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AL V ARÁ 

A.YTÓXJO A ·car.;sro PIRES DE Ll.JfA, Bachm·el 
formado em Direito pP/a Unirersidade de Coimbra, 
Gorenzador r'il"il do Distrito do Pó1·to, 

Tendo-me sido presente, pflra efeilo de apromçiio, o Regttla
menl'J por que pretende 1·eger-se o Imtituto de Surdos-Jiudns 
•Ârfllíjo Pôr/o•. e.<tflbeleeimenlo de ass1sfénria. e de educação, 
conúderado prs.<ott rolel"lira de utilidade públi,-a administratáa, 
sob (t dá~cta admi11i~l1 ação dn ,...,·anta Ca.•a. da .lliseric:órdia, desta 
cirlfldr: 

Gonsirierawlo q11e o 1·e(erido Negulflme11/o está deúdamente 
organi">'trln e que, 1111s suas disposiç-ões, mio colide e antes se acmnoda 
ans Jll'ecrito., legais; 

So UM das (tLrult/ade!' 'J"P me stio crm(en'das pelo n " 8. • do 
art. 407.• do rtídigo Adminisrrafiro: 

Hei por bem aprom1· o Re.qulflmentn do bMiiluto de Surdos
- Jfudos ·Araújo Põrto•, que emz.,ta d• seis eapítuln.• e cinqiienta 
artigos, exarados em tre;;e 111rias follw.< de papel selado da taxa de 
dois escudos e cinqüenta cenlal·os, que 1'ãiJ numeradas e ntbricadas 
pelo Seeretârio deste Om:erno Cit·il - Bacharel fonnado em Di1·eito, 
António Al'elino Joyce. 

Sem selos e emolumentos por goxa.r da t'sençlw pret:ista na 
Tabela Geral do sêlo, aprovada pelo Decreto n.• 21.916, de 28 de 
Soumbro de 1932. 

Dado e passado neste Got:erno Civil, sob o respectit:o sêlo 
bt·a11eo, aos trexe dias do mês de Novembro de 1943. 

(Tem o sêlo 
branco do Govêrno 
Civil). 

(a) Antónío Augusto Pires de Lima. 



REGULAMENTO 

DO 

Instituto de Surdos -Mudos 
«Araújo Pôrto » 

CAP1TUL O I 

Administração e Direcção 

Artigo 1.•- O Instituto de Surdos-lludos c.Araújo 
Pôrto •, funchtdo rom a heran<;>a do benemérito J osó Rodri
~ues de AralÍj•l Põrtn. é um d"s e~tabeleeimentos pE>rteu
centes à Irmandade ele ~o:-sa Senhora da llisericórdia do 
Põrto (art. 2.• do Compromisso) e tem por fim recolher, 
mantPr. edncar e minist rar in t ruçfío primária e profissional 
a surdos-mudos pobres, de ambos os sexos, com a idade 
de 7 a 14 anos. 

Art. ~.·-O Instituto poderá receber também pensio
nistas, de qualquer sexo, quer internos. quer externos. 

Art. 3.•- .-\. aclmini tra<;>ão e direcção do Instituto e 
suus dependéll(·ias pertencem à )l esa da I rmandade de 
Kossa Senhora da :m~ericórdia do Pôrto, que exerre essas 
funçOes por si e por um llesário-Director seu delegado 
(artigos ~l4.• e 40.• e eus parágrafos, do Compromisso) e 
por empre;,rados de sua nomeação. 

Art. 4.0
- .Á )l esa da Irman dade, como administradora 

do Instituto, incumbe pro\·er a tudo o que seja ne<:essário 
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para o aumento e boa ordem dele, rnmprinclo e fazendo 

cumprir ê,;te Regulamento e l'Orre>:pondentes inqnu:l'le~ 

re_!!ulamentares, e pn•,·idE'Ill'iando, segundo o :-;eu prudente 
arbítrio. sõhre tudo o que nêles fõr omi,;s,1. Carla )lesa, lo~o 

rlepois dt> \'lln .... tituída. eleg-erá. t·onforme os arti)!os B·k" e 
·lO.• do Compromis:;o, um do,; seus membro,;. para exerl'er, 
como seu delegado. a di1·ect:ão 1-'uperior do In:;tituto. Entre 

os primeiros ados da sua g-erêneia, praticaríl o de visitá-lo, 
para obserq~r o seu estado e providenciar sübre as suas 
neeessidades e melhoramentos. 

