'açõcs theoricHs ou pl'á
ticas do assumpto que ti v81'em oe e x pôr. 

Art. 5l.° Nas salas destinadas ús escolas, deverá 
existir o mate rial escola I' ne cessario ao e nsino. 

AI't. 52.0 A dil'ecção no principio da gerencia no
meará a commissao esco lar, á qua l cumpre promo
ver, pe los meios mais adeq uados, o desenvol vi mento 
?as. escolas, ,propondo á direc~áo 9áo só as medidas 
mctlspensav81s, como os res pecttvos regulamentos dis
ciplinares. 

§ unico. A commissão será composta de tl'8S mem
bros, um dos q unes, pelo menos pel'tencerá á dil'e
cça.o, e os vogit8S l'estantes pode rão ser nomeados de 
entre os sacias qu e tenbam conhecimentos cs peciaes . 

PAPITULO VI 

Boletim 

Art. '53.0 Em conformidade com o dispo sto na ali
nea f) do artigo 2.0 dos Estatutos, e tendo em vista O 

§ unico do mesmo artigo, será feita esta publicação 
mensal, em formato oitavo portug uez, com um nu
mero de paginas nunca inferior a 32. 

Art. 54.0 O Boletim será dividido em secções e 
comprebenderá todos os trabalbos sobre questi'les 
econom icas, commerciaes, de in strucção e co nferen 
cias, e trabalbos de qualqu er sacio, depois de aueto
risad a a sua publicação; e bem assim apresentará 
um resumo das ao tas das assembléas geraes, movi
mento das publicações olfe r tadas á Bibliotheca e das 
adquiridas por cOfnpra, movimen to da lei tura domi
ciliaria e tudo o mais que houver de importante, 
tanto na Secl'eta l'iEl., como na Bibliotheca, Museu e 
Escolas . 
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Art. ,,5.0 O Boletim sel'á redigido por uma com
missão de tl'es sacias, nomeada pela direcção . 

Art. 56.0 A co mmissão julgará do merito dos ol'i 
ginae~ enviados, podendo r~jeital-o~ , quando ass im o 
entender. 

Art. 57. 0 Todos os originaes devom ser assig na
dos, e a I'esponsabilidade da doutrina n 'elles expen
dida é exclusiva dos seus auotol'es. 

§ 'llnico. Nenhum original podel'á ser reclamado 
pelo seu a uetar. 

Al't. 58 .0 Para auxil iar as despezas da publicação 
será aberta um a assignatul'a de bOO I'éis por seis nu
meras, podendo cada nume ro av ulso ser vendido pOl' 

100 r éis . 
Art. 59.0 O Boletim será distribuido gratuitamente 

a todos os co l1abol'adores, sacias honorarios, bene
- meritos e correspondentes e ÚS cOl'porações que " 

commissão en ten der. 
Art. 60.0 A parte economica da publieação do Bo

le tim será resolvida em sessão da direcção e sob 
proposta da commissáo respectiva. 

CA PITULO VII 

Reuniões extraordinarias 

Art. 6 1.0 As reuniões extl'aol'dinal'ias são promovi
das e o l'ganisadas pela dil'ecção, a qual, segundo os 
meios o permittam, procurará dar execução ao n. O 

2.0 do Mtigo 2.0 dos Estatutos e proporcionará aos sa
cias alg umas reuni ões recrea.tivas de musica e canto 
ou identicas diverRoes. 

Art. 62.0 Tendo de l'ealisar-se alguma sessão 80-

lcrnne ou litteral'i a, a direcção, de accol'do com a 
meza da assembléa geral, poderá nomear uma com
missão entre os socios de todas a s catbegorias, que a 
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a.uxiliem nos trabalhos litteral'ios, na confecção do 
pl'ogmmma e na escolha das pessoas que tenham de 
tomar parte nas sessões e constituição da meza. 

Art. 63.0 Quando tenha de realisal'-se a lguma co n
ferencia pertence á dÜ'ecção: 

1.0 Acceitar a conferencia que se offel'eça, sempre 
q ue se hal'mon~se com os fins sociaes, ou rejeital-a 
no caso contrarlOi 

2.0 Ped ir esclarecimentos ao cOllferente: 

a) sobre o assumpto, topicos da questáo e seu desen
volvimento; 

b) sobre o tempo que calcula levará a expôl -o, ou 
de quantas sessões precisa, sendo o aFlsumpto 
tratado em séries de conferencias. 

Art. 64~ 6 As conferencias poderão ser pUblicadas 
no Boletim, na integ l'a ou só os topicos, tendo o con
ferente o direito de revisão. 

