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REGULAME NTO 
DO 

E stabelecimento Humanitário 

DO 

Barão da Nova Sintra 

CAPÍTULO 

Administração e Direcção 

Artigo 1.0
- O Estabelecimento Humanitário do Barão 

da l\·oz·a Sintra, fundado pelo Barão d.1 . ova Sintra, é 
um dos estabelecimentos pertencentes ~ Irmandade de 
N0ssa Senhora da M isericórdia do Pôrto (art. 2.0 Jo Com
promisso) e tem por fim recolher, manter, educar e minis
trar instrução primária e profissional a crianças pobres, 
de ambos os sexos, com a idade de 7 a 14 anos. 

§ único- Anexo ao Estabelecimento Humanitário do 
Barão da r\ova Sintra e com os rendimentos dos fun~ios 
para isso deixados pelo benemérito Artur Ferreira ~\an in~, 

falecido em 15 de l':ovembro de 1919, funcionará o Orfa
nato Comercial <<Artur Ferreira Martins>>, o qual se destina 
a recolher, alimentar e educar, pelo menos até o exame de 
instrução primária do 2.• grau, o possível número de crianças 
de ambos os sexos, de 7 a 14 anos, filhos de negociantes, 
industriais (patrões) e caixeiros, que sejam órfãs e que 
dêste benefício careçam. 
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Art. 2."- O Estabelecimento poderá rece'->er tam
bém pensionistas, de qualquer sexo, qu::::r internos, quer 
externos. 

Art. 3·" - A administração e direcção do Estabeleci
mento e suas dep::::ndências J1<c'rtencem à \\esa Ja Irman
dade de Nossa S~nhora da Misericórdia do Põrto, que 
exerce essas funções por si e por um .\\ e:-,ário-D re..:tf'r seu 
delegado (artigos 34·" e 40." e seus parágrafos, do Com
promisso) e por empregad0s de sua nomeação. 

Art. 4.•- A' Mesa da Irmandade, como administra
dora do Estabelecimento, incumbe prever a tudo que seja 
neces~ário para o aumento e boa ordem dêle, cumpnndo 
e fazendo cumprir ê:-;te RegulJmento e correspondentes 
instruções regulamentares, e providenciando, segundo o ~eu 
prudente arbítrio, sôbre tudo que nêles fôr omisso. Cada 
Mesa, logo depois de constituída, elegerá, conf· rme os 
artigos 34·" e 40.• do Comprombso, um dos seus membr s, 
para exercer, como seu delegaJo, a direcção superior do 
Estabelecimento. Entre os pnmeiros actos da sua gerência, 
praticará o de visitá-lo, para observar o seu e,.,tado e pro
videnciar sôbre as suas necessidades e melhoramentos. 

Art. 5·"- Ao Mesário·Director, dêlegado da Mesa para 
a direcção superior do Estabelecimento, compde, para o bom 
desempenho da sua missão: 

I. • - Entrar oportunamente no exercício da direcção 
do mesmo, recebendo a posse do Mesáno seu antecessor, 
que lhe prestará as informações e explicações que tiwr por 
convenientes; 

2.•- Rever e regularizar, no comêço do seu exercício, 
o inventário geral da mobília e alfaias, nos termos do regu
lamento e instruções regulamentares; 

3·"- VIsitar o Estabelecimento, pelo menos uma vez 
por semana, observando se nêle é cumpriJo êste regula
mento e correspondentes instruçõ::::s regulamentares, :-e há 
desvêlo na educação, ensino e alimentação dos educandos, 

e regular tudo o qur: respeita à economia interna do Ç:;tabe· 
jeçimento; 
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4.0 
- Prov'denciar sôbre o que fôr conducente ao boni 

regime do .1st tu to; 

;: -Expor à Mesa o estado e andamento do Estabe
lecimento e as irregulariJaJes encontraJas, melhoramentos 
a mtroduzir e providêndas tomadas ou que seja necessário 
tomar: 

6.•- Dar cumprimento às resoluções da Mesa para 
entra,'a ou saíJa definitiva de educandos, e participar-lhe 
o cumprimento daquelas resoluções, para se lavrarem os 
respect ivos assentos nos livros competentes; 

