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SEPARATA DOS ESTATUTOS 
DA 

VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA 

DE 

NOSSA SENHORA DO CARMO 

DA 

CIDADE DO PORTO 

CAPíTULO li 

Da admissão, direitos e deveres dos Irmãos 

Art. 5." - Podem ser h·mãos da Venerável Ordem Terceira 
de Nossa Senhora do Carmo, da cidade do Porto, indivíduos 
de qualquer sexo, de naturalidade portuguesa ou estrangeira, 
não exceptuados por lei, desde que o respectivo candidato
que será obrigatoriamente proposto por um Irmão, beneficente 
ou beneficiado, no pleno gozo dos direitos que o presente 
compromisso lhe confere- satisfaça os seguintes requisitos: 

1."- Ser católico e ter bom comportamento moral e civil; 
2." - Não sofrer de moléstia considerada contagiosa ou 

incurável, o que será previamente constatado por meio de rigo
rosa inspecção por qualquer dos médicos pertencentes ao quadro 
privativo do Hospital desta Ordem, e confirmada pelo director
-clínico do mesmo Hospital ; 

3." - Não ter sido expulso de qualquer instituição similar 
por causas que contrariem as disposições destes Estatutos; 

4." - Ser a respectiva proposta, na qual será declarada a 
qtralidade de Irmão em que se pretende a entrada, instruída 
com a certidão de idade, ou cédula pessoal, e certidão de 
baptismo, para em face da idade ser fixada a jóia de admissão, 
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de conformidade com a respectiva tabela que ao tempo estiver 
e m vigor. 

§ 1. 0
- O ca ndidato de menoridade, só pode ser admi t ido 

com a ut orização de seus pais, seu lega l r epresentante ou t utor , 
ou provar, por meio de documento lega l, que se encontra 
emancipad o ; 

§ 2.0
- A admissão ou rejeição dos candidatos a Irmãos, 

será sempre feita, por meio de votação em escrut ínio sec1·eto, 
em sessão da Mesa Administrativa, não podendo esta fazer 
r ecai r a votação sobre uma proposta de candidato que já tenha 
sido rejeitada há menos de quatro a nos ; 

§ 3." - Admitido qua lquer Irmão beneficen te ou benefi
ciado, terá o mesmo de no prazo de dez dias da comunicação, 
satisfaze1· na Tesouraria da Ordem a r espectiva jóia de admissão, 
o custo do diploma e da caderneta de Irmão, e de um exempla r 
dos presentes Esta tutos e de cada um dos 1·egula mentos gera l e 
especia is dos ser vi ços internos da Ordem, entendendo-se que, 
para os I rmãos beneficentes, é facultativa a aquisição de tais 
regula mentos ; 

§ 4.'' - E m caso de rejeição tem o proponente. se as im 
o enk"'llder , recurso par a a Assembleia Geral dos I r mãos. 

Art. 6." - São consider ados, pa ra todos os efeitos legais, 
Irmãos desta Venerável Ordem, todos os indi víduos , de um e 
out ro sexo, inscritos n os respectivos li vros de l'egisto de Irmãos, 
à data da aprovação destes E statutos, e, bem assim, todo 
aqueles que, no futuro, sejam ad mitidos nos termos do art igo 
imediatamente antzrior, gozando uns e out ros de todos os 
direitos que lhes são conferidos pelos presentes Estatutos. 

§ único - Os actua is Irmãos, ta nto beneficentes como 
beneficiados, continua rão a usufruir os di reitos e l'egalias que 
lhes são conferidos pelos actua is E stat utos e Regulamentos da 
Ordem. 

Art. 7.0 - Haverá cinco categor ias de Irmãos, com as 
seguint es denominações: Benefi centes, Benefi ciados, Agregados, 
Beneméri tos e Honorários. 