AI't. 65.0 Para as reuniões ext;'aordilHuias, será 
en viada participação a cada socio, fixando o dj,t e 
hOl'a em que devem realisar-se. Exceptua-se, porém, 
quando o motivo da reunião seja só para alg uma 
conferencia, porque n' este caso, a participaçllo será 
substituida por avisos publicados em dous ou mais 
jornaes diarios . ' 

CAPITULO VIII 

Salas dos j ogos 

Art. 66.0 "Nas salas destinadas aos jogos, sRo per
mittidos todos os que forem Iicitos e usados em ·boa 
sociedade. 

Art. 67.0 Cumpre á direcção fOl'mula r o regula
mento especial para as salas dos jogos, o qual de
verá designar, além de outras disposições : 

\ 
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1.0 A hom da abertura das salas e a do seu encer
ra,mento; 

2.0 Os preços que se deve pagaI' pelos ditferentes 
jogos; 

3.0 A fórma de faze r a cobrança e de escrip turar 
a receita. . 

Art. 68 .0 ,Nas salas dos jogos nâo são permittidas 
discussões irritantes, que perturbem ou incommodem 
os demais fr· equentadores. 

Art. 69.0 Os individuos estranhos ao jogo não po
dem manifestar approvaçRo ou reprovação sobre o 
modo como cada um jogar, sem que lhes seja pedida 
a. sua. opiJ;lião. 

§ .mico. Os socios que infring irem a disposição 
d'este artigo serRo advertidos pelo director de ser
viço, ou por qualquer outro membro da dil'ecção, e, 
se rein cidirem, pl'oceder- se-ha em conformidade com 
as disposições dos Estatutos. Sendo visitantes os in
fl'u,c tol'es, não serão mais admittidos no edifi cio so
cia l. 

CAPITULO IX 

Assembléa geral 

Art. 70.0 É das attribuições do presidente: 
1.0 Convocar as assembléas geraes, na confol'mi

, dade dos E;;tatutos ; 
2.0 Abril' e fechar as sessões e fazer manter n'ellas 

a bóa ordem e regularidade; 
3.0 Indicar qual o objecto da sessão e dirigir os 

tmbalhos da assembléa; 
4.0 Receber e fazer commuuicar á assembléa pelo 

1.0 secretario toda a correspondencia que houver 
desde a ultima sessRo; 

5.0 Chamar á questão e á ordem, o socio que se 

. 
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desviar d'uma ou d'outra, podendo n'aquell e caso 
expô !' e res umir a questã.o, se o julgftl' necessarioj 

6.° Classificar, depois de adroittidas á discussão, a.s 
propostas mandn.das para a meza durante o de bate, 
consultando a assembléa, quando houver duvida nn 
classificação: 

7.0 Propô,· e resumir as questões e estabelecer o 
ponto ou quesito sobre que deve recahir a votação 
não dando a palavra, so b o modo de propôl", antes 
da sua indicação; 

A,0 Fa.Z81' proceder ás votaçõ es c annuncin.r os re
sultados d'ellas; 

9.° Inscrever os socios que pedi J' em a palavra co n-, ' ceder-I h a ou negl'r-lh'a, nos te ,·mos d'este Regula-
mento; 

10.0 Assign~r com os secretarias, os diplomas dos 
sacias honoral'ios e benemeritos ; 

11.0 Representar o Atheneu em todos os actos pu
blicos e solemnes. 

Art. 71.0 O presidente não póde discutir do seu lo· 
gar, sa lvo se a assembléa o pe rmittir. Não o permit
tindo, porém, deixará a cadeira a quem este Reg u
lamento designar, não podendo tOl'llal' a occupal-a 
emquanto duraI' a discussã.o , em que tomou pal'te, e 
[t votação que sobre essa discussão recahir. 

Art. 72.0 Póde e deve o presidente dar explicaçoes · 
tendentes a facilit"r o conhecimento da questão, e 
restabelecer a ordem nas disc ussões. 

Ar!. 73.0 Na falta ou impedimento do presidente é 
substitu ido pelo vice-presidente, e, na falta d'este, 
pelo 1.0 ou 2.0 secretario. Quando se dê o caso de to
dos faltarem, presidirá o sacio que a assembléa accla
mar. 

Art. 74.0 Incumbe ao l.0 secretario: 
1.0 A redacção das actas e ass ignar a correspon

dencia que se expedir ou que não tiver de ser assi
gnada pelo jlresidente; 

'. 
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2.0 F azer a leitura de todas as propostas manda
das para a meza; 

3.0 Superintender no expediente privativo da meza. 
Art. 75.0 O 2.0 secretario substitue o 1.0 nos sens 

impedimentos, auxilia os trabalhos da meza, e na, 
sua falta é substituido pelo socio que a assembléa no
meaI'. 