7·"- Ma ndar fazer as obras e os reparos indispen
sáveis, dentro das fôrças Jo orçamento, ouvindo o Director 
de Obras, sempre que seja necessáno; 

8.•- Orde:1ar a aquisição de mobílias e alfaias ou o 
consêrto das existentes, dentro dos limites das verbas auto· 
rizallas; 

9·"- Fiscalizar tôda a despesa, tomando conta dos 
~ astos do respectivo despenseiro, e as receitas e esmolas, 
para o que poderá exigir da Secretaria da Misericórdia todos 
os esclarecimentos de que preCisar; 

ro.•- Dar à Mesa as informações necessárias para a 
organização dos orçamentos ordinários e suplementares e as 
mais que por ela lhe forem pedidas; 

1 1." - Organizar o rela tório anual que deverá ser 
apresentado à Mesa até ao dia 31 de Janeiro de cada ano; 

12.•- Suspen.:fer qualquer empregado por irregular 
procedimento, demitir e contratar os que forem da sua 
nomt ação, e propor à Mesa a demissão dos outros, quando 
o enten .... a conveniente; 

1 3·"- Dar conta à ,'v\esa das vagas que fôr havendo, 
informar os requerimentos para admissões e propor a 
exclusão dos educandcs cujo comportamento possa preju· 
dica r o crédito ou a boa ordem do Estabelecimento; 

14.•- Dar licença para algum educando ser visitado 
por pessoa estranha àquelas a cujo cargo se encontrar, 
quando estas o permitam expressa mente ; igualmente con
ceder licenças para férias ou para quaisquer saídas excep-
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cionais, de reconhecida necessidade, do que deverá dar 
op::>rtuno conhe..::imento à .\\esa; 

I ;.•- Requisitar aos Depó~itos Gerais da Santa Casa 
o f•Jrnecimento de artigos de despensa ou de outros obje::tos 
necessários; e propor à Mesa a arrematação, por meio de 
con..::urso, daqueles para que reputar con,·eniente êsse modo 
de aquis1ção; 

I6.•- Em geral, praticar os mais aLtos que lhe forem 
incumbidos por êste Regulamento ou resoluções da Mesa, 
cumprindo-as ou fazendo-as cumprir. 

Art. 6.•- Ao Provedor da Santa Casa da Misericórdia, 
como chefe da administração, cabe o direito de inspeccionar 
e fi..;calizar, quando queira, os serviços do Estabelecimento. 

Art. J. 0 -A administr~ç:Io imediata do Estabelecimento 
ser:t exercida por um funw nário Director, o qLd, segundo 
a-.. prescrç0es dêste regulamento e as orden!> da \\esa e do 
.\\6ário-D ;ect r delegado de::-ta, :--uperintenderá no:. sen 1ços 
de todos os outros empregados e em todo o govêrno interno. 

CAPiTULO 11 

Admissão e saída dos educandos 

Classe dos gratuitos 

Art. 8.0
- Para serem admitidos na classe de edu

candos gratllitos, os pretendentes requerê-lo-:Io à Mesa ou 
à Provedoria d~ Santa Ca<:a, por meio de seus pais, tutores 
ou ressoas a cujo car.,.o se encontrem, instruindo as suas 
petições com os seguintes d0cumentos; 

a} Obn;r;atórios : 
I .• - Certidão de idade, por onde se verifique que 

não têem menos de 7 anos, nem mais de 9 anos; 
2." -- A~estado comprovativo de se encontrarem sem 

a~p:uo de pessoas com recursos; 
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3·0
- Certklão comprovativa da pobreza dos pais, ou, 

na falta dêstes, das pessoas a quem, por lei, compete o 
encargo da sua sustentação e educação. Na falta destas e 
daqueles, atestado comprovativo de não existirem estas 
últimas; 

4.0 - Em caso de orfandade, certidão de óbito do ou 
dos pais falecidos; 

s.• - Atestado médico, por onde se verifique que os 
pretendentes não sofrem de moléstia contagiosa ou de 
qualquer anormalidade física ou psíquica que os incompati
bilizem com o regime de educação seguido no Estabeleci
mento, e bem assim que foram vacinados há menos de 
sete anos; 

b) Facultativos : 
I.0

- Em caso de abandôno ou de perigo moral, ates
tado pormenorizando minuciosamente as circunstâncias em 
que os pretendentes se encontram; 