Art. õ.• - _\o :\le,;ário Dirertor, delegado rla )Jesa 

para a direc<;-ão !':uperior do Instituto. eompete. para o bom 
desempenho da sua missão: 

1.•- ~ntrar oportunamente no exercício da direel,'ãO 
do me~mo. rePebendo a posse do ::\Ie-<úrio sen antPces,;or. 
que lhP. prestará a-; informaçl'h~s e explira~·ões que tiver 
por eonven i entes: 

:!.• - J~ .. ,·er e I'P!!Ularizar. 110 eome•:o dn sPu excrdeio, 

o i 11\'Cilt:u·i\l ::end de todo .... os 'ai ores do P»lahde,·tmemo; 
:!.•- \"j,..jt.tr o ] lb titllt!•. p(']O lllCnO'-' Ullla \ t'Z por 

:<CilHUI,I. obsen anf!o se nele C !'lllll]Jrido f::.tO I :!'ll]amen'O 
e l'(lrl c' pottdentc, i n,;tn. :O •s 1 P~nlument r'"· se há d ... q)lt~ 
na edtll'Hf,',iQ, en infle alim(•tJht•;lo do· edttl'otlldo,. e t·l'ptlnr 

tudo o que rr•:>pPiht it ~'l't 1. mi.l 111trrua do <·:-tnbllt•t·imento: 
·+.•- Prurid1 neiat· ,;vbre o que for l'ond ucettte ao bom 

rc~i me do In .... tituto; 
5.0 - E~q)!lr à )lesa o Q,;tado e andamPntn d(\,te !:'sta

belPl'imento e as irregularidadt>,; etll'OIItrada-<. nwlhora
mento,.; a introduzir e pro1·idencias tomad,"' ou que :<eja 

neet>:;~ário tomar: 
6.•- Dar t'umprimento às resoltu:i•e,.: da )lesa para 

e11trada ou gaída ddiniti1a de educando-:. P partil·ipar-lhe o 

cumprimento daquelas re,.:olut:ues. para ,;e lul'l·arem os 
respeni,·os assentos nos liHos eompetentp,.:; 

7.• -lla11dar fazer as obras e os reparos indispen
Sth·eis, dentro das fõr~·as do or~·amento, ouvindo o ])irector 

de Obras, sempre que seja necessário; 
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8 .• - Ordenar a aquisição de mobflias e alfaias ou o 
congêrto d.ts existentes, dentro dos limites das verbas auto
rizarias; 

9.•- Fisealizar tôda a despesa, tomando eonta dos 
gastos da respectira dispenseira, e as receitas e esmolas, 
para o que poderá exigir das Repartições Centrais todos 

os esdareeimentos rle que precisar; 
10.•-Remeter à Tesouraria Central. até o dia I O de 

eada me;;, a ret·eita e1·entual directamente arrecadada pelo 

Instituto no deeurso do mês anterior; 
11.•- Da1· à )lesa as informa<;-ões neces~árias para a 

organização dos orçamentos ordinários e suplementares e 

as mais que por ela lhe forem pedida ; 
12.•- Organiza1· o relatório anual que de..-erá ser 

apresentado à "llesa até o dia 31 de Janeiro de eada ano : 
13.•- Contratar os empregados que forem da , ua. 

nomeação. no· termos do art. 4.J..• do presente Reg-ulamento; 
1·1.0

- ·,lbpender qualquer empregado por irre1rular 
procedimento, demitir nos têrmos do art. .J.3.• os que forem 

da sna nomca\·:to, e propt'l' à 1le,a a demi·são dos outros. 
quando o entenda eoureuiente; 

15.•- Dar <·onta à )lesa das "a!!'a'l que fõr ha1·endo. 

informar os requerimentos para aclmissõPS e propor a 
exelusão dos erluca1Hlos cujo comportamento possa p reju 
dicar o crédito ou a boa ordem do Instituto; 

16.•-Dar lieença para algum edueando ser Yisitarlo 
por pessoa estranha àquelas a cujo cargo se en<'Ontrar. 
quando estas o permitam expressamente : igualmente 

conceder lit:e1H:as para férias ou para quaisquer , aída' 
exeepciunai.::;, de reconheeida nec·essidade, do que dererá 

dar oportuno eonhecimento à )Jesa; 
L 7.0 - Requisitar aos Depósitos Gerais da anta Casa 

o fornedmento de arti!!OS rle di-:pensa ou de outros 

ohjectos nere" ·ários; e propor à )lesa a arrcmata~·iio. por 
meio de concur::.o, daqueles para que repullll' cunreuiente 

êsse modo de aquisição; 
18."- Em geral, praticar os mais actos que lhe forem 
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inl'nmbido,; por ê<:te Regulamento on rec::o]u,;õos da )!Psa. 
<·nmprindo-a,; uu fazendo-u:; eumprir. 

Art. 6.0 - .-\o Pru,·edor da Santa Cac::a da )!i:;er il·ór
di<t. como chefe da admini-..trac::io, 1'ahe o direito de 
in -;pe ·cionar e fi~L·alizur. qnando <tueira, os ::;erri~·os do 

Instituto. 
Art. 7.•- A administra~·iío imediata dLl Instituto será 

exercida por um fun<·ionúrio Director, o qual , SE'~trnrlo as 

preSLTi~,·õe:; dõ~tc re~u:amento e a-; ordt>u:> d,L :\lesa e do 
1le,.;ário-Dire<.:tor dele)!·a lo dê,ta. "uperintendeni uos ~en·i\OS 
de tudo::; os outros emprega lu,; e em todo o ~o,·\lrno 

i uterno. 