§ unico. In cumbe ao 2.0 secretario tomar nota de 
todas aS propostas e quaesquer papeis que forem 
mandados para a meza, tomar conta das votações e 
de quaesquer incidentes qu e tenham occorrido c que, 
pela SU,a importancia, devam constar das actas. 

Art. 76.0 Todos os socios têem direito de apresen
tar propos tas, requerimentos, additamentos, substi
tuições e emendas; de pedir informações e de tomar 
parte em todas as discussões que se suscitarem nn 
assembléa gemI. 

Art. 77.0 O uso de direitos, estabelecidos no artigo 
antecedente, depende da prévia inscripção de socio 
conforme ao n.O 8.0 do artigo 12.0 dos Estatutos, da. 
concessão da palavra pelo presidente, a qual lhe 
será dada pela ordem e especialidade da inseripção. 

" Art. 78.° Os requerimentos, ou sejam verbaes ou 
por escl"ipto, não podem ser motivados. Se o forem, 
não poderá o presidente submettel-os á decisão da 
assembléa. 

Art. 79.0 Nenhum sacio, quando acabar de usar da 
palavra, poderá requerer que se julgue a materia 
discutida. 

Art. 80.0 Nas diversas discussões qu e se suscita
rem, nenhum socio póde usar da palavra mais de 
duas vezes sobre o mesmo assumpto . Exceptuam-se 
porém: 

1.0 Os auctores de propostas; 
2.0 Os relatores de commissões, a direcçã.o e a 

conun issáo fi scal, os qunes podern.o falIar todas as 
vezes que lhes seja preciso. 
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Art. 81.0 Os membros da direcç"o fallando em 
nome d/esta, OH da commiss§.o fiscal o; relatores das 
commissões - na materia suj eita á' discussão - e os 
auctores de propostas, interrompem a ordem da in
s?ripção e téem a p.alavra, pedindo-a, com preferen
ma aos SOCIOS prImeIramente inscl'iptos . 

Art. 82.0 É absolutamente prohibido usar nas dis
cussões de phrases, palav,·as ou allusões que impor
tem lllJuna mdlvldual ou collectiva. 

Art.83.0 Os oradores que infringirem a disposição 
do artIgo antecedente, pode l·áo ser chamados á or
dem e advertid os pelo presidente para rectifi carem 
as palavras que possam considerar-se como offensi
vaso O presidente poderá tambem retirar-lhes a pa
lavra, se assim o julgar conveniente à boa ordem c 
g l'avidade das discussões. 

Art. 84.0 Se a discussão degenerar em tumulto e o 
presidente não poder r estabelecer a ordem, tendo to
cado até tres vezes a campainha, d",·á os trabalhos 
por interrompidos ou findos, e os perturbadores in
COIT em na pena de censura ou exclusão obser van
do-se o dispos'to no § unico do artigo lÍ):o dos Esta
tutos. 

Art. 85.0 Toda e/ qualquer proposta que tiver de 
ser. apresentada à assembléa geral, será escripta e 
asslgnada, e o auctor ou apresentante fará a sua lei
tUJ'a, mandando-a depois para a meza. 

Art. 86.0 Feita a segunda leitura pelo secretario o 
presidente porá á votação.se a proppsta lida deve 'ou 
náo ser admittida á discussão. . 

Art. 87 .0 Sendo admittida, a assembléa resolvení 
se deve ou não ser envia.da a uma commissão. 

§ unico. As propostas sobre ass umptos, que . nas 
cartas ou nos annuncios conv ocatorios não tiverem 
sido dadas para ordem do dia, não podem ser discu
tidas e votadas na mesma sessão. 

Alt. 88.0 As votações da assembléa geral s"o sem-

/ 
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pre por levantados e sentados, e por escrutinio se
creto ou votação nominal, todas as vezes que eIla re
sol ver. 

§ unico. Havendo em pate, proceder-se-ha a nova 
votaçllo, e, se n' esta se repetir o empate, a proposta 
será conside~ada rejeitada . 

Art. 89.0 E permittido aos socios fazer inserir na 
acta a declaração do seu voto com relação a \LSS Um
ptos tract.ados na presente ou anterior sessão , com· 
tanto qU.e a declaraçáo náo seja motivada e não con
te nha protesto ou censura contra a reso lução da as- , 
sembléa. 

§ .mico. N"o se podem fazer declarações de voto 
quando as votações forem por escrutinio secreto. 

