




NOSSA S ENHORA DA BATA L H A 



ALVARA' DE APPROVAÇÃO 

B n1z Mousinlw d'Albuquerque, Coronel de Cavalar·ia 
e Govemador Civil Í11teri11o do Districto do 

Por·to. 

Atent.lendo ao que me representou a meza gerente da Con
fraria de ~assa Senhora da Batalha, da freguezia da Sé, do Uairro 
Oriental, d'esla cidade: 

AprO\'O, no uso da faculdade que me confere o artigo ~5! 
n.0 8 do codigo administrativo de 1896, em vigor sobre oassun· 
to , os D0\' 05 egtatutos da aludida corporação, feitos em cumpri
mento do disposto nas Leis de !O de Abril de 1911 e 10 de Julho 
de 19 1! , e apron1dos pela referid a meza, de acôrdo com 10 ir
mãos, nos termos do Decreto de 'l l de Ma rco de 1911 , em sessão 
de 8 de Abril de 1913 , os quaes conlee.; lO ca pi lu los com o3 
artigos, e se acham escritos em 11 meias folhas de papel hranco, 
<1ue vão numeradas e rubricadas pelo Secretario (ieral d'este 
Governo Civil. 

Foi pago o emolumento fixo de cinco escudos, de que trata 
o § t.• do artigo !.• da Lei de 10 de Julho de 1!1 U , a fim de ler 
o destino indicado no § 2. • do mesmo artigo. 

Dado e passado no Gove rno Civil do l'orto, sob o sêlo do 
mesmo, em 11 de Setembro de 1914. 



ESTATUTOS 
DA 

CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA BATALHA 
(D E SIRGUE IROS) 

Ereda aa sua Cnpella da Praça da Bal1ll11 

DO PORTO 

CA PITULO I 

Da natureoa e fina da Confraria 

Art. o 1.0 A antiquissima Confraria de Nossa &-nbora 
dn Ba ta lha (de Si rgueir011) erf."ctn na sua Ca pella da Praça 
da Batalh a dn Cidade do Porto, continua a sub$is tir com os 
irmãos d'ambus os sPxos inscr iptmt, e dos que de futuro Ee 

inscreverem, reformando os seus Estatutos na conformidade 
das ]eis pela maneira St>,:tuinte: 

Art.0 2. 0 Os fin!l d'esta Confraria stio: promo ·er o lu s
tre e explE'n1lor do Culto, administrar a fabrica da Capella, 
fAzer ns fE'stividades da Pad roei ra, e exercer a assistencia e 
benefi cE'ncia, de ha rmonia com a verba conl!ignada e appro
vafla em cada anno nos respecti l·os orçamentos, pelos irmãos 
pobres, P, na fa lta d'estes, pelas pessoas necessitadas da sua 
frPg uezi a. 

A rt.0 3,0 Esta Confra ria da rá tambem intei ro cumpri
mento ã.s disposições testamentarias dos seus bemfeitore!l, 
tnnto quanto o permitnm as disposições legaes vigentes e as 
quf', de futuro, se promu lgarem. 

CAPITULO H 

Da admiooão, devere• e direitos doo irmloo 

Art,0 4.0 Podem eer irmãos d'esta Confra ria todos oe 
indivíduos de ambos os srxo~, sat i~fazendo âs spguintes con-
diçt•es: .. 
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1.0 - Pagar dois mil e quinhentos reis pela sua inscrip-
ção e respectivo diploma; 

2.0 - Professar a religião Catolica Apostolica RomanA ; 
3.0 - Ter bom comportamento moral, civil e religioso; 
4.0 -Nciu ter sido expulso de qualquer instituição cob

genere; 
5 .0 - Ser proposto, verbalmente ou por escripto, por ir

mão Dl) pleno goso dos seus direitos. 
§ 1,0 -Se o proposto for menor de vinte e um annos, 

1uio se1 á admittido sem previa licença de eeus pais ou tutore~, 
ou documentos compro\'ativos da sua emancipttçiiu. 

~ 2.0 - As senhoras casadas só poderão ser admittidas 
com auctorÍ58Çtio de seus maridos, sulvo se estiverem sepa
radas por sentença j udicial. 