C.-\.P1TULO ll 

Admissão e saída dos educandos 

Classe dos g ratu itos 

Art. ~-·- Pat',\ sPrem A.llmitidos llll da.;c::p d.- edu
cando:; g"l atuito.;. 0' pretPJtrlentP' req trere-JO-iíO fl ~(p-;;t O li 

à Pro\'edoria da ~.tnt t C.t" '· por· meio dL' s ''"' pui,;, 
tutore~ ou pe-.., ,b a c rJ 1 '.UJO t'll •ntrem, in-..truindn 
a-.; suas petir:ü ·s cum o" ... •0 trrnte-.. loL·umeuto,..: 

a) Obrigatórios: 

1.0 
- Certidão de idade. por ou de se q•ritiq ue que 

nfio tem menos de ;) ano'-. nem mais de S arw-;; 

:2 °- .-\testado comp:o,·ati,·o de se e ru·ontrarun sem 
amparo de pr-.;soa c·om reeursos : 

3 ."- Certidiio eompr{Jntti\a da pnbrrza dos pai.;. ou, 
na falta destes. d,,s PP"s >as a qnern. por lei. rnn petP o 
encargo da sua Sthtent<t _.-,l e t·ltrc<H;"in. ;\.t falta ll':-;tas 

e daqueles, atestado eompru,·atiro de rl <"io existirem e~ta:; 

ú I ti mas. 

4.0 - Em caso de orfandade, certidão de óbito uo ou 
dos pais falecidos ; 
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5.• - Atestado módico, por onde se Yerifique que os 
pretenrlente~, àlóm de serPm :>urdos-m udos, não !;Ofrem de 

mulhtia eonta:riosa ou de qualquer outra anormalidade 
fbil'a ou p:;íquiL·a qne os incompatibilizem eom o regime 

de educação eguido no Instituto, e bem as im que foram 
vacinados há menos de sete anos; 

b) F'acultatiros: 

J.•- Em caso de abandõno on de per·igo moral, 
ate::;tado pormenorizando clarament.e as ci rcnn tâ ucias em 
que os pretendentes se encontram : 

:?.•- Em caso de orfandade rle pai, ou ó de mãi, 
e re,·elando-se impossi bilidade de o pro~enitor sobre,·i vo, 

por incapacidade física ou mental, prorer à su tentação 
e educação dos pretendentes, atestado médit o demons
trando e~sa impossibilidade; · 

3.0
- X o caso da orfandade anterior e re,·elando-se 

a dita impos,;ibilidade, em Yirtude de o progenitor sobre
vivo ter outros filhos menores a seu cargo, atestado compro
Yati,·o dessa cirL·unstância. 

Art. 9.•- Dos dot·umentos a que se refere o art igo 
anterior, de,·e rão ser reconhecidos por notário os que não 

estejam autenticados com o sêlo bmuco das repartic;ões 
donde rliman€'m. 

Art. 10.0
- Os requerimentos e os documentos a que 

se referem os artigos anteriores podem ser apre entad os à 
)lesa ou à Pro,·edoria em 4ualquer dia útil, de,·endo, 
depoi. de rPg-istarlos na Secretaria Central da Santa Casa , 
ser submetidos à apreciação do 1Iesário-Director do 

Instituto para êste formular sõbre êle o seu parecer 
escrito. 

Art. 11." - A inscrição dos pretenden tes conside

rados em conrlições de ser arlmitidos será feita na Secreta
ria Central da Santa Casa. em liHo a isso e pec ialmen te 
clc~ ti !wdo. E.;;>:a inscrição será determinada por despacho 

da .Provedoria no primeiro dia útil do mês de Setembro 
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rle carla ano, depois de feita a ~raduação dos pretendentes 
a que ~e refere o :u-ti~o seguinte. 

Art. Il.''- Xo dia ~O rle .A~ii,..to de eada ano. ou no 
primeiro rlia útil qut:' ~e lhe seguir. Sl' (~te fúr fcriaoo. 
uma Comi-...;ão. compnsta do Pro,·edor. ~enetúrio-Gcral e 
)le~ário-Dirertor do In:-titmo. analif:ará todos os prol'es$OS 
regi:stados no Lirro da Porta de:> le o dia ~O do mês de 
~-\gõsto do ano anterior ató o dia 19 do mê · em curso, 
classificando os pretendentes segundo a seguinte escala de 
preferências: 

t.u- Completamente aband0nados: 
2.0

- Em perigo moral: 
3.0 - Órfãos de pai e mãi. srm a.:C'endentr' on outras 

pPssoas qne. tHl<: termo~ rl0 Códig-o C'i,·il, denun e po,sarn 
prestar-lhe,; alimentos e educa<,•i\(l: 

4 "-Órfão,; de pai. cuja mãi estpja impo~sibilitada, 
por incapacidarle ffsica on mental, de pru,·er à sua . usten
tação e edn<·ação e que também niio tenham asl'endentes 
ou outras pe.;,;oas que devam e po.,,;am pre:-.tar-lhes alimen

ta<;ão e e<l tll'<H:ão : 
5.0 - Órf<10s de miii, cujo pai se encontre na-: conrlic;ões 

do impo::-sibilidade do número anteriot· e que reiinam as 
demais condh;ões ali referidas: 

6.o- Órfiíos de pai, cuja mãi. por moti,·o de extrema 
pobreza, não pos,;a prorer à sua :;ustenta<;ão e edth.'a(:ão; 

7 .•- ÚrfJus de mãi. cujo pai se enl'ontre nas condi
ções de pobrrza e impossibilidade da condi<,·ão anterior; 

s.o- Os pretendentes cuja edn ·a~·ão e snstenta<;ão 
não possam ser pro,·idas por seus pais, por estes serem 
reconhecidamente pobres. 