2.•- Em caso de orfandade de pai, ou só de mãi, e 
revelando-se impossibilidade de o progenitor sobrevivo, por 
incapacidade física ou mental, prover à sustentação e 
educação dos pretendentes, atestado médico demonstrando 
essa impossibilidade ; 

3.•- No caso da orfandade anterior e revelando-se a 
dita impossibilidade, em virtude de o progenitor sobrevivo 
ter outros filhos menores a seu cargo, atestado comprovativo 
dessa circunstância. 

§ único- Para serem admitidos no Orfanato Comer
cial «Artur Ferreira Martins>>, os pretendentes, àlém 
dos documentos a que se referem os números 1.•, 2.• e 
5 .•, terão de juntar aos seus requerimentos mais os 
seguintes: 

a) Certidão de óbito comprovativa de serem órfãos 
de pai e de mãi ou só daquele ; 

b) Documento comprovativo de que o pai foi nego
ciante, industrial (patrão) ou caixeiro; 

c) Certidão de pobreza da mãi, ou, na falta desta, das 
pessoas a quem, por lei, compete o encargo da sua susten-
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tação e educação. Na fàlta destas e daquela, atestado com
provativo de não existirem estas últimas. 

Art. 9.0
- Dos documentos a que se refere o artigo 

anterior, deverão ser reconhecidos por notário os que não 
estejam autenticados com o sêlo branco das repartições donde 
di ma nem, devendo o mencionado na alínea b J do § único 
ser constituído por atestado de qualquer associação profis
sional, grémio ou sindicato a cuja classe o finado tenha 
pertencido. 

Art. ro.•-0 requerimento e os documentos a que se 
referem os artigos anteriores podem ser apresentados à Mesa 
ou à ProveJoria em qualquer dia útil, devendo, depois de 
registados na Secretaria Central da Santa Casa, ser subme
tidos à apreciação do Mesário-Director do Estabelecimento, 
para êste formular sõbre êle o seu parecer escrito. 

Art. I r.•- A inscrição dos pretendentes considerados 
em condições de ser aJmitidos será feita na Secretaria Cen
tral da Santa Casa, em livro a isso especialmente destinado. 
Essa inscrição será determinada por despacho da Provedoria 
no primeiro dia útil do mês de Setembro de cada ano, 
depois de feita a graduação dos pretendentes a que se 
refere o artigo seguinte. 

Art. 12 .•- No dia 20 de Agõsto de cada ano, ou no 
primeiro dia útil que se lhe seguir, se êste fõr feriado, uma 
Comissão, composta do Provedor, Secretário-geral e Mesário
·Director do Estabelecimento, analisará todos os processos 
registados no Livro da Porta desde o dia 20 do mês de 
Agõsto do ano anterior até o dia 19 do mês em curso, 
classificando os pretendentes segundo a seguinte escala de 
preferências: 

r.•- Completamente abandonados; 
2.• - Em perigo moral ; 

3.•- Órfãos de pai e mãi, sem ascendentes ou outras 
pessoas que, nos termos do Código Civil, devam ou possam 
prestar-lhes alimentos e educação; 

4.• - Órfãos de pai, cuja mãi esteja impossibilitada, 
por incapacidade física ou mental, de prover à sua susten-

A .. ; 
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tação e educaçJo, e que também não tenham ascendentes 
ou outras pessoas que devam e possam prestar-lhes alimentos 

e educação; 
5· -órfãos de mãi, cujo pai se encontre nas condições 

da impo!'sibilidade do número anterior e que reünam as 
demais condições ali referidas; 

6.•- Órfãos de pai, cuja mãi, por motivo de extrema 
pobreza , não po~sa pro,·er à sua sustentação e educação ; 

J.0 - Órfãos de mãi, cujo pai se encontre nas condi
ções de robreza Ja impossibilidade anterior ; 

s.•- Os pretendentes cuja educação e sustentação 
não possam ~er providas por seus pais, por estes serem reco
nhecidamente pobres. 