§ 1.''- São irmãos beneficent es ou benef iciados os que 
como tais for em admitidos ; 

§ 2."- São Irmãos agregados, os que só podem ter sepul
tura, ou jazida, no cemitério privativo da Ordem e benef icia r 
das Missas e sufrágios por sua a lma, neste Compromisso estabe
lecidos, pelo que poderão também ser admit idos depois de 
falecerem, sob proposta. das respectivas fa míli as, ou de quem 
legalmente as possa substituir ; 
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§ 3." - São Irmãos beneméritos, todos aqueles que con
corra m par a a Ordem, ou para qualquer das suas modalida
des de assistência, beneficência, ins trução e piedade, em vida ou 
de pois de f alecidos, r espectivamente, com dona tivos ou lega
dos, sem encal'gos, de vel'ba nunca inferior a dez mil escudos, 
ou com donativos e legados, com encargos, de verba suficiente 
para s-e poderem satisfazer , acrescida, pelo menos, dos j á refe
ridos dez mil escudos ; 

§ 4.0
- São Irmãos hon01·ários, todos os que, generosa

mente, prestarem à Ordem apreciá veis e r elevantes serviços ; 
§ 5." - A admissão de Irmãos benefi centes e de Irmãos 

benefi ciados é da competência da Mesa Administra tiva, com 
r ecurso para a Assembleia Gera l; a de Irmãos agregados é da 
competência. exclusiva da Mesa Administrativa; a de Irmãos 
beneméritos é ta mbém da competência dela com pa recer favo
rável do Defini tório; e a de Irmãos honorát~ios é da competên
cia exclusiva da Assembleia Gemi. 

Art. 8." - T-anto aos Irmãos beneficentes e beneficiados 
actualment e inscri tos, como aos que, no futuro, forem admitidos, 
f ica l'eser vado o direito de, em qualquer tempo e desde que 
ass~m o r equeira m, t r a nsitar de uma par a outra categoria; 
ficando, porém, entend ido, que a penas f icam com os dev.eres e 
direitos inerentes à sua nova categoria . 

§ 1." - Os Irmãos beneficentes que pretenda m tra ns itar 
para benefi ciados, desde que o exa me médico a que terão de 
submeter-se, lhes seja favorável, ent r arão no cofre da Ordem 
com a impor tância resulta nte da diferença do va lor da jóia que 
pagara m e o preço correspondente à categoria de beneficiados, 
de acordo com a 1·especti v a tabela em vigor na ocas ião; 

§ 2." - Os Irmãos beneficiados que pretenda m tra ns itar 
para a categoria de beneficentes, desde que a sua petição seja 
def erida pela Mesa, com o r ecurso par a a Assembleia Gera l, a 
nenhuma indemnização terão direito .e deverão sat isfazer a penas 
na Tesouraria da Ordem o custo do seu diploma de Irmão 
be11ef icente; 

§ 3."- E m caso rle reconhecida indigência, o Irmão bene
ficente que ti vesse já sido Irmão beneficiado, pode voltar a ser 
inscri to nesta última categoria, com dispensa de qua lquer dis
pêndi o pa ra tal efeito, desde que assim o requeira à Mesa 
Administrativa. 

Art . 9. 0
- Os Irmãos beneficentes do sexo masculino, 

devois da a provação destes E statutos, têm direito: 
1." - A fazer par te da Assemblei a G-eral, a tomar parte 



nas discussões e a votar e serem votados pa ra os cargo de 
gerência da Ordem ; 

2." - A pedir a convocação extraordinária da Assembleia 
Ger~ l , por meio de requer imento, em papel selado, di rigido ao 
P~~siden~e _da mes~a Assembleia e assinado pelo menos por 
tr mta h maos beneficentes, em pleno gozo dos seus direitos, no 
qual -~ decla re a causa do pedido e obr igando-se a assistir à 
re~n~ao pelo mtnos dois terços dos requ.erentes, os quais fa rão 
previamente um depósito de quinhentos escudos na Tesou ra r ia 
da ~rdem, que reverterá a fa ,·or da mesma, no caso da reunião 
se nao podei· efectua r por f a lta de comparência dos dois tei·ços 
dos r equerent es; 

. 3_." - A examina r os livr os, contas e ma is documentos de 
gerencw e os respectivos orçamentos ordinários e suplementa
r es, dura_!lte o prazo em que, pelas leis dgentes, devem estar em 
r eclamaçao ; 