§ 1.•- Os filhos de pais incógnitos. ou só de pai incó
gnito, ou só de mãi incógnita, quando em estado de abso
luta pobreza, são equiparados aos órfãos: 

§ 2.•- A <:lassificação. segundo a ordem acima indi
cada, incidirá: em primeiro lugar, sõbre os pretendentes 
do concelho do Pôrto, presumindo-se como tais os que 
para o Pôrto tenham Yindo até os 4 anos; seguidamente, 
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sôbre os rlos concelhos limítrofes: e, depois, sôbre os das 
outras localidades; 

§ 3.0
-- Em igualdade de condi('ões e dentro de cada 

categoria, serão preferidos. os pretendente· mais des:rmpa
rados, presumindo-. e como tais os não patrocinados; 

§ 4.•- :\ão se Yerificando prefpren('ia) a ~radua~·ão 

aproreitará ao pre>tendente de mais idade, em alternatiYa 
com o primeiro na ordem numórica de entrada dos reque
rimentos: 

§ 5.•- .\. g-radtut<·ão pre>eeituada neste artigo não 
pre>judirará os direitos de preferenria adquiridos na escala 
pelos pretendentes inscritos nos anos auteriore,;. 

Art. 13.•- As admissões efectuar-se-iio somente desde 
o prindpio do ano ]Pcti,·o até 7 de Janeiro, sendo' os 
prett>ndPnte~ l'hamado". para o prcerwhimento das ,·agas 
e:xi~tcnte,-, pela ordem que ti,·erem na escala da respecti,·a 
in,..l'ri~·no. 

§ 1.0
- Quando. por falta de ntga, os pre>tendentes 

atlliJam os ano,; sem serem admitidos no Instituto, serão 
eliminado,; detiniti,·amente da inscri~·:io. salro se, no dee urso 
do ano tiYil em que atin~em essa idade. hon,·er de se 
declarar qualquer ,·ag-a que lhes apro,·eite, ou se já se 
en<'ontrar em no Instituto eomo p('nsionistas à espera de 
rez para transitarem à classe de gratuitos: 

§ 2.•- A. eliminação pres<Tita no parágrafo anterior 
será comunicada aos rf'querentes, para não contarem mais 
com a admi,.;":ill, fazendo-se a comunicação com a antece
dcncia netes<tria para. no ca~o de o desejarem, poderem 
requerer a urlmi,..são dus eliminand0:-:, como pensioni::.tas, 
antes de ê]e,.. atin~irem o:; 8 anos: 

§ 3.•- Xenhnm pretendente poderá t-r admitido como 
g-ratuito no Institnro. de,.;cle que ali tenha já outro irmão 
ou irmá a gozar do mesmo benefkio. e a algnm chegar 
a vez de admi:o::;ão. estando ne::;~as condkões, será preterido 
pelo pretendente ou pretendentes que se lhe sigam na 
rc!':peetim e~cala, fil'ando-lhe, tnda,·ia. as:;;egumdo o direito 
de, ató a atingêneia dos 8 anos, preencher qualquer vaga 
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que lhe npro\'eite, de~de que o ontro irmão ou irmã tenha 
safdu do I nstiluto; 

§ 4-.• -- Aoo:; pretendentes na. cotuli<:ões do parágrafo 
antPrior Ó ainda f,u·ultatl•> O dir~'ito de, até a atingência dos 
S ano::;. rf'quererc m a sua arlmis:-;ão <·omo pen~ioni:sta<:. para 
transitarem ü da~se de ~nnuitos, quando, em qualquer 
tempo. cesse o motiro de impossibilidade da sua admis,ão 
nesta última classe. 

.Art. l·J.•-Xen hum pretendente dará ingresso no I ns
tituto sem pre\·iamente terem sido etultpridas as SE'gui ntes 
formalidade~ : 

1.• - ~-\ prr,.en t<t,·ão de ate-..tado de n•\·aeina: Pxamc 

~unitário realizado 110 SPn·i<:o de Otorrinolarin!!olo;!'ia do 
H,,,;pital Geral dr :Santo .-\ntónio, destinado a \·eri i
ear: ~e o pretrnrlente é snrdo-mndn: ~e possui a saúde 
e robustez fbica nct·f'~súrias ao t·egime de educação a que 
nti ser sujeito: se sofre dE> qualquer mol6:;tia t'O ilhtg-io:;a ou 
de qualquer outt ~~ anormalidade físi('a ou p,..fquit·a que o 
incompatibilize>m l'Oill es-e rt>gimC OU lWS'<alll detetmina t• 
defi..:iente aproq:-itarlH:nto: 

:?.0 - .. b-.inatuw dum tenno de respOII'-'abilidade. em 
que dois fiadure-. idóneüs a..;-.umam o <'ompromi,,.o de 
ree~bc-r o ad n . tetulo. a todo l) tempo l'lll que este tenha 
de sair do ln,..tituto, quer por ating11· o limite de idade• de 
permanência {I.J. anos). quer por ter de ser e:xpulso, quer 
por outro qualquer moti\·o: 

3.0 - _-\ pr e:s(•nt<t<;ão de ~ui a pas 'ada pela Secretaria 
CentJal da :-;anta Casa. na qual :;e dcsi:;ne a data em quo 
o admitendo completa 14- anos de iúade e na qual terá de 
abandonar o Instituto. 