~ r.•- Os filhos de pais incógnitos, ou só de pai incó
gnito, ou só de mãi incógnita, quando em estado de absoluta 

pobreza, são equiparados aos órfãos; 
§ z.•- A classificação, segundo a ordem acima indi

cada, incidirá: em primeiro lugar, sõbre os pretendentes do 
concelho do Põrto, presumindo-se como tais os que para o 
Pôrto tenham vindo até os 6 anos; seguidamente, sôbre os 
dos concelhos limítrofes; e, depeis, sôbre os das outras 

localidades; 
§ 3.•- Em igualdade de condições e dentro de cada 

categoria, serão preferidos os pretendentes mais desampa
rados, presumindo-se como tais os não patrocinados; 

§ 4·" - :'-lão se verificando preferência, a graduação 
aproveitará ao pretendente de mais idade, em alternativa 
com o primeiro na ordem numérica da entrada dos reque

rimentos; 
§ 5·"- A graduação preceituada nêste artigo não 

prejudicará os direitos de preferência adquiridos na escala 
pelos prdendentes inscritos nos anos anteriores. 

Art. I 3·" -As admissões efectuar-se-ão somente desde 
o princípio do ano lectivo até 7 de J anei ro, sendo os preten
dentes chamados, para o preenchimento das vagas existentes, 
pela orJem que tiverem na escala da respectiva inscrição. 

§ 1 .•- Quando, por falta de vaga, os pretendentes 
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atinjam os 9 anos sem serem admitidos no Estabeleci
mento, serão eliminados definitivamente da inscrição, salvo 
se, no decurso do ano civil em que atingem essa idade, 
houver de se declarar qualquer vaga que lhes aproveite, 
ou se já se encontrarem no Estabelecimento como pensionis
tas à espera de vez para transitar à classe de gratuitos ; 

§ 2.•- A eliminação prescrita no parágrafo anterior 
será comunicada aos requerentes, para não contarem mais 
com a admissão, fazendo-se a comunicação com a antece
dência necessária para, no caso de o desejarem, poderem 
requerer a admissão dos eliminandos, como pensionistas, 
antes de êles atingirem os 9 anos; 

§ 3·"- Nenhum pretendente poderá ser admitido 
como gratuito no Estabelecimento, desde que ali tenha 
já outro irmão ou irmã a gozar do mesmo benefício. Se a 
algum chegar a vez de admissão, estando nessas condi
ções, será preterido pelo pretendente ou pretendentes que 
se lhe sigam na respectiva escala, ficando-lhe, todavia, 
assegurado o direito de, até a atingência dos 9 anos, 
preencher qualquer vaga que lhe aproveite, desde que 
o outro irmão ou irmã tenha saído do Estabelecimento; 

§ 4.0 - Aos pretendentes nas condições do parágrafo 
anterior é ainda facultado o direito de, até a atingência dos 
9 anos, requererem a sua admissão como pensionistas, para 
transitarem à classe de gratuitos, quando, em qualquer 
tempo, cesse o motivo de impossibilidade da sua admissão 
nesta última classe. 

Art. 14.0
- Nenhum pretendente dará ingresso no 

Estabelecimento sem previamente terem sido cumpridas as 
seguintes formalidades : 

I.a - Exame sanitário do médico do Estabelecimento, 
destinado a verificar: se o pretendente possui a saúde e 
robustez física necessárias ao regime de educação a que 
vai ser sujeito; se sofre de qualquer moléstia contagiosa ou 
de qualquer anormalidade física ou psíquica que o incom
patibilizem com êsse regime; e bem assim se foi vacinado 
há menos de sete anos; 
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2.a- Assinatura dum têrmo de responsabilidade, em 
que dois fiadores idóneos assumam o compromisso de rece
ber o admitendo, a todo o tempo em que êste tenha de 
sair do Estabelecimento, quer por atingir o limite de idade 
de permanência ( 14 anos), quer por ter de ser expulso, 
quer por outro qualquer motivo; 

3-a- Apresentação de guia passada pela Secretaria 
Central da Santa Casa, na qual se designe a data em que 
o admitendo completa 14 anos de idade e na qual terá de 
abandonar o Estabelecimento. 