4." - A que lhe sejam passadas as cer tidões que reque
rem sobre assuntos que digam respeito à administração da 
~r?em, pagando na Tesoura r ia da Ordem e unicamen te em bene
ficiO da mesma, os emolumentos que forem devidos pela pa a

gem das mesmas certidões, de harmonia com a r-espectiva ta bela 
emolumentar , a qual fa rá pa r te integrante do Reg ulamento 
Gera l Interno da Ordem ; 

. 5." - A protestar , nos termos do n." 2." do pre.sente 
art1g~ contra qualquer decisão ou acto da Mesa, contrários à 
doutrma destes E statutos, ao Regulamento Gera l Interno da 
Ordem, e a toda a legislação vigente. ou que, no fu turo, venha 
a ser promulgada, a plicável ao f uncionamento da Instituição: 

6." - A consulta médica na aceitação d o Hospital da 
Ordem: 

. _ . 7." - Ao d~sconto de 20 o/é exclusivamente nas respectivas 
d i~nas, quando m~rnados, para t ra tamento de saúde, nos pavi
lhoes ou enfermarias do Hospital da Ordem, e ao mesmo des
conto na taxa estabelecida para as salas de operacões do mesmo 
Hospital: ' 

8.o- A três missas por sua alma, a pós o seu fa lecimento 
e sepultura no ce~téri o pr ivativo da Ordem, med ia nte o paga~ 
mento da taxa deVIda, conforme a respecti\'a tabela· 
_ 9." - A tod?s os. sufrági os que se t·eza rem na Ig{-ej a pri va

ti va da Ordem, mclumdo as comemorações fúnebres em 2 de 
Novembro, ou out ro dia de cada ano. 

§ 1." - Os Irmãos beneficentes do sexo f eminino, podem, 
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quer endo, utilizar -se da sala de par tur ientes, beneficiando 
a penas da r edução de 20 % no custo das respectivas diá rias; 

§ 2." - O dis pos to nos números 6.", 7.0
, 8." e 9." deste 

a rtigo, é extens ivo, nos termos do mesmo artigo, aos Irmãos 
beneficentes do sexo feminino. 

Ait. 10." - Os h ·mãos benefi ciados, logo que hajam 
decorrido seis meses contados da data da sua admissão e não 
usuf ruam Pendimento de qua lquer na tureza reconhecidamente 
considerado superior ao indispensável pa ra ocorrer às suas pró
prias despesas e mais encargos de família que, por lei, ou mo
ralmente, tenham obrigação de socotTer, têm direito : 

1." - À consulta méd ica na aceitação do Hospital da 
Ordem ; 

2.•· - Ao tratamento grat uito nas suas doenças, desde que 
não sejam menta is, infecciosas, ou con tagiosas, na «Sa la de cura
tivos:. e nas enfermarias do Hospital da Ordem, quando os 
clínicos desta assim o julguem necessário; 

3.•· - Aos medica mentos que necessitarem e que lhes sejam 
receitados pelos referidos clínicos, podendo levar os medica
mentos par a fora do Hospital, somente os que forem à consulta 
e em suas casas se t1·atem, except uando-se, porém, as especia
lidades fa rmacêut icas, que só em ca os muito especiais e desde 
que não possam ser substituídas por medica mentos manipulados, 
erão concedidas; 

4."- A ba nhos de mar, frios ou quentes, a té ao limite 
máximo, r espect ivamente, vinte e quinze em cada ano, 
quando lhes forem presnitos per um dos médicos da Ordem, 
ou pot· qualquer outro médico, mas em qua lquei· dos casos, 
sem pre cem a conf irm<>.ção, por escri to, do director-clínico do 
Hospital da Ordem, e com o despacho favorável da Mesa 
Administi·ativa ; e, a lém disso, ao subsídio, por uma só vez, até 
ao limite de t r inta escudos, pa ra o auxílio do pagamento das 
Yiagens de car ro, pa ra o efeito de tomar banhos de mar nos 
precisos termos deste número; 