~ 3.0 - A admisscio ou rt-geição dos candidatos compete 
á l\Jesa administ rativa, niio podendo esta fazer recahi r vota
ção sobre proposta ret~ re nte a candidato que já tenha sido 
n•geitado. . 

§ 4.0 - Da regeiçião pode o proponente recorrer para a 
Assembleia Geral. 

Art.0 5.0 São consider ados irmãos d'esta Confraria, 
para todos os effeitos lcgaes, os individuas de ambos os sexos 
nctunlmente in~ criptos no re~pectivo liHo, bem como os que 
de futuro forem admittido~, uns termos do artigo antece
dentP, usando de todos os direitos que pelos presentes esta
tutos são conferidos aos n•esmos. 

A rt.0 6.0 Todos os irm;ios são obrigado": 
J.o_A exercerem gr8tuitamente cnm a maxima sol ici

tude e zelo os cargos para que forem eleitos, salvo quando 
apresentem justificado motivo de recusa ; 

2.0 -A respoitar as ddiberoções da Mesa e Assembleia 
Geral ; 

3.0 - A cumprir as disposições d'cstc Estatuto e do re
gulamento interno; 

4.0 -A promoverem quanto em si caiba o credito e pro
gresso d'esta instituição; 

5.0 -A absterem-se de discutir ou provocarem, dentro 
da CapeJla, ou de suas dependencias, discussões sobre assum
·ptos txtranhos aos fins da Confraria. 

Art." 7.0 Tudos us irmãos te~m direito: 
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1.0
- A concorrerem ás esmolas pecuniarias, e outros 

beneficios que a Confraria destribua; 
2 .0 - A examinarem, nos fins doa annos economicos e 

nos prazos annunciados, as contas e livros da Coufraria· 
::to-A que por 8CU fallecimento sejam resadas p~r sua 

alma cinco ~issas, por uma só vez, e sendo o respooso de 
sepultura fetto na Capella d'esta Confraria, far-se-hão illu
mmar os altares e a ta rima com os lumes necessarios. 

Art.0 8." 'rodos os irmãos, atti·jlln's, de maior edade e 
do sexo masculino tecm direito a assistir ás reuniões da As· 
scmbleia G.eral , a elegerem e a serem eleitos para os cargos 
da Confrana, e a requererem a convocação da Asseu.bleia 
Geral nos termos do ar tigo 13.0 , • 

CAPITULO III 

Penalidade• 

Arl.0 9.0 Sento excluidos de irmãos os individuas con· 
tra os quaes se provar: 

1.0
- Que pur qualquer modo desacreditaram a insli'· 

tuiç;ío, ou lhe delapidaram os haveres; 
2.0

- Qu~ injuriaram ou difamaram directa ou indire
ctamente qualquer membro da Mesa ou Assemblt!ia geral , 
no tocante ás funções do seu cargo; 

3."- Que se recusaram , sem motivo justificado, a servir 
os cargos pRra que foram eleitos; 

4.0 -Que renegaram a religião Catoliea Apostolica Ho
n•nna, em virtll}le da qual lhe foi concedida a admissão; 

ú." - Que nas discussões provocaram conflitos, usando de 
frases violentas, ou por qualquer modo reincidirem em alter~r 
i\ ordem; t 

. 6.0 -Que foram condemnados por crime a que pelo Co-
dtgo P enal correspouda pena maior. 

. § uuico. As exclusões a que se refere o prel!ente artigo 
so serão votadas em Assembleia geral, pela maioria dos ir
~~ãos presentes, com previa audiencia do accusado, ficando 
ftlnda ao deliuquente o direito de recorrer ao Tribunal coru
vctente. 
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CAPITULO IV 

Da Aooembleia Geral 

Arl.0 10.0 A As.sembleia Geral é a reuni:to dos irm;ios 
do sexo masculino, maiores, segundo a há Civi l inscriptos ha 
mnis de seis mczes e no pleno goso dos seus direitos, c reune 
ordiuaria e Pxlraordinariamente. 