§ 1.•- A permanência poderú. porém, l';e r prOI'I'O
g-ada pela )lc;:;a, sob propo~ta do )le~ário-Direetor. ató o 
fim do ano ledin1 em que o educ·ando complete o, 1-! 
anos. de -de que disso careça para eumplemento da stta 
educa<,:i:o; mas a prorro_gac;ão não de\·erá prejudicar o 
movimentO resultante cia o•·orrêtll'ia da rag<t, se hou\·er 
possibilidade do preeuehimento desta. 
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Art. I 5.0 - Dnm modo g-Pral. todos os admitendos são 
obrig-ados a Jequ· pam o In:,;tituto o Yestuát io. calçado e 
apresto- de toilcflr que se tOrnem indispen:<ú\·eis. A Direct,:ão 
do Instituto poderú. porém. di~pensar a apresentat;·ão de 
parte Oll de todn" <lfj nele:> arti~u;; e fOrtJPt·C-lOS :'J Cll:'t:l do 
estabeleeitW'tHo. empre que a sittw<;.io e<'onómi!'a de qual-
4uer edncandtl sf•ja ret:onhet:idanH•nte prel'ária. de modo a 
não comportar a respedi\·a ciespt'sa. 

.Art. l 6.•- 5-;e alg-um edunllldo ti ror ao tempo da 
admis:são. on adquirir no ciet·ur~o do intemato, por heranc,:a. 
ou por qualquer título. rE'tHiimento inferior à anualidade 
de peJbionista. terá de sair do In"tituto, :;e ê;;se rendi
mento não for cntrP!!ue anualmentE' na Tesouraria da 
Santa Casa; e o nw,.mo a<"onteC'erá se o dito rendimento 
fór i~ual ou superio1r à anualidade de pensiuni:>ta e o 
educando não pas-..ar a esta da->se. 

Art. 17 .•- Clwg-ada a idade de os edu<"andos ~airf'm, 
C'Onfnrme as dispo--i<:ues de:;te regulamento, serão entreg-ues 
à p~,,;oa a qm·m t:Olllpf'tir. 1•u. na falta cie ta, aos tiadore~ 
ou parente,; cou heddos. "e o· educan los ti\ e rem l';ido 
admitidos em completo 1~:-;ampa!'O, em easos extraordi
nários, a pedido da autoriciade pttbli t'<l, tl esta compete 
chu -lhes destino, q uanrlo, por q nalq uer cin:nustància, 
tenham de air do Iu::;tituto. 

Classe de pensi onistas 

..àrt. 1, .•- .'ão arlmi~ hei· no In ::;ti tnto, como pen
f\ionistas internos ou externos. os educandos a partir dos 
sete anos. 

Art. 19.• -- .A. admissão de pensionistas internos será 
requerida à Mesa da Irmandade ou à Pro1·edoria por pessoa 
inwressarla nessa !ldmi~são: e no requerimento se deda
mrÍl o uome, idade e morada cio candidato. o nome dos 
pais, e o fiad or idóneo respon'{l\·el, tanto pela anu'idade 
derida. C'OmO para tomar COilta do ed ucando, quando este, 
por qualquer circunstàneia, tenha de sair do estabeleci-
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mento. Ê~se requerimento serâ acompanhado pela certidão 
de idade do eandidato. A Provedoriü. depois de colhida 
informa~·ão do )Je~:írio-Diredor(e de outra:" pcs:;0a~. quando 
isso s? torne neee:-.súrio) sobre as qualidade~ e cireun~tàn
cias do admitendo e de sua família, e Yerifkada a idonei
dade do fiadnr oferecido, deferirá on indeferirá o requeri
memo. como fõ•· re~nlamentar. Em caRo de deferimento, o 
edtwando só poJPrá dar ingresso no Instituto. mediante 
guia pa-:suda pPh. Secretaria Centml da Santa Ca~a. depois 
de obsen adas as n.e~mas formalidades que se estabelecem 
nos n •• ! e ~ du ani!!o I.J. • em rehu:'lo aos educandos 
~mtuito~. Porém, no termo a que <:e refere o n.• :2. não se 
torna iJidispl'll::oÚI"f'l a intPnen•:ão de mais de um fiadM, e 
êste Je, er,í. u,..sumir também a re:,;pon::;abilida le uo pag<\
mento de tõ la ... a.; dPspe,as inerente~ ao intemato. 