5.''- Ao subsídi o, por uma só \·ez e até ao limite de cem 
e cudos, par a a uxilio de ban hos d e caldas depois de pr evia
mente obser vadas as mesmas cond icões cont idas no número 4.0 

deste a rtigo, subsídio que a penas poderá ser conced ido ao mesmo 
Trmão, durante cinco anos seguidos ou interpolados; 

6.0
- A frequentar gratuitamente, bem como seus descen

dentes, na idade €scolar, quer as a ulas de instrução pr imária 
elementa r, quer as de música. das Escolas priva t ivas da Ordem; 
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7." - A sepultura poT cinco anos no Cemitério pri\·ativo 
da Ordem; 

8."- A t rês missas por sua alma e a todo os sufrágios 
que rezar em na Igreja da Ordem, incluindo as comemorações 
f únebres em 2 de Novembro ou outro dia de cada ano; 

9." - A, quando falecidos no Hospita l da Ordem, terem 
caixão, morta lha, registo de óbito, r esponso e condução ao 
Cemi tério, benef ício este que é também extensivo ao~ Irmãos 
qu e faleçam fora do Hospita l da Ordem, desde que a esta 
sejam solicitados pela respectiva f amília, ou por quem suas 
vezes f aça, e se averigue, por inbermédio da Secr etaríia, que o 
Irmão antes de :fialeoet·, vivia na indigência e não era sócio de 
qualquet· instituição de s-ocorros mútuos; 

10." - Ao internamento vitalício nos asilos ou nas depen
dências do Hospital da Ordem, de-tinadas a idênticos f ins, de 
acordo com o que a tal respeito estiver estabelecido no Regula
mento Geral Interno da Ordem ; 

11." - A sere m socorridos com a Sopa E conómica diària
mente distribuída pela Ordem, de harmonia com o que para 
tal fim, constar do citado Regulamento; 

12." - A, quando eles ou seus descendente f requentem, 
nos ter mos do número 6 .~ deste a rt igo, qua lquer das aulas da 
Ordem, serem socorridos com a Sopa Escolar , mater ial d idáctico 
e vestuário, nas condições ex1wessas no r especti,·o Regulamento : 

13:' - A concorr er a todas a esmolas pecuniárias, bodos 
e vestuá1·io que a Ordem distribua, em cumprimento de legados. 
pelo r endimento do «Fundo de Agasalhos», e, a inda, por efeito 
de donati vos entl'egues na Tesourari a da Ordem, com essa apli
cação, depois de obseTvadas as condições par<'\ tal fim estabe
leoidas no mesmo Regula mento; 

14."- A sBrem socorridos domicilià r iamente, na sua 
pobreza, quando ha ja fundo especia l pa ra esse efeito; 

15." - A, quando do sexo feminino, poderem uti lizar-se 
g ratui tamznte da sala de part urientes do H ospi tal da Ordem : 

16."- A que Q seus fi lhos, que1· nasçam no Hospi tal 
quet· não, ejam baptizados a expensas da Ordem, quando assi m 
o pretendam e provem ,.i,·eJ· pobremente; 

17." - A, qua ndo do sexo masculino e estejam ao abr jgo 
do disposto no a r tigo 19." dos presentes E statutos, tomar parte 
nas reun iões da Assembleia Gera l em que se façam eleições dos 
corpos gerentes da Ot·dem, mas exclusivamente para o efeito 
da respect iva votação : 

18." - A pl'~testar, por escrito, contra qualquer decisão 

1 
1 
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ou acto da Mesa, contrário às disposições destes Estatutos, a.o 
Regulamento Ger al interno da Ordem, e a toda a legislação que 
esti,·er em vigcr e seja aplicável ao f uncionamento da Ordem. 