Art. 90.0 Nas assembléas geraes, em que tenha de 
liavcr eleição, serão nomeados do'is sacias para. auxi
liaI' a, l}l eZa nos trabalhos do e\ crutinio. 

CAPITULO X 

Direcção 

Art. 91.° A direcção em exercicio, coIl1 a c-"Lssisten
cia da meza da assembléa geral e fi commissão fi scal 
fará entrega, por meio de um inventario, de todos os 
haveres do Atheneu á direcção eleita, devendo essa 
entrega effectuar-se no prazo de oito dias depois da 
eleiçllo. 

§ unico. D/esta sess§.o se lavrará uma acta, assi
gnada por ambas as direcções, qu e servirá de quita
çáo á que se retirar, a qual poderá exigir uma cópia 
authentica da mesma acta. 

Art. 92.0 Seráo os primeiros actos da direcçáo : 
. 1.0 Dar execução ao disposto no artigo 33.0 dos Es

tatutos, distribuindo pelos dil·cctorcs õ ser viço men-

, , 
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sal, e nomeando as com missões designadas nos ar ti. 
g os 3 1.°, 40.0 e 52.° d 'este Regul amento ; 

2.° FormulaI' o orçamento das receitas e despezas 
ger aes, d isc util·o e votai-o, tendo em vista q ue no 
mesmo se a ttenda ao disposto no artigo 23.0 e § unico 
dos Estatutos . 

Ar t. 93.0 Todos os membros da direcção são ob ri
gados a assistir ás sessões e a desempenhaI' o ser
viço que lhes fô r designado ou II j U8tifica r as s uas 
falt as . 

Ar t. 94.0 Nas reuniões da direcção dever'à obser
var-se, na parte que lhes possa scr applicada, o que 
se acha dis posto n'este Regul ame nto para as reuniões 
da assembléa gel' a l. 

Art. 95.0 A execução das delibc rações da di rec~ão 
compete ao se u presidente e especialmente incum be-
lhe : • , 

1.0 Confecciona I' o orçame nto gc ra l da r eceita e 
despeza do a nilO social e s ubm ettel-o à aprcciaçâo 
da direcção no p rincipio da gerencifl; 

~ . o Rep resen tar a direcção em todos os actos pu
blicas e solemnes ê correspond er-se com as au ctol'i 
dades a quem a dil'ccçáo tiver de dirig ir-se; 

.3.0 F iscalisar su periormente todos os serviços e de
pendencias do Athene u ; providenciar sobre qual qu er 
occol'rcncia extraordinal'ia, d,ando em seguida con ta 
à direcção; 

4.0 Convocar as sessões, dirigir os trabalh os das 
mesmas e manter a ordem na. discussão e votação; 

5.0 Organisar e confeccionar, conju nctame l~te com 
o 1.0 secre ta rio, o r elato rio da gerencia e sub mcttel.o 
á ap prova ção da direcçâo. 

Art . 96.0 Compete ao l.o secretario, coadju v'tdo pelo 
segundo : 

1.0 Redig ir as actas e outros documentos, superin 
tend er na escripturaçâo e contab ilidade, e regul ar to
dos os demais serviços da secretar ia; 

H i 1!1~lDal'J(eJ<lee'l1.âD pás. J otl<!léns I 'Ii Q)Jpl'esi,d eill"Ce ' a~si
gna r conj unctamen te COffi' J6JJer-r tGctos [;osilda<l",nt"nlIID~ 
éJW,;qd!'rlo,SJ,detpagamellrto' Bi',,,,,,uB ,,1, :'.I]p. .1'[1. 
,,'I IXp 'in&Jil)l~/l iDna>\ aIJ~,,,nsêiw "<íl<'iO) 'Kili0l1aneh.vwe . \lEllq, 
r es da secr.etal'Já1; 9~ ')111> :,,:')JII')hhfl i "(HI 'JI.hWlbJ'lo'I(J 

);')IlWI(Apl'esen tau 'l n o), fiJr:ir, de i ,cad;v'mezJ Iao.lg tiar."lat.da 
Bibilii,o'u'lek; 0'l iI",,,tnlllidol11Jk Umill l listlt à"s'~ i1otites"des 
incl.d.:.:\tidu dr:i;gque deJ.·;x!al\e.m .ele seh r s:@n.t?S~!1 nt"-.'lIli! 'w , .'i' 