~\rt. :20.' -A in-: ·rit:ão do::; pretPndentes à admis~ão 
na C'hhse de peu~·oni,ta.,; far-se-:t ua Seerrtaria Central da 
S«'lta Gas.t, S!'~un Jo a orlem aonoló.r;-it·a da entrada dos 
n:specth·o,.. rl'quel'lll nto , !iendo a" admi:N)es feita,; segni
dumente por p,tn e::.ealn. 

.Art. :21.• - A anualidade du; pen ioni"tus ser:: satis
feita de harmonia l'Om a tabela a prO\ ada pela )lesa. em três 
prestm:ue~ pa~a,; adiantadamente e ca],·nlada::; em relação 
ao ano e~colar rle 10 meses, ::;em qnal(Jiler deseouto por 
férias ou auscncia dos pensioni::.tas, salro quando essa 
ausência fõr mo ti r a da por doença gra1·e e ordenada pelo 
clínico do Instituto. 

§ 1.0
- Quando as <·ondiç>ues económicas de qnalquer 

pensioni:-.ta não forem de,;afn;ada;;. p d rá a Proredoria 
autorizar que o pagamento das respectints pensões seja 
feito em pre:-.ta~·ues mensais. 

§ 2.•- Em caso de au~ênC'ia ordenada pelo clínico 
do Instituto, consicle1 ar-se-á 1·encida e de,· ida a mensalidade 
corresponrlente ao mês em que se haja ,·erificado a saída 
do educando. qualquer que seja o número de dias rla sua 
permanê1)("ia no Instituto: mas não serão der idas as mensa
lidades correspoudentes aos meses imediatos, enquanto se 
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mat1ti1·er a doenç>a qne impo~sibilitar o regresso ao Instituto. 
de"tle que e:::;;a doen<:a seja men<::almente comp1 orada por 
ate,;tudu m6dico. e apenas ,;erá l'xig-irlo, a título de reserra 
de apo,;entos. o pag-amento da taxa men,;al de ?"$50, ou 
outra que, de futuro, ,·enha a ser e:;tubeleeida. 

A.rt. 2~ .·- _\.. .\lesa poderá fixar duas ou maig cate~o

ria~ de pensões para ns ednl'andos de:-;ta classe. ;~plicando 
uma aos educandos cujos pais pos~am documentar a sua 
pobreza e outra mais elcnula aos que não estejam nes:<:as 
condic;ões. É-lhe. porém, resenada a facnlrlade de. nas 
rcspecti,·as admis~ões, preferir êstes àqnêle,:;, quando as 
circunstâncias a<:sim o aconselhem. 

Art. :23.•- O Instituto apP!Hl' fom<'ce aos pen"ionistas 
ca~n P lant!!em t!P •·oupa<:. alimentação. educ·•u:ão. en-<ino, 
remédio,.; e a"si,.;t(>neia m(• lita do :::eu Plíni<·o priratin1. 
COmpetindo-lhe fixar O CIIXOral mínimo que ele,.; dererão 
apre,;entar no neto da admi~s:io e ren:~,· tr à medida que as 
circuustància;, o determinarem. eux YUI e,;se de que dererão 
sempre constar duas fardas para pas.;;eio, uma para rerão 
e outra para inrcrno. rle tipo i~tlill ao u~ado pelos edu
candos gratuitos. 

Al1:. 24.0
- Xenhum pen~ionista poderá ser conserl"ado 

no Instituto para àlém do têrmo do ano lectiro em que 
complete os 14 anos. 

§ úniPO- Quando, porém, o pensionista o mereça, 
pelo seu bom comportamento e aplicac:iío, e não haja con 
cluído a sua erlncaç>ão ao completar os 14 anos, a )fesa 
poderá. sob propo,;h1. do 1Je;;;ário-Direetor. prorrog-ar-lhe a. 

permanência até aos 16 anos. 

CA.PÍTULO Ill 

Do r egime do Insti tuto 

.A.rt. 25.•- O Diredor I'Umprirá e fará cumprir as 
ordens do }fesário-Director e providenciará em tudo quanto 
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diga re~peito ao bem do Instituto. sPndo r~>sponshel pela 
execttt;ão de-.-.a:-; or.leu,.; e de.,.,a-; pro,·ideneia~. 

Art. :!ü.•- lLl\·erá tliàrianwnte trc-.. refl'il:õe:-;: almôço, 
jantar e eeia. a~sim eomo merenda no verãl). sendo a alimen
ta~·i'iu abundante e o mai,.; fru~al po,.;-.hel. n > intuito de não 
eriar nus edueandos exigências que mal possam satisfazer 
fora do Instituto. Á exeep<;>ão da eomida para doentes, 
tódll a ontm serú ip:ual e servida no refeitório, tanto para 
os educandos gratuitos como para os pensionistas. 

Art. n .• - Os empre;..:arlos terão alimentação acomo
dad<~ à sua idade e trabalhos; mas não sen't servida ao 
mesmo tempo que a dos alunos. 

Art. 28.•- Os ed ueandos p:ratu i tos não poderão usar 
dentro do In;;tituto senão o vestuário do tipo e modêlo que 
a :Óirec(,"ãO indicar, competindo a esta estabelecer os dias 
da re.pecti,·a mudança. 