§ 1." - É extensiva a todo os Irmãos beneficiados de 
maioridade, a doutrina contida no números 3.0 e 4.0 do 
a rtigo 9."; 

§ 2.~ - A falta de recursos fi nanceiros a que se refere 
este a r tigo, só carece de ser comprovada quando o Irmão pre
tenda aproveitar-se dos direitos constantes dos números 2.", 3.", 
4.", 5.", 9.", 11.", 12.", 13.0

, 14.", 15.'' e 16." do presente artigo ; 
e o documento que se exige pa ra tal efeito, é um a testado de 
pobreza passado pela entidade competente onde o Irmão tenha 
a sua residência ou, no caso deste, por qua lquer motivo, lhe 
não pode1· er passado, uma declaração feita pelo interessado, 
ou por quem lega lmente o represente, em impresso fornecido 
pela Secretar ia da Ordem, a qual deverá ser confirmada pela 
a s inatura de f irma comercial, ou industrial, com a oposição do 
carimbo a óleo da me ma firma, a qua l fica, perante a Ordem, 
responsável pelo pagamen to de qua lquet· impor tância devida. 
no ca o de se \1it· a averigua r, por inte1·médio da Secretaria 
da 1 nstituição, que a declaração feita não repre. enta a expres
são da ,·erdade; 

~ 3." - A decla ração acima referida, qua ndo suscite qua l
qu I' dúvida. será submetida com a informação, por escrito, da 
Secr etaria, à apreciação da Mesa Administratin1, para o efeito 
d atender, no todo ou em par te, o benefício de que o Irmão 
t)l'etender aprovedar-se, ou de denegar a pretenção, no caso de 
a não .i ulgar atendível. 

Ar t. 11." - Os h ·mãos agregados, têm direito : 
1.0 - A sepult ura por cinco anos no Cemitério privativo 

da Ordem ; 
2. 0 - A uma missa por ua alma e a todos os sufrágios 

que se rezarem na Igreja da Ordem, incluindo as comemor ações 
fúnebres em 2 de Novembro ou em outro dia de cada ano. 

Art. 12." - 0 s Irmãos beneméri tos, têm direito: 
1." - A sepul tura por cinco anos no Cemitério privativo 

da Ordem ; 
2." - A uma missa por sua a lma nos t rês primeir os ani

vei'Sári os do seu falecimento, e a todos os suf rágios a que se 
r fere o n. 0 2 do a rtigo 11.0

; 

3:· - A qu e seja colocado o seu retrato na ga leria dos 
retratos dos benfeitores, desde que o seu donativo ou legado, 
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em idênticos termos do disposto no § 3:' do a rtigo 7." seja igua l 
ou superior a vinte mil escudos. 

Art. 13.~ - Os Irmãos honorários, têm direito : 
1.0

- A que seja colocado o seu r etrato na galeria dos 
retratos dos benfeitot·es da Ordem : 

2.0
- A tudo o mais consignado nos números 1.0 e 2.0 do 

artigo 12.0
• 

Art. 14.0
- A todos os Irmãos, cumpr·e obser var rigorosa

mente os seguintes deveres: 
1.0

- A bem servi r a Instituição, promovendo o seu en
grandecimento; 

2.0 - A cumpri r as disposições destes E statutos e, bem 
assim, as dos Regulamentos internos da Ordem; 

3.0 - A desempenhar com o maior zelo e solicitude os 
encargos e comissões da Ordem, para que forem eleitos ou 
nomeados, desde que não tenha m justo motivo d·~ t·ecusa; 

4.~ --A respeitar e a conformar-se com as decisões dos 
corpos gerentes da Ordem, desde que essas deliberações não 
contPa riem as disposições deste Compromisso e as leis em vigor 
apl icáveis ao funcionamento da Instituição; 

5.0
- A não promover por q ua lquer forma o descrédi to da 

Ordem ; 
6.0 - A abster-se de discutil' dentro de qualquer l'epartição 

ou dependências da Ordem, em assuntos que não digam exclu
sivo respeito aos fi ns da mesma. 

CAPíTULO III 

DAS PENALIDADES 

Art . 15.0 - Incorr e na pena de suspensão de todos os 
seus di reitos por tempo nunca su peri or a um ano, segundo a 
gravidade da f alta cometida, o Irmão que: 

1." - Prestar informações fa lsas, no sentido de se apro
veitar dos benefícios que a Ordem concede aos seus Irmãos 
pobres ; _ . , 

2.0 - F azer reclamações, verbais ou escri tas, contranas as 
disposições destes E statutos ou dos Regulamentos internos, p ro
vocando t umultos ou emprega ndo palavras obscenas ou inju
riosas, tanto na Secretaria como em qualquer outra dependência 
da Ordem; 