§ r .•- A permanência poderá, porém, s-er prorrogada 
pela Mesa, sob proposta do .\\esário-Director, até o fim do 
ano lectivo em que o educando complete os 14 anos, desde 
que disso careça para complemento da sua educação; mas 
a prorrogação não deverá prejudicar o movimento resultante 
da ocorrência da vaga, se houver possibilidade do preenchi· 
mento desta. 

Art. I 5-0
- Os admitendos não são obrigados a levar 

para o Estabeb:imento outro vestuário àlém do que trou
xerem vestido. 

Art. I6.0
- Se algum educando tiver ao tempo da 

admissão, ou adqüirir no decurso do internato, ror herança 
ou por qualquer título, rendimento inferior à anualidade de 
pensionista, terá de sair do Estabelecimento, se êsse rendi
mento não fôr entregue anualmente na Tesouraria da Santa 
Casa; e o mesmo acontecerá, se o dito rendimento fôr igual 
ou superior à anualidade de pensionista e o educando não 
passar a esta classe. 

Art. 17.0
- Chegada a idade dos educandos sairem 

conforme as disposições dêste regulamento, serão entregues 
à pessoa a quem competir, ou, na falta desta, aos fiadores 
ou parentes conhecidos. Se os educandos tiverem sido admi
tidos em completo desamparo, em casos extraordinários, a 
pedido da autoridade pública, a esta compete dar-lhes des
tino, quando, por qualquer circunstância, tenham de sair do 
Estabelecimento. 
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Classe de pensionistas 

Art. 18.•- São admissh'eis no Estabelecimento, como 
pensionistas mternos ou externos, os educandos a partir dos 
sete anos. 

Art. 19."- A admissão de pen:::ionistas internos será 
requerida à Mesa da Irmandade ou à Provedoria ror pessoa 
interessada nessa admissão; e no requerimento se declarará 
o nome, idade e morada do candidato, o nome dos pais, e 
o fiador idóneo responsável, tanto pela anuidade devida, 
como para tomar conta do educando, quando êste, por qual
quer circunstância, tenha de sair do Estabelecimento. Bsse 
requerimento será acompanhado pela certidão de idade do 
candidato. A Provedoria, depois de colhida informação do 
Mesário-Director te de outras pessoas, quando isso se torne 
necessário) sôbre as qualidades e circunstâncias do admi
tendo e sua família, e verificada a idoneidade do fiador 
oferecido, deferirá ou indefenrá o requerimento, como fôr 
regulamentar. Em caso de deferimento, o educando só 
poderá dar ingresso no Estabelecimento, mediante guia 
passada pela Secret~ria Central da Santa Casa, depois de 
observadas as mesmas formalidades que se estabelecem no 
n.• I e 2 do artigo 14.• em relar;ão aos educandos gratuitos. 
Porém, no têrmo a que se refere o n." z, não se torna indis
pensável a intervenção de mais de um fiador, e êste deverá 
assumir também a responsabilidade do pagamento de tôdas 
as despesas inerentes ao internato. 

Art. zo.•- A inscrição dos pretendentes à admissão 
na classe de pensionistas far-:::e-á na Secretaria Central da 
Santa Casa, segundo a ordem cronológica da entrada dos 
respectivos requerimentos, sendo as admissões feitas seaui-<> 

damente por esta escala. 
Art. zr.•- A anualidade dos pensionistas será satis

feita de harmonia com a tabela aprovada pela Mesa, em 
três prestações pagas adiantadamente e calculadas em relar;ão 
ao ano escolar de 10 meses, sem qualquer desconto por 
férias ou por ausência dos pensionistas, salvo quando essa 

ausência fôr motivada por doenr;a grave e ordenada pelo 

clínico do Btabelecimento. 
§ 1 .• - Quando as condições económicas de qualquer 

pensionista não forem desafogadas, poderá a Provedoria 
autorizar que o pagamento das respectivas pensões seja 

feito em prestar;ões mensais. 
§ 2.•- Em caso de ausência ordenada pelo clínico do 

Estabele.:imento, considerar-se-á vencida e devida a mensa
lidade correspondente ao mês em que se haja verificado a 
saída do educando, qualquer que seja o número de dias 
da sua permanência no Estabelecimento; mas não serão 
devidas as mensalidades correspondentes aos meses ime
diatos, emquanto se mantiver a doenr;a que impossibilitar o 
regresso ao Estabelecimento, desde que essa doenr;a seja 
mensalmente comprovada por atestado médico, e apenas 
será exigido, a título de reserva de aposentos, o pagamento 
da taxa mensal de 7S5o, ou outra que, de futuro, venha a 
ser estabelecida. 