CAPÍTULO IV 

Da educação e ensino 

Art. 29.•- A eduea<;>ão no ln-.titnto consi<;te em habi
tuar os alunos à limpeza. ao trabalho, fi,; pníti<"<IS da sã 
moral e da religião, à cortezia e dPlicadeza, entre si e p21ra 
com as outra<; pessoas. em rarticular pam com os seus 
sup<•riores. Tal função incumbe em especial ao funcionário 
Director, que a exercerá diredamente e por intermédio do 
restante pessoal do Instituto. 

Art. 30.•- O ensino ,·ersará a'> matérias de instrução 
primária ofieial, a prática da ginástica e a aprendizagem 
de ofício ajustado à ..-ocação e capacidade dos alunos, 
de,·eudo as matériac; da referida instrução primária ser 
programatizadas de modo a não se perder de \"ista a índole 

própria dos educandos. 
Art. 3 I .0 - Os pensionistas podem ser dispensados do 

ensino dos ofícios, se seus pais ou tutores assim o ftuiserem, 
e ser leccionados naquilo que êstes indicarem, desde que 
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i~<;o se tome po.,,f..-el e êles ~e sujeitem à deo;pesas que 

ês,.;e erl:iino tronxu- ao E'"'tabeJe,·imeuto. 
.\.rt. 3:!.• -~o c>ur~o g-eral de instm~·Jo primária. 

nenhum professor poder·á. :sem autoriza<;iio da )lesa llll da. 
l'ru..-eduria. ter a seu l·argo mais de 10 aluno,;. Este~. quer· 
se trate de interno:;. quer de externos. serJo 1 epartido' eqni
tatinunenre por t0da,; as turmas. de modo que eada uma 
delas tenha apr,Jximadamente o mesmo número de alunos. 

A r t. ;l;).O -O erhino serú d iri!!ido segundo as n.·g..-as 
•lo méhHIO pedagóg-i•·o denominado oml puro, para o que o 
Instituto de..-erá ma11ter de' idanwnte Orft<lnizado um museu 
eum o q11e for inolispPn-.il\·el. 

Art. 34.•- O erJSrno das sun.la:---mudas assentarú nos 
me~mo,.; prindpio,.; que se prescrevem para os smdos-mudos, 
atendendo-se principalmente. no que respeita à parte profis
sional. à índole própria do sexo. 

Art. 35.•- A. direcção geral da educação e ensino é 
das atribuY,·ões do re,.;pe<·ti,·o Director. que a exercerú sob 
a ,;nperintendt'ueia do :\l,•sário-Direetor e da )Je:-a; os pais, 
tutore.-. 011 prutut 1res dos ed uear11los não poclem ter i ng-e
rcrH·ia rws,.,;L dir.:>t<;io. O p•·:--sl•al do InstiUH•l de\l'rÚ tratar 
os educando,; l"Uill amor e ,·arinlhl. s••m 1 un,·a p••rder a<; 
oportunidades que ~e lhe deparem para a ~ua forma<;itü 
m.md, ineutindu-lhcs st:ntimento~ de re:-peito pela ordem e 
di::wiplina e pelo ap(\.\O ao trabalho. 

Art. 36.• ·-·o~ edueanrlos que, por in::-utkiênl'ia física. 
ou mental. se re,·elarem ineap<tzes de as-.;imilar o en ino 
minisuado Ill' In-.titato. e bem assi:n o~ quo manifestarem 
i IH"Oill patibi I icl ••. I ' ('lllll o reg-i me ele di sei pl i na nele Sl"g"U ido, 
serão entregue::> a suas família,.:. se. durante o detur:;o de 
um ano. tal inn•p•H·idacle e in ·umpatihilidade ::-e não modi
iit·arem. A eutre!!"a dererú ,.;er. poróm. determinada pela 
){e.;a e fundamentada por llleio de relatório elaborado pelo 

Direl·tor do Instituto. 
Art. 37.•- O Directcr prol·urará ~alardoar O!'< alunos 

que se di,;tirwam pelo ~eu bom eomportamento, aplie<t~·ão 
e apro\·eitamento, estimulando-os, por tõda~ as fo rma::;, para 
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se aYantajarem uns aos outros. O :Mesário-Director facultará 
para esse fim os possíreis elementos. 

§ únko -- Para ês;:;e efeito, de,·erá ha,·er no I nstituto 
um quadro de honra. em que se registem os nomes dos 
aluno:> que o mere~·am: e, com o mesmo objecti,·o, coufe
ri•·-se-ão pr(•mif•S anuai:-;, propostos pelo DireC'tor. com 
audiência rlus profe:;:;ores e chefes das oficinas, deYendo a 
distribuú,·ão dC,ses prémios realizar-se de preferência no dia 
27 de Julho rle cada ano, ani,·ersário da morte do filem
trópico fundador do lnstitnto. mas podendo ainda fazer-se 
na solenidade inaugural da abertura das aulas. 