3.0 - Transgredir, com pe rfeito conhecimento de ca usa, as 
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determinações cont idas nos Estatutos e Regulament os internos 
da Or,dem ; 

4."- Difamar ou desprestigiar qualquer membro dos 
corpos gerentes ou qua lquer dos funcionários e empregados da 
Ordem, verbalmente ou por escrito, sobre assuntos da mesma 
Instituição; 

5.0
- as reuniões da Assembleia Geral, se por tar menos 

correctamente, ins istindo na tra nsgressão destes E statutos ou 
do Regulamento Geral Interno da Ordem, depois de advertido 
pela Presidência ; 

6." - Promover reuniões ou praticar actos não previstos 
neste Compromisso, com o fim de prejudica r ou desacreditar a 
Ordem, ou qua lquer dos seus corpos gerentes; 

7.0
- P or qualquer outro motivo aqui não especif icado, a 

que a Me&:'l. Administrativa entenda dever-se a plicar esta pena
lidade ; 

§ único- Se qua lquer das f altas pr evistas no presente 
a r tigo for cometida pela segunda vez, a pena de suspensão a 
que se refere o mesmo a1tigo poderá ser elevada até o máximo 
de dois a nos. 

Art. 16.0
- Ser á expulso, sem direito a qualquer restitui

ção por todas as importâncias com que tenha entrado para o 
Cofre da Instituição, nem a gozar ma is das regalias que esta 
actua lmente concede, ou, de futuro, possa vir a conceder, o 
h·mão que : 

1.0 - Deixa r de corresponder à prescrição estabelecida no 
número 1.0 do artigo 5.0

; 

2." - Cometer, pela terceira vez, qua lquer das faltas pre
vistas nos números 4.0

, 5.0 e 6.0 do a r tigo 15.0
; 

3.0 - Desencaminhar conscientemente quaisquer qua ntias 
ou objectos pertencentes à Ordem, isto sem prejuízo da respon
sabilidade criminal que, por tal motivo, possa caber-lhe; 

4.0
- Por qua lquer outro motivo, aqui não previsto, que 

a ::VIesa Administrativa julgue indigno de continua r a ser Irmão 
da Ordem; 

5.0
- Se r ecusar , sem motivo justif icado, a exercer qua l

quer ca rgo da Ordem p:n·a que, legalmente, haja sido eleito; 
6.0

- For condenado pelo crime a que, pelo Código Pena l, 
corresponda pena maior. 

§ único- Os Irmãos condenados nos termos do número 6." 
deste a r tigo, somente depois de a sentença t ransitar em julgado, 
podem ser expulsos, sendo-lhes mantidos, dura nte a prisão ou 
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até ao eu julgamento defi ni t ivo, todos os direitos que, pelos 
pr esentes Estatutos, são concedidos aos seus Irmãos. 

Art. 17." - O Irmãos incursos nas penalidades estabele
cidas nos artigo 15: ' e 16.", serão notificados para no prazo 
de dez dias apresentarem a sua defesa, a qual fará parte inte
gra nte do processo que, por tal motivo, lhes deve t er sido 
instaurado; 

§ único- O Irmãos que, nos ter mos deste artigo, forem 
notificados pe oalmente e não a presentem qualquer defesa, 
pessoalmente ou por intermédio de quem lega lmente o repre
sente, serão julgados à r evelia. 

Art. 1 . •- As penas de suspensão a que se refere o ar 
tigo 15." são aplicadas pela Mesa Administrativa e pelo Defi
ni tór io, em se ão conjunta, por meio de votaç.:'lo em escrutínio 
S€creto, da qual re~uJte a maioria absoluta de Yotos, dos mem
bros presentes à reunião; e a aplicação da pena de expulsão, a 
que se refere o artigo 16.", é, sob proposta da Mesa e parecer do 
Definitór io, da competência da Assembleia Ger a l. 

§ único - Só da apl icação estabelecida no § único do 
a rtigo 15.", cabe recu-rso para a Assembleia Gera l, que dele 
tomará conhecimento, se for caso dele, na primeira reunião 
que tiver. 
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