Art. 22.•- A Mesa poderá fixar duas categorias de 
pensões para os educandos desta classe, aplicando a mais 
baixa aos educandos cujos pais possam documentar a sua 
pobreza e a mais elevada aos que não estejam nessas condi
ções. É-lhe, porém, reservada a faculdade de, nas respectivas 
admissões, preferir êstes àqueles, quando as circunstâncias 
assim o aconselhem. 

Art. 23.•- Aos pensionistas o Estabelecimento fornece 
apenas casa e lavagem de roupas, alimentação, educação, 
ensino, remédios e assistência médica do seu clínico priva
tivo, competindo-lhe fixar o enxoval mínimo, que êles 
deverão apresentar no acto de admissão e renovar à medida 
que as circunstâncias o determinarem. 

Art. 24 °-Nenhum pensionista poderá ser conservado 
no Estabelecimento para àlém do termo do ano lectivo em 

que complete os 14 anos. 
§ único-Quando, porém, o pensionista o mereça pelo 

seu bom comportamento e aplicação e não haja concluído a 
sua educar;ão ao completar os 14 anos, a M esa poderá, sob 



proposta do Mesário-Director, prorrogar-lhe a permanência 
até os 16 anos. 

CAPÍTULO lli 

Do regime do Estabelecimento 

Art. 2;.•- O Director e Subdirectora cumprirão e 
farão cumprir as ordens do Mesário·Director e providen
ciarão em tudo quanto diga respeito ao bem do Estabele
cimento, sendo responsáveis pela execução dessas ordens e 
dessas providências. 

Art. 26.0 
- Haverá diàriamente três refeições: almôço, 

jantar e ceia, assim como merenda, no verão, sendo a 
alimentação abundante e o mais frugal possível, no intuito 
de não criar nos educandos exigências que mal possam 
satisfazer fora do Estabelecimento. A' excepção da comida 
para doentes, tôda a outra será igual e servida no refei
tório, tanto para os educandos gratuitos como para os 
pensionistas. 

Art. 27.•- Os empregados terão alimentação acomo
dada à sua idade e trabalhos; mas não será servida ao 
mesmo tempo que a dos alunos. 

Art. 28.•- Os educandos gratuitos não poderão usar 
dentro do Estabelecimento senão a roupa ou uniforme que 
o mesmo fornece, competindo ao Director estabelecer os dias 
de mudança de roupa, segundo as circunstâncias. 

CAP(TULO IV 

Da educação e ensino 

Art. 29.•- Os alunos serão educados nas práticas da 
religião, das boas acções, da mútua estima e respeito para 
com os superiores, nos precei tos da boa ordem e limpeza; 
para isso se exercerá sôbre êles a indispensável vigilância, e 
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se lhes proporcionará, em horas apropriadas, leituras instru
tivas e morais. Também serão obrigados a todos os servi
ços de arrumação e limpeza dos dormitórios e salas de aula. 

Art. 30.•- O ensino, que será essencialmente intui-
tivo, prático e utilitário, abrange: 

a) o ensino primário elementar; 
b) o ensino profissional. 

§ 1.0
- O ensino primário elementar compreende eiS 

matérias do ensino oficial correspondente. 
§ 2.•- O ensino profissional é ministrado numa aula 

de Lavores e nas seguintes oficinas : 
a) de Alfaiataria; 
b) de Corte e Malhas; 
c) de Encadernação ; 
d) de Marcenaria e Carpintaria; 
e j de Sapataria. 
§ 3·0 --Os programas, provas de freqüência e exames 

do ensino primário elementar do Estabelecimento, subordi
nar-se-ão essencialmente ao disposto na lei e respectivos 
regulamentos do ensino oficial, a·fim-de que os educandos 
possam gozar de tôdas as vantagens conferidas às corres
pondentes habilitações oficiais. 