-lllii,..,,"'- l'vesanroa le 'ridY) fim dto [ íJ,11ii1j01 <li ' d lIiGC"il:O ..,ma f 1&1(\ 
de tOdoS;,IlS'lsoóioB .dO: IAlUleneu;ldá "qual, eIlMi"r.á um'l 
có]i>!i.", ,,ao')p~esideJ)jlet · d,v laasemblé~lIge"M . " 10 I ,l'IA 
-" lA:ntn 9ii .R ; .<pompe~!3) ,jpllth,,:sou 1'/llho <J II , II"alll'lJ ,'1[0 h 
-')' [l IA /t'6l-eelae'1 ia"", ,,!> rl}"eJ~!lJ , -,joh 1\~l;>en et> CilI lpa,g\a;tlla 
dnSli)'ezuw:j uel; rô PJ iÜl0lQ.rasarua I p,e.,,[ qJ l' osilit;! ell!teo<~ I "elll'e
tario ' .C;)J;;> Il ~').z r) 

-o,!!.9~*ssii;lnar " tódDs ilos)frtJmlJoS) "';'mai~ 'do'(Wm'e,utos 
f}úéJfqr .iem :-: rroteSS'aft' l G8;IO-: (':1) 'J 11 11" ',1). ,'1H'I rr! Of l . f;'['.lb 

-'\ '&. 00 IDBV<JsiooJ)( oos:, Maio I:Ij)SIlI~ o,oA.thei!l""~1 errg I nl06~f' 
G<>rI'en te 'Jõ;r"lell3l ,Iii r e<!\9o'lJ0cd.etebinj n mI;! ,segu n.do; aSi.<jItsr
p.osiqpes; 'olmaDti;gi"'· 22<f'l ;l!l.~oEstnt""IO$~ "II!; II ' lU P >0;-' 
ii b4lq rrAl'~e&lÍrut .. p."m:~aS!>ljl rn.el>te I táJ Id Inmcçntl lU tn·.IIJ" la 1) 
cete de todas as q ua ntias rece bIdas e dlsp endi:lirull lA 
Ó AltU,8Sg.ll 'k'lmmpeoo a.os çhueotóp.6scl () 0.1'.01 . j ' [ A 

() I ,jqo, 'Eatnar; lem fSet'N iça I 'NAA~1"ll~vqlie (IMs[Pilt<I/m, 
lt'Cll"Íla; I ~1 s.emprooqtib 'Ji~H r [H!:ciéssa.F"'''i lstlbs!á buu' aq uM 
oo",(que[[} .. õ~po'lliiéTeJ1l )'.mmF'r~Y rIastlb di.SpOB~~D1;)9" ."oh 

2. o S u perin telidlir, d o o<serJ"~1 clo 'tAÚJ.<JlIil!CYllfu eálrsrurr 
que os socios cumpram as disposições dos Estatutos 
e Regulamentos approvados e que os emp.regados 
desempen hem convenientemente as SuaS ob n.gações ; 

3.° Receber os visitantes e observar qUI? sejam tra
tados com as devidas a ttençoes; 

4.0 Adver tir os socios em caso d'infmcção dos Es
tatutos e Regulamentos a pp rovados; 

5.0 Admoesta r ou s uspender os empregados que 
commettam a lg uma falta, dando em segUIda parte ao 
presidente; 

4 
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6.0 Participar ao presidente qualquer occorrencia 
que demande providencias. 

Art. 99.° Na ausenci" do director de serviço, qual
quer outro membro da direcção é competente para 
providenciar nos incidentes que 8e derem. 

Art. 100.° O serviço dos directores não prejudica 
as attribuições das diversas commissões pelas quaes 
se acharem distribuídos os servi ços da administra.
ção; mas são da competencia d' elles todos os assum
ptos- relativos á polida e boa ordem da casa. 

Art. toLo As ordens e advertencias que os dire
ctores tenham de dar aos empregados para regula
ridade do serviço, devem ser , quanto possivel, apre· 
sentadas ao mordomo, para este lhe dar immediata 
execução. 

Art. 102.° Em c"sos extraordinarios a direcção po
derá nomear, de entre os seus membros, aquell es 
que julga,' mais aptos para a boa execução do ser
viço, assim como póde nomear commissões de so
cios que a auxiliem e cooperem com ella em quaes
quer trabalhos tendentes ao progresso e luzimento do 
Atheneu. ' 

Art. 103.0 O presidente, no seu impedimen to, é 
substituido pelo vice-presidente, e na falta d'este, pelo 
1.0 ou 2.0 secretarios. No impedimento de qualquer 
dos secretarias ou do thesoul'eil'o, a direcção nomeará 
um de seus membros para o substituir. 
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CAPITULO XI 

Facultativos 

Art. 104.° Os facul tativos têem por dever, além de 
quaesquer outras disposiçôes incluidas nos respecti· 
vos contl'acto:s: . 