CAPÍTULO V 

Da Caix a Escol-ar 

.Art. 38.•- Haverá no Instituto uma Caixa Escolar. 
Art. 39.•-0 fundo desta Caixa será constituído: 
a) pelas p;;molas ou doaç·ões que os bemfeitores qui

serem fazer expres,;amente para ê-.:te fim: 
b) pelas e,;molas ]alJ(;adas na caixinha. para tal fim 

designada; 

c) por quai:-.quer quantias que a )lesa aplique a 
êste fim. 

§ 1.•- A )fe-.:a da Irmandade arrecadará no :;;eu cofre 
êste fundo. que Yencerá juro da taxa que estiver em curso 
na Caixa Económica da Caixa Geral de Depósitos; 

§ :2.•-0 rendimento de cada ano ~erá dividido igual
mente por todos os educandos que saírem do Instituto no 
ano imediato. 

Art 40.•- Para criar nos educandos hábitos de t ra
balho e economia. · a Mesa mandará abonar anualmente 
à Caixa. para distribu'ição na conformidarle do § 2.0 do 
arti~o anterior. uma percentagem do produto da venda 
dos objectos feitos pelos educandos nas oficinas do Insti
tuto, depois de deduzido o custo das matórias primas 
empregadas na sua confecção. 
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.Art. 41."- Ao Jfesário-Diredor cumpre dar as fucili 
dades necessárias para quP se mantenha sempre em dia a 
escrituraÇ'ilo dos funrlos de~tinado,; à Caixa E::a·olar. se;rundo 
o art. 39.•. e a conta t·orrentP com os edtwandos, segundo o 
art. -!O.•, serri('os esse:> que Je,·er<Lo ser feitos pelo p:.;niru
ríu·io do I nstituto. 

CAPlTGLO \'1 

Do pessoal 

SECyÃ..O I 

Disposições gerais 

Art. 42.•-0 pessoal rio Instituto será constituído pelos 
empregados constantes do respet·ti\·o qnarlro, com excep~·ão, 
poróm. do EL·ónomo, cujo cargo será extinto apenas cesse 
a ~en·entia do ~f'll actual titulm·. 

.-\rt .. JJ.0 -SPrão c·onsiderados empre;rado~ intrrnos e, 
comv tais obri;.:ado" '\ Yi,·er no In,.tituto. que lhes fomet·crá 
habit<H;ão, eama e me:<a. ü Diredur. a di-.:pf'n~eira-roupeira. 
a mestra de lavore,;, o,; prefeito~. a prefeita. o guarrla. o 
g-narda-portão, a cuzinheira, o horteliio, o criado c as 
criadas. Todo o r€:-:taute pe:-;::;oal ~erá extemo. 

~ I .0 - A )lesa ou a Prorednria poderão. no E-ntanto, 
sub pareeer fa,·onhel do "Jle:>ário-Direetor do Instituto. 
dispensar, temponí.1 ia ou permaneutememc, de residir no 
e,;tabeleeimenro qualtjuer dos empregad11;:; referidos no corpo 
dêste artigo. 

§ 2.0 - .i regalia da habitação concedida ao Director 
torna-se extcn,i nt tam bt:m à re:':peeti nt família, quando 
este a tirer, derendo para isso O ] nstitlltO foruecPr-Jhe casa 
própria, fo;rão. luz e ág-Lw; ma,;. em tal raso, não lhe será 
já fomecicla mesa. ma::. ~im nma ajuda de custo para. 
ali menta~;ão pessoal. 

Art. 4·1.•- É da competência do )lesúrio-Director do 
Instituto, ficando, entretanto, sujeito a confirmação da 
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:llesa. o pro,·imento dos ~er•entuários ac:salariados e dos 

lugares de cozinheira. eriados e criadas. hortelão e ~uarda
-port:lo; o pru,·imentO dos cargos restantes é da compe
tência da :Jlc:<a. 

~ único- A )lesa designará os empre~ados a quem 
de\·a ser l'XÍ!!ida fian~·a e fixará o montante desta .. ntes do 
prrJ\·imento do empn~;.\'0. 

Art. 43.0
- Os empn';.;adu~ do Instituto g-ozam de todos 

,1s din•itlls e <1o pa,~i,·ei:< dP. tõd;ls as obrig-a~·õe;; que. 
u:Lo eon..;tando do pre,PntP rP~tdaml'IHO. s;1n r·otwedid~lS e 

exi;ridas pelos Reguiamentos da Santa Ca a ao,; cmpn·g-ados 
que tenham a nH:,ma ou an·tlu;a eategoria nus quadros 
dos demais estabeleeimentos. 

SECÇlO II 

Das atribu-ições do pessoal 

Art 46.0 -Xa r•onformidadc do arti!!'n 7.• dê ... te RPg-n
lumeuto. t•omp te ,\Q Dm" ·tJI' g"O\ Nn.tr o fn,tlluto sob a 

superintendL·ncia JniP h.1ta dJ rPsp 'l'ta\ o Jlp,«riU- Din:\'tur. 
cumpri11do-lhe em pMtl<'t,:ar; · 

l.0
- Hegulur todo u ,prvit,•o doee11te, tanto dll sexo 

masl'nlino, como do sexo femi1~inn; 

2.0 - l'mpõr ao )le:-úrio- Director tndo