Art. ~ 1.0 - A ::lirecção geral da educação e ensino é 
das atribuições do respectivo Director e Subdirectora, que 
a exercerão sob a superintendência do Mesário·Director e da 
Mesa; os pais, tutores, ou protutores dos educandos, não 
podem ter ingerência nessa direcção. O pessoal do Estabele
cimento deverá tratar os educandos com amor e carinho, 
sem. nunca perder as oportunidades que se lhe deparem 
para a sua formação moral, incutindo-lhes sentimentos de 
respeito pela ordem e disciplina e pelo apêgo ao trabalho. 

Art. 32.• - Tanto os educandos gratuitos como os 
pensionistas devem respeito e obediência ao Director e 
Subdirectora, ao pessoal docente e auxi liar do ensino, com· 
petindo·lhes ainda tratar com atenção e respeito os demais 
empregados da casa. Os que faltarem ao respeito, obediência 
e atenção devidas, perturbarem a boa ordem ou ofe11derem 
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a moralidade, serão repreendidos; poderão também ser casti
gados com privação de recreio e das férias regulamentares, 
ou com outra qualquer penalidade; e, quando reincidam, 

será isso levado ao conhecimento do Mesário-Director, o 
qual, ouvidos os argüidos e as ma1s pessoas que julgar 
convenit:!nte, e verificada a inwrrigibilidade dos mesmos 
argüidos, part1cipará o caso à Mesa, que pode1á ordenar a 
expulsão. 

Art. 3 3.•- O Director e Subdirectora procurarlo galar
doar o~ alunos que se distingam pelo seu bom comporta
mento, aplicação e aproveitamento, estimulando-os, por tôdas 
as formas, para se avantajarem uns aos outros. O Mesário
· Director facultará para êsse fim os possíveis elementos. 

§ único - Para ês:.e efeito, deverá haver no Estabele
cimento um quadro de honra, em que se reg1stem os nomes 
dos alunos que o mereçam; e, com o mesmo objectivo, 
conferir-se-ão prémios anuai.;, propostos pelo Director e 
Subdirectora, com audiência dos professores e chefes das 
oficinas, devendo a distribuYção dêsses prémios realizar-se 
no dia 3 de Junho de cada ano, depois da missa destinada 
a sufragar a alma do filantrópico fundador do Estabeleci
mento, e podendo ainda fazer-se, quer na solenidade inaugural 
da abertura das aulas, quer por ocasião da Festa «Xavier 
da Mota>>, no Ateneu Comercial do Pôrto. 

Art. 34.• - Todo o ensino será ministrado aos edu
candos, sem distinção entre gratuitos e pt:!l~slonistas, sendo 
obrigatória a freqüência das oficinas para todos os educandos. 

Art. 3;.• - A Mesa, quando o julgar oportuno, poderá 
desdobrar a direcção superior do Estabelecimento em econó
mica e pedagógica. 

CAPÍTULO V 

Da Caixa Escolar 

Art. 36.0 
- Haverá no Estabelecimento uma Caixa 

Escolar. 

Art. 37.0
- O fu~do desta Caixa será constituído: 

a) pelas esmolas ou doações que os bemfeitores 

qui~erem fazer expressamente para êste fim ; 
b) pelas es1~1olas lançadas na caixinha, para tal fim 

designada; 
c) por quaisquer quantias que a Mesa aplique a 

êste fim. 
§ J. 0 - A Mes:t da Irmandade arrecadará no seu cofre 

êste fundo, que vt:!nco:~.í juro da taxa que estiver em curso 
na Caixa Económica da Caixa Gt:!ral de Depósitos; 

§ 2.• - O rendimento de cada ano será dividido 
igualmente por todos os educandos que saírem do Estabe

lecimento no ano imed1ato. 
Art. 38.•- Para criar nos educandos hábitos de tra

balho e economia, a Mesa mandará abonar anualmente à 
Caixt~, para distribuição na conformidade do § 2.• do artigo 
anterior, uma percentagem do produto da venda dos 
objectos feitos pelos educandos, depois de deduzido o custo 
das matérias primas empregadas na sua confecção. 