1.0 Visitar com solicitude qualquer socio doente ou 
pessoa de sua familia que com elle "esida, logo qu e 
seja reclamada a sua assistencia' 

2.0 Assistir em conferencia a' qualquer socio ou 
pessoa de familia do mesmo, quando lhes seja recla
mado, quer seja com facultativo do Atheneu ou es· 
tran ho a elle; 

3.° Dar consul tas em sua casa a qualquer socio 
que lh 'as pedi,·, mesmo qu e não pertença á sua cir
cumscripçlto, ou nu ediflcio social, se pela direcção 
lhes fôr determinado; 

4.0 Apresentar á direcção no fim de cada trimestre 
uma es~atisticit dos serviços c linicos qu e prestal'a l'n 
aos SOClOS do Atheneu e de quaesquer occorrencias 
que se tenham dado. 

Art. 105.0 Nenhum facultativo é obrigado a visitar 
80eio ou pessoa de sua familia, fóra da circumscri
pção que lhe fór designada pe la direcção, e as bar
reiras mUllicipaes constituem o seu limite, exce
ptuando a Foz. 

§ unico. Na f'amilia dos soei os comprehendem-se os 
domesticos e parentes que residam permanentemente 
em casa dos mesmos socios, exceptuando porém os 
individuos que, por estarem comprebendidos na dis
posição do artigo 4.° dos Estatutos, possam pertencer 
ao Atheneu. . 

Art. 106.0 O serviço medico deve ser reclamado 
por um cartão, que mencione o numero, o nome e a 
morada do SOClO . 

§ unico. Aos facultativos será fornecida uma r ela-
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çiio de todos os sad O!; 0 M <lífs!Uliúé nte ser-lh es-ha en
tregue uma nota das alterações que Decorrerem. 

Ar!. 107.0 Hnvend~oNm."lI ] tlb.Qm ada urgente, e niio 
comparecendo o fn.c ultati vo no es paço de seis horas, 
pd>:dol'iílm: sn.cio ~<1>\lmarh)uDr-dlmbdic'~, "6b ftIipêltirld6 á 
d~l'e.ofao!, ISBIl do+llio j'onmnlu'pi:i<JHpill1wi:alüq ·a"J)etlri·~tutr) 
das Càl!Sas da nao comp~arenc.;ia d'aquellt p:dwlnec'esv 
sidaüIl DuÍlg,a'nt .. Tlt" rAuft l' ptlesênç" i' l"llol'esolWV sel o 
",ru~ ll!l"", (de,v,~, i8 U'I n ildr J srrt-isfaz"" o'; 1ll'4lItl:4 r auios) a o ,j%mulq 
tati vo chamado paraOOJsl1bS1ü;1:ullfi.1J;":l\ JdJJ,f/I,jJh ')'{ H{,9i": 
lJU oi ,')o~ 'wHplliUp ,B,Ü')f/')'E.-lluO.' ) m') ·til?i~~ J-J. (1 , S: 

·J;«)'n J:[:-I;..! ~,;-)dl ohllJ;lJp \Off!?,)fI( oh );jfir(f{d ')b J;(H'.ó9q 

.;-:'-) U I ) 1J0f1'Jr!3Â () ~AIVlrr:UIL'0d Xi!!} ') ,1;i:l~ '(cmp ,nbj;ff! 
:, )11<; .K urlHJvlj 

oi')ü<:-: 'I~Jl JjJIHllfl H 1>~ llmpr.egados ;.lldJ lH-:fI 0') 'r,MI °,0 
-'d') I;JJ? ii J':.:)I1 'IÍ'[' Jq oiiu ~)lJ jJ OfffW)[fl ~'I ib/,q ~H~rj[ UBp 

OJ1I\lut\'f ttD8,hrq\. :üirilcçâ€Y ll:ónililUJá ',,,s <em.willNOO$flli)." 
ces",,'ios para o serviço do Atb;".h,u\ilÚilllahdlJ'lfit",a:rSl 
oro .".-ruil riS I' lho I' as ' de ii s e ov '<io"' )olli"s i'fi c ,,~~ oe a' I q lIt I 'yljui -
q,ô .esJrl;e)~druqjm~! )~Jillih ~o')i v'f') ;'! ~oh J;')iIKil/-iJi-:$ JWtlJ 