Art,0 11.~ A Assembleia Geral ordinaria terá Ioga r no 
dia 15 de J unho de cada armo, para o eleiçiio dR Meea admi 
nistratÍ \'8 e da Mesa da Assen.blt-ia Geral, p)eiç:.io que será 
fei ta por escrutínio secreto, á pluralidnde de votos da maioria 
rlos ÍnHcios, com observancia dus formalidades geralmente usa
das de harmouin com a lei em vi~or; e no dia 2 fi e Julho pa
ra apresentn ç:io das contas da gerencia finda em 30 de Junho 
ultimo, e dar posse á. nova Mesa. 

A rt 0 12.0 Se no dia marcado para a reunião da Assem· 
bleia Geral, esta mio poder renlisar. se por faltR dR maioria 
dos irm:.ios, ou pur qualquer moti,•o imprevisto, far· se-há no
va convocaç;io pRra oito di as depoi f:, funciooando então com 
q ualquer numero de irmão.:; que compareça. 

Art.0 13.0 As Assembleias extraordinarÍIJs serão con
vocadas, pt la presidcncia, quando lhe Sf'jRrn solicitadas pela 
1\.'fesa, ou em requerimento assignado por dez irmcíos, no qual 
estes indiquem o assumpto a tratar e se obriguem a assis ti r 
á sessão em numero não inferior a dois te rços. 

§ 1mico - A Assembleia extraordinaria, a requerimento 
de irm1i os, n<io se effectuará quando os requerentes niio com
pareçAm nos termos da ultima parte d'esle artigo. 

Art.0 14,0 Os convites para as Assembleias Geraes , se
riio publicados oito djas antes das reuniões, duns vezes alter
nadas, em dois jornaes de larga circulaçcio, e n'elles se desi
gnará o assumpto a tratar, dia e hetra a que tem de realisnr-se 
a reunitio, que terá lagar sempre na secretaria da Confra ria. 

Art,0 15.0 OonYocadas as assembleias nos te rmos dos ar
tigos antecedentes, funcionariio estas uma h ora depois da 
marcada, e as suas deliberações serão fi~lmente observadas, 
desde que não transgridam as disposições d'este Estatuto. 

§ l.0
- As Assembleias a requerimento de irmãos a que 

se refere o artigo 13.0
, serão realisadas dentro do prazo ma

ximo de quinze dias contados da data do requerimento. 

o 
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~ 2.0 -Se as reuniões a que se refere o~ antecedente mio 
se realisarem por falta de comparencia dos requerentes, ser iio 
estes obrigados a pngar a despf'Za da convocação. 

.Art.0 16 .0 A .M esa da Assembleia Geral é composta de 
um presideut(', dois secretarias e dois adjuntos, qub St!nirão 
de escrutinadnres. 

Art.0 17.0 Compete á Assembleia Geral: 
1.0 - Eleger, por escrutínio secreto, o presidente e dois 

secretarias da sua mesa, de ,·endo todos, bem como os elt!itus 
para a Mesa admi nistmtivfl, segundo alei, saber ler , escrever 
e contar, e ainda dois adjuntos, que serv irão du escrutinadores; 

2.0 - Eleger do mesmo modo a Mesa administrativa, na 
sessão ordinaria a que se refere o arti go 11.0

; 

3.0 -Resolver svbre a t-liminaçiio dos irmãos que in· 
corram na.s penag cominadas n'estes Estatutos; 

4,0 -Approvar, sob proposta da Mesa, o regulamento 
in te rno da Confraria, o qual será organisado conforme as pres· 
cripçi'ies das leis eru vigor, e principalmente a lei de sepa· 
raçãc1; 

5.0 - Deliberar sobre qualquer nssum pto que interesse á 
Confraria, cuja soluçiio a Mesa julgue fóra do seu alcance, 

§ t.•- Na falta do presidente da Assem bleia Geral, 
f1t1 á as suas vezes o primeiro ou segundo secretario e ainda 
na f~:~lta d'um ou outro, quem a assembleia nomear para tal 
fim. 

§ 2.0 -Em caso de empate e nas votações o presidente 
usará do seu voto de qualidade. 