Art. 39·" - Ao .~\esário-D 1rector cumpre dar as instru
ções nece::.sárias para a escrituração, que no Estabeleci
mento deve haver, dos fundos destinados à Caixa Escolar, 
segundo o art. 3 7 .•, e da conta corrente com os edu 
candos, segundo o art. 38.•, escrituração que será fei ta 

pelo escnturário do Estabele..:imento. 

CAPÍTULO VI 

Do pessoal 

SECÇÃO I 

Disposições Ger a i s 

Art. 40." - O pessoal do Estabelecimento será const i

tuído pelos empregados constantes do respect tvo quadro. 

' 
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Será considerado pessoal interno, e, como tal, obrigado 
a viver no Estabelecimento, o Director, a Subdirectora, os 
professores e professoras, os prefeitos e prefeita~. a Mestra 
de lavares, a Roureira, a Cozinheira, a ajudante de cozi
nheira, os criados e criadas, o porteiro, o hortelão e o aju
dante de hortelão; o restante pessoal será externo. 

Art. 4 1.•- É da competência do N\esáno-Director do 
Estabelecimento, ficando, entretanto, sujeito a confirmação 
da Mesa, o provimento dos serventuários assalariados, e dos 
lugares de cozinheira, de ajudante de cozinheira, de criados 
e criadas, de porteiro, de hortelão e de ajudante de hortelão; 
o provimento dos cargos restantes é da competência da Mesa. 

§ único- A ,\\esa designará os empregados a quem 
deva ser exigida fiança e fixará o montante desta antes do 
provimento do emprêgo. 

Art. 42.•- Os empregaJos do Estabelecimento gozam 
de todos os direitos e são passíveis de tôJas as obrigações 
que, não constando do presente Regulamento, são conce
didos e exigidas pelos Regulamentos da Santa Casa aos 
empregados que tenham a mesma ou análoga categoria nos 
quadros dos demais estabelecimentos. 

SECÇÃO 11 

Das atribuições do pessoal 

Art. 43.•- Ao Director compete, na conformidade do 
art. 8.•, dingir o Estabelecimento sob a superintendê:1cia 
imediata do respecti\'o .'1'\esário-Director, manter a ordem e 
a disciplina em todos os serviços, intervir em todo o govêrno 
da casa, wmprir e fazer cumprir as disposições do presente 
Regulamento e dos demais Regulamentos da Santa Casa 
que forem aplicáveis, e bem assim as determinações da 
Mesa e do Mesário-Director delegado desta. 

Art. 44.• - A' Subdirectora compete, em especial, a su
perintendência em todos os serviços da secção feminina, assim 
como coadjuvar o Director no exercício das suas funções. 
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Art. 45.•- Ao médico incumbe visitar semanalmente o 
Estabele..:imento, para fiscalizar as suas condições higiénicas 
e a sanidade dos educandos e empregados, e propor o que 
nessa matéria deva ser observado, competindo-lhe, outro-sim, 
comparecer ali sempre que os seus socorros sejam recla
mados, a-fim-de indicar as providências a adaptar em caso 
de doença de qualquer educando ou empregado. A seu cargo 
fica também o exame sanitário dos pretendentes chamados 
para admissão e dos educandos no seu regresso de férias e 
as duas enfermarias privativas do Estabelecimento. 

Art. 46.•- Ao escriturário cumpre fazer, sob a supe
rintendência imediata do respectivo Mesário-Director, tôda a 
escrita e expediente do Estabelecimento, e executar êsses 
serviços em íntima ligação com as Repartições Centrais da 
Santa Casa. 

Art. 47.•-os demais empregados cumprirão os deveres 
inerentes ao exercício dos respectivos cargos, acatando e 
observando as ordens dos seus superiores, de harmonia com 
as in-.truçüe::- que forem prescritas pela Direcção do Estabe
lecimento. 

Aprovado pela ,\\ esa e Definitório d3 Santa Casa da 
Misericórdia do Pôrto, em sessão conjunta de 13 de 
Dezembro de 1939, e por despacho de Sua Excelência o 
Ministro do Interior, de 16 de Março de 1940. 
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