~! ci\:Il t91!J@9:.() HalJ ~Rá"u rn . moudomoldà!\q oemcduw pl'oi> 
I ." Ter o edificio social a bertw ball h Ofl'áS'ues'g'llu p 

dasiffio ,arAi;g;,! i· ~qI 8.9 ,oIi" 8ttél I!Regl!ll"m",,,,~o " ejC'IiaSl "que 
lo rem, ocle t\\!' niin a<l'!Ílsx fi iJi<l tmilo ud i,naIlkl""07ntOj pela> hui> 
NWÇã;a~ ~l ,o,i:;Q')')'db nl oq f)bJiH"~i ;':9h '161 9rtl ~:)/JfJ \lfiQq 
-') li;!';) V,el im ; lped'lI'e li"'pez'll\rJ nsS'e,,@ e·)<1.qnsermaçl<0'laol 
e dificio, mobilia e mais valores do Athe:nélu\: ob ll.DlJJq 
ô,l3'Je -Mahloarl ' lOS] ' s"""i:ç<i>~o o ndibwril:i S I riu!#Xtooordií\a
ri 0$9 que f 101Dlmf!J8'ti ' I emrru' h Gl!l' fB!UJj]ll' eg1lrd o "'l f~em s, (RÚ balóro'b 
HOS, fa iJvtg~"" muida-çlnlllt'!>lll'nteoq U'tllHjJ0dos ,;,mm pr.am lIIlS' 
seUs JdeV1.~1t:e~}fl D rf f),lqflI O<) CT1S'lgj;.!') 'Ioq 19Up r!ou bivibni 
'I ,J4f1 9Dn f" ,-ma;p.P<!l> (p nesidtnfuíl om 1m 'tlk~oTJ ;debnuf'l? iiroS{ 
falta s commettidas pelos empregados e <IDsqurll<.jlueVi 
"rlommellai" '1,,!!leoS'eJ]oIêodentmo d" i'ediíiclil so:'ll]lál ;.J·f A 

11 " ."'3fRooellev 'l efl lE!Hcriliptun"n ' <l&rurraJlljlfBnfá 'l todan aTeEI 
ceita do l'estauran te e das sa.las dos jJjg08 ;ob HbJi'lOUl 

-"Eilq fume MIioo$' T0isltameoo ~ÜlJ.à uslUi!ciiaJlIa. "'ii>mç~o, 

fllzend.o,oSe "ililscl'ev.eli l n~iliw.r ix,]uespêÇlUV)q >.e , ammlJ!l'ruJ 
nhando-os na visita ao edificio, .qll""1ilfd-(j);l B\\j,~ I naeel;H 
SiMÜO; 'lOq inoj ':.lIlfJ ~'lObJ;'Ido') IIUJ Ú'IOVJ;J] o.~~t I ,l',A 

7,° Pedir auctorisaçáo ao presidente ou ao odiT,e~ 
Gt"dbdoHme" selúp!l'e i q ue ,ipFeaise ,ausalilltwIHséci!ltS'.l\o
I'as d e 'seriv.ti'Ço ~ l)h 0rU ofi.?')'-nih i~ ')IJp ,uoJlIsdJl. ob Hh 
j; 18m Rela:e.beq pon'inventtl.piq;t"da c>úooobi'li'a;1 dó1A1be
neu e responsabilrisanse,pe:l ru ,slÍlmaf;featilVj d",de rl<;>::con 
senvaçãoç r:h"lrJ ~Hii.J 8U ~(Jboj /11 ') 98-'(JjHI~?~nqA o,t. 

9.° Habitar os aposel'l,bqsv'llO' ed-iíiié:ib: ,SI)oia1cgllteIJlu 
dih\lc~ãlV:j/b\l(,de ig,Il(lnj<') uo "?fJHn JWIIf '1"189'1<1 o.~ 
'>J UM ff i!i'd'Bs tar IJl;lolilil'"lfl cauQijo ob,!-"efiimÇ.à dll l 500$0.00 
ltéis) llJi'Ahdo ;Ib~rx') o O')iV'19H o obww p 'JOD.n'ldo:J ob 
,i iM'b b Id'o,B! fliawerál)l1nil gm" rqaliivarcts',IJ fi ue<'lteJm)' ~)f; 
dever: .OO()*OO~ 
eideft EsolIÍl':Üu~at;JJÍl~<!I o 1"lOs ~hvro~ , dQl,w11heneuJ e .fazer 

t(j) d_u'l'" 1e':8;!,>/ld""IiIiecdaosenuefalütl l.qtlel ' 1M lO.rl ,,'.d e n<' dJO), 
pelo presidente da direcção ou secretanioçwib'IOJí'lllt<) 
' I ,2 J~'!JEKtl'aélJ~r i '1 IÍlens-à,lmeh te; cdqsnlâ v,rtils orh$peCitiy.os 
umqbwkwrucet,.p q llte "p raseo ta<Já:Q3I0>lSecnel>lti:<lj?-9'1 fll Q:l 