Art.0 18.0 As atribuições do presidente, secretario& e 
udjuntos da Assembleia G~ral siio as seguintes: 

Do Presidente: 
1.0 -Presidir ás ses~ões , ordenando e regulando ostra

balhos da Assembleia. e manter a ordem nas discussões e 
votações; e 

2.0
- Designar, de accordo com o 1.0 secretario, a con

vococ:io das Assembleias Gernes ordinarias ou extraordina· 
ri n~, ·de h armonia com as disposições coutidas n'este Estatuto. 

Du I ,0 Secretario: 
1.0 - Substituir o presidente na sua falta ou impedi

mento; 
2.0 -Lavrar as setas e proceder á sua leitura, assim 

como á leitura do expediente; 
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3.• - Fazer as convocações da Assembleia Geral de ac
cordo com o presidentt>; e 

4 .0 - Expedir as comunicações da eleição aos respectivos 
eleitos e as resoluções que se tornarem em sessiio aos irmãos, 
ou extranhos, a qut-m digam respeito. 

Do 2.0 Secretario: 
1.0 -Auxiliar o 1.0 secretario em todos os seus traba

lhos; 
2.0-Substitui-lo nAs suas !altas ou impedimentos. 
Dos 2 adj unctos: auxiliar os serviços da mesa e procede

rem á contagem das listas eutradas nas urnas. 

CAPITULO V 

Elei9ão daA~s~s.:b~::'!;'!~~ativa e da 

Art.• l9.• A elt•ição da Mesa é feita pt>la A•scmblea Ge
ral ordinaria de Junho, como consta do art.• 1 l.0 por escru
tino secreto e nos termos das leis vigentes para as eleições 
dos corpos administrativos, excepto nos pontos especificados 
nos artigos seguintes. 

Art.• 20 .• A Mesa •leitora! é composta do presidente, 
dois secretarias e dois escrutinadores. Na falta d'alguus d'~s 
tes vogaes a mesa nomeará de entre os irmãos presentes os 
vogaes necessarios para a completar. 

Art.0 21.0 A eleição fa r-se-ha por um caderno de chn
mada organisado pelo secretario e autbenticado pela .Mesa, no 
qual sel'lio inscriptos os irmãos no goso dos seus direitos. 

Art. 0 22, 0 Os irmãos senio convidados a reunirem-se 
pelas 9 horas do dia designado no art.0 ll.0 j finda uma hora 
de c~pera, se n;io estiver numero suficiente, fica transferido 
o acto eleitoral para o dia que for designado de harmonia 
com o art.0 12.0 

Art. o 23.° Finda a chamada dos irmãos inscriptos ou 
recenseados, a mesa eleitoral marcará uma hora de espera 
para continuar a votação; finda rlln procederá á contagem 
das listas e descargas, tendo em vista a lei eleitoral, qlle será 
observada em tudo que aqui se não ache exposto. 

Art. 0 24.0 As listas da mesa administrativa devem con
ter onze nomes, e as da mesa da Assembleia Geral, cinco, 
umas e outras com a indicaç<io dos cnrgos. 
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Art. (I 25.0 Do Ílcfo eleitoral se lavrarão duas actat~, 
uma no livro respectivo e outra em um caderno especial, que 
s.e juntará ao processo. 

Art.0 26.0 Quando tenha sido protestad a a eleição, a 
Mesa elei ta, se tomar posse dos cargos, limitar-se-ha 80 Jl\8· 
ro expediente da Confraria, até que 8 Auditor ia Administra
tiva julgue o protesto apresentado. 

CAPITULO VI 

Da Mesa AdmioiotraUva e suao atribul~lieo 

ArL.0 27.0 A gerencia da Confraria de Nossa Senhora 
da Batalha (de Sirgueirm-) é coufiad a, por eleiçoio, a uma 
rnesa administrativa co111posta de um juiz, de um 1.0 e 2.0 

secretarias, um thcsoureiro e sete mesa rios, e incumbe-lhe: 
1.0 - Exercer a 8ssistencia e beneficencia, distribuindo 

donativos de ha rmonia com o artigo 2.0 e conforme o D .
0 l 

do art.0 7.0
; 

2.0 - Gerir e representar, parn todos os effeitos, a Con
fraria; 

3.0 -Deliberar sobre a admissão de irmii.os e sobre todos 
os objectos que forem de utilidade para a boa administraçtio 
da Confraria, e que estejam dentro da esphera das suas atri
buições; 

4.0 -0rganisar, discutir e submeter á approvaçâo com
petente os orçamentos geraes e supp~ementares, as_sim con~o 
as respectivas conta~, nos prazos des1gnados nas lets do pa1z 
e instrucções administrutivas. 

5.0 - Promover a cobrança da receita e efectuar as d1·s
pezas de conformidade com os regu la~entos approvados; 

6.0 - Tomar contas ao tbesoureuo no fim de cada se
mestre, cun~ignando na acta o seu nsultado e fasendo archi
var os documentos justificativo$; 

7.0 - Apresentar na reunião ?rdiuaria da assemblea geral 
de J olho as contas da sua gerenc1a. 

Art.0 28.0 O dia e hora pnra as sessões ordinarias s:io 
designadas na primeira sessão depois dn posse e as extraordi 
narias realisa r-se· h1io no dia c hora indicada nos avisos con· 
vucato rios; umas e outras só poderâv realisar.se na secretaria.. 
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Art.0 29.0 As reunitles da mesa são ordinarinsc extrn
ordinarias; reune ordinariamente uma \'E'Z po.- mez e extrll
ordinariamente sempre que h~ja necessidade para isso. 

. ~rt.0 30.0 A s deliberações da mesa são tomadas por 
matona de votos. dos \'ognes presentes, mas só pode reunir 
quando á hora destgno~~ estf'ja presente a maioria dos vogaf's. 

Art.0 31.0 Ao JUIZ da Mesa administrativa cumpre 
presidir ás sessões, dir igi r os trabalhos d't•llos e manter a or
dem nas discu6s&!s e \'Otações e assignar com o secreta1io as 
g uias e mandados. 

§ 1.0 -No impedimento do juiz, a Mesa nomeará um 
dos saus membros para exercer o JUÍsado. 

~ 2.0 -Nas votações, no caso de empate, o juiz tem o 
voto de qualidade. 

Art.0 32.0 O secretario tem a seu cargo: a correspon· 
dencia e expediente, guarda e coordenaç<io do archivo da 
Confraria, inventario geral, li \'To de entrada de irmãos, a fis. 
calisaçtio, sob a sua responsabi lidade, da verdade e limpesa 
da escripturaç<io dos livros que lhe dizem respeito. 

§ tmico - No im pedimento do primeiro secretario ex e r· 
cerá este cargo o segundo, e na falta d'este aqnelle dos meza
rios que a mesa escolher. 

Art.• 33.• , Ao thesourei ro compete: a escri pturação do 
livro caixa, a recepção de todos os rendimentos das caixinhas 
e Confraria, passando os necessarios recibos assi m como lhe 
pertenre a guarda de todos os objectos de valor, como papeis 
de credito, paramentos e alfaias, e j oias, que existam ou ve · 
uham a existir, o pagamento das con tas conferidas e rubri ~ 
cadas pelo secretario, a npresentnçcio em cada sessiio ordina · 
ria de Mesa do livro caixa demonstrando o saldo do mez nn· 
tecedente, e apr~sentar na _u lti r?a sessc!o da Mesa do respecti· 
vo anno ec(.lnomtco o refendo hvro cn1xa devidamente fech&· 
do, com todos os documentos cornpro ' 'tttivos para serem prc· 
sentes á primeira Assembleia Geral ordinaria. 

§ unico- 0 thesour~iro é responsavel pelos fun dos que 
lhe s;io confiado5', e por 1sso, no seu impedimento, será subs
ti tuído por um i rmão da sua escolha. 

Art.0 34.0 Aos rnesarios compete: 
1.0 -A assistir ás sessües de Mesa e assignar as respc

cli vas actas; 
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2.0 - lnspecionar e superintender nos diff~rentes ramos 
da adrninistraçiio da Confraria;· 

3.0
- Encarregarem-se de qualquer comissão para que 

sejam nomeados ou eleitos. 
Art.0 35.0 A U esa administrativa tornará posse no dia 

2 de Julho c reune ordinariamente nmn vez cttJa mez E: ex . 
traordinariamentc quàndo pelo juiz fôr con vocada ou mesmo 
requerida pela maioria dos irmcios mesarios. 

~ twico -No neto de sessão de posse a nova Mesa confe· 
rirá todos os haveres da Confra ria pelo rcspectÍ\'O inventario, 
cujo estado c exactid;io mencionará IH\ respectivA. neta que 
de verá ser ussignada por ella e pela Mesa cessante. 

CAPITULO VII 

Doa fundo s d a Con fr aria 

Art.o 36.0 Os fundos da Confraria con~tam do seu iu· 
veutariu, podendo ser augmentados com 1Pgado~, heranças e 
quotas de irm;ios em conformidade das leis. 

§ unico-Caso lhe advenham por qunlquer motivo al
guns bens imrnoveis procederá á sua desamorti sa ç<io eunfor· 
mo a lei respectiva. 

Art.0 37.0 A desamortisaç;ío dos bens immobi lia rios 
qu o esta Confraria possuir e dos que adquirir por titulo gra~ 
tu i to, será feita nos termos dtt lei de desamurtisaçcio c respe~ 
cti vo regulamento. 

Art.0 38.0 E sta Confraria só poderá adqu irir por titu
lo oneroso precedendo licença do governo, os b"ns im mobil ia· 
rios que forem iudispensa,•eis para o desempenho dos seus 
deveres. 

A rt.0 39.<) As escripturas de mutuo que esta Confraria 
ti ver, scnio registadas nos registos das hypotecas dentro dn 
prazo lt>gal sob responsabilidade solidKrin da Mesa que servir 
m t epocha em que se realisar a operaç<io. 

CAPiTULO VIII 

Do s e mpregados da Con fra ria 

A rt.0 40.0 Os empregados d'csta Confraria são: o Co
pdl;io c Fiel scrvcutc. 
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~ waico- Os actuaes empregados com nomeação já anti. 
ga, continuarão a exercer os seus cargu~ . 

Art.• 41.• Compete ao capellão: 
1.0 -Dizer as missas dos don.ingos e dia! santificados na 

Capella e ainda aquellas a que se refere a disposiçilo do n.0 3.0 

do art.0 7.0 dos presentes estatutos por alma dos irmãos faUe. 
ci.dos. 

§ rmicv- A hora da missa aos domingos e dias santifica
dos será. estabelecida pela Mesa administ ra tiva sempre de ac
cordo com o respectivo capellão. 

2.0 -Assistir ás festividades e a todos os actos rel igi(ISOs 
em que a sua presença seja necessaria. 

3.0- Vigiar pelo aceio do templo e promover n'elle quBO· 
to possa o Culto d'esta Confraria, representando á Mesa o que 
for necessario. e requisitando o que julgue precizo para a de
oencia da Capella. 

Art.• 42.• O capelliio da Confraria serâ um presbytero 
portuguez de bons costumes e deve possuir todas as licenças 
que lhe são concedidas pelo Reverendo Ordioario da Diocese. 

Art. o 43,0 Com pete ao fiel, que será um homem inteli
gente, probo e de costumes exemplares, sabendo ler, escre
'fer e contar; te r a seu cargo o bom ar ranjo e limpeza das 
pratas e alfaias c aceio dos altare's. 

Art.o 44 .0 Além dos empregados mencionados no arti
go 40.0 haverá os empregados que no futuro, se reconheçam 
ainda indispensaveis, sendo porém, admitido~, aquelles que de 
novo tenham de ser nomeados, só depois da devida autori
saçlio superior c de cumpridas as forma lidades legaes para a 
nomeação e admissão dos empregados. 

CAPITULO IX 

Da reforma dos Estatutos 

Art.o 45.0 Estes Estatutos entram immediatamentc 
em vigor, logo que recebam a competente sançiio legal e re
vogam os que fo ram approvados po r alvará de 28 de Dezem
bro de 1892, pelos quaes esta Confraria se tem governado. 

Art.0 46.0 Os presentes Estatutos só poderão ser refo r
mados com assentimento da Assembleia Geral, quaudo isso 
lhe seja solioitado por proposta da Mesa ou por dez irmiios, 
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pelo menos, com mais de seis mezes de inscripção cada um 
d'ellcs,_ declaraodo-.se 1_1'essa proposta as alterações a fazer e 
os motivos que a justificam, sendo em todo o caso a raziio 
principal da reforma quaesquer disposições legaes que modi
fiquem ou revoguem as contidas no já mencionado decreto de 
20 de Abril de 19 11. 

CAPITULO X 

Dlspoalç6es Geraes 

Art. o 47.0 A gerenciada Confraria f ar-se-há por ao nos 
economicos, organisando-se n'essa con formidade os respecti
vos orçamentos c contas. 

Art.• 48.• Não podem faze r parte da Mesa adminis
trativtt os devedores á Confraria, nem tão pouco os irmãos 
que tiverem fuito parte de Mesa dissolvida pela auctoridade 
publica, mas só na eleição que se seguir a essa dissol ução. 

Art.0 49.0 Esta Confraria não pode repudia r heranças 
ou legados, tem que aceita-l&.s sewpre a beneficio de inventa
rio, sem licença previa, desde que da aceitaçii.o lhe não re
sulte encargos superiores ás forças da herança ou legado. 

A rt.0 50.0 A Mesa poderá conferir diplowas de ir· 
mtios, simples ou benemeritos a individuas de ambos os sexos 
que hajam contemplado esta instituição com dadivas de sin· 
guiar \'alar ou lho prestem rcleYantes sen•iços, e ainda aquel. 
les que por actos de alt ruismo em prol da humanidade adqui
ram jus a esse respeito de gratidão. 

A rt.o 5 1.0 .Ksta Confraria não pode tomar o caracter 
norn a forma de qualquer congregação regular, nem subor
dinar-se, coordena r-se, ou relacionar-se com alguma entida
de d'essa natureza. 

A rt.• 52.• Esta Confraria só póde applicar ao culto 
um a quanh a que, ao mesmo tempo, não exceda uma te rça 
parte dos ~eus rendimentos totaes e dois te rços da quantia 
que tem dtspendido com o culto, em wedia, nos ultimos cin
co annos. 

Art.• 53.• Esta Coufraria adopta para seu regulamen
to o como sua principal lei estatutaria o Decreto com força 
de lei de 20 de Abril de 191 1 em todas as suas prescripções, 
quer perceptivas, quer prohibitivas, no q uo diz respeito a Ir
mandades e Confrarias. 
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Approvndos definitivamente em !es~io conj unctu da 
maioria d~t Mesa com dez irm<ios. 

Porto e Secretaria da Cunfraria de No~sa Senho ra da 
Batalha (de Sirgueiros), 8 de Abril de 1913. 

José d' Oliveira. Queira:, 
Thesoureiro servindo de PresidPJ1tf'. 

Mrmoel J oaquim da Silra Tamn,,., 
Franci~co d' Araujo Cm·cal/10, 
Abel Lopes do Ounl1a Motta, 
Jn~é }lor:ae8 Basto, 
p,·aucixco d' Olir:eira Srunpaio, 
Antonio Ferreira N u es, 
J oJJé 1Ji aria Carneiro, 
J olié Permwdes Macluulo, 
;llanoet Vieira .Monteiro. 

IK;\t.:\os: 

E'rlrw rdo CorrPirt R ol/a, 
A llffWJto ViPim. de Jl[('t/o, 
GriSJ)(II' J osé do Va i/f' , 
.Anton io J osé d' A lmeida, 
A ~tlo nio da S ilca Saulo:s, 
A ,;touio A II!JUS!o da Si/ar, 
A me rico Lourenro Brmultio, 
Jla~toel .l[ontúro Bmnco , 
A11touio RodriguPs V Wela, 
Antonio Car!o:s da S ilr:a . 

ú 
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