,,,3,Q Jille'u'j em: Idi.a w, es.Ol·iptu naçoo,JeOa'l tlÍFag"ro Iqosw eB 
c;.ilios! dQ$)Jsq.oio.s-~ "!B1IiP, BJHf 0'2iv'we fW~ m.n fp1~9 obrlHup 
" " kofkJuid"nedal o0USeny,aç,ã01 d§>Hwqhi:.vJl:Jj e:mão ,~ntvee 
gar.p. dI;JGum<ID'tQ I :a lg.tlm 9Seml "·')ftlJl\t0J·is'l~ãÓJ;:dQJ;pl',e siH 
de.li>teJió'lqsecnetaf1o ]boq ?ollJ:'g'J'lqrrw BoA o.r ] ) .l'IA 
" I 5;?, i GU'l1Iptir,] aSIJ '8m;l~HR l1e 4nstJ1r.i~ô$.s 8<Jl1b! pr.eE{iden.b~J 
e~ ($,e'ir.e t./lllio;" li\( ]fm:n eoel'l'asclaireolmemtos 1'11\ q IH,Iq,uen 
oil:mrov malnbn~ da! dinecç.âo f[~LlJf61'l J;comm~ssã:o , fiJ;<UtJr,j 
apresentando-lhes os livros ou docuIlleDt<i>sl.q:Ue (deSRfj 
jem examinar. 

Art. 111." O logar de guarda-livros só pbde ser 
preenchido por individuo que mostre saber de eseri
ptumção commercial, contabilidade e possuir alguns 
conhecimentos litterarios. 

Art. 112.0 O guarda-livros pôde ftccumular o logar 
de mordomo, quando a economia ou a regularidade 
do serviço o aconselhem, ficando assim obrigado tam-
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bem ás disposições do artigo 108.0 e seus numeros 
d'este Regulamento. 

Art. 113.° Haverá um cobrador, que terá por obri
gação: 

1.0 Cobrar toda a receita ordinaria. e pxtraoJ'dina
ria do Atheneu, que a direcção lhe determinar; 

2.° Entregar todo o expediente que o presidente da 
direcção e secretario lhe ordenarem' 

3.0 Apresentar-se em todos os dia's uteis na secre
taria para auxiliar o serviço i 

4.0 Prestar uma fiança ou caução de 500$000 réis. 
Art. 114.0 A direcção póde nomear um ajudante 

do cobrador quando o serviço o exigir, obrigando-o 
a prestar, egualmente, ·uma fiança ou caução de réis 
200$000. 

Art. 115.0 Além d' estes empregados haverá mais 
os serventes necessarios para o sel'viço ordinario e 
extraol'dinario. 

Art. 116.0 Os empregados são obrigados a tratar 
com respeito e attençao todos os socios e mais pes
soas que concorrerem ao Atheneu' a não fumarem 
quando estejam em serviço nas sala~ .occupadas pelo~ 
sacios, nem tão pouco permanecerem sentados nas 
mesmaR salas; e a. .apresentarem-se unifol'misados. 

Art. 117.0 Aos empregados poderáo. ser applicadas 
quaesquer das seguintes penas, segundo a gl'ilvidade 
do caso: Advertencia do director ou presidente; sus
pensao tempol'aria, ou multa até um mez de venci
mento; demissao. 
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CAPITULO XIV 

Disposições geraes 

Art. 118.0 A casa do Atheneu estará aberta todos 
os dias das lO horas da manha até ás 12 da noite. , , 

Art. 119.° E prohibido levar para as salas benga
las, guarda-chuvas ou objectos que devam ser guar
dados no respectivo gabinete. 

Art. 120.° Nos andares superiores, em dias de re
uniões extraordinarias, nao é permittido fumar, nem 
estar de chapeu na cabeça. 

·Art. 121.0 Haverá um restaurante para serviço 
ordinario dos socios, com tabeUa de preços approvada 
pela direcçao. 

Art. 122.° Em nenhuma sala do edificio social, ao 
serviço do Atheneu, pó de ser effectuada assembléa 
motivada por fins estranhos ao mesmo Atheneu. 

Art. 123.0 Os visitantes encontrados em qualquer 
sala do edificio social sem terem sido préviamente 
apresentados conform~ o disposto no n.O 1.0 do artigo 
0.0 d'este Regulamento, serao convidados a retirar-se 
immediatamente do edificio. 

Art. 124.° Nenhum membro dos corpos administra
tivos do Atheneu póde ser fOl'llecedor do mesmo, em
quanto durar o exerci cio da sua administraçáo. 

A 
\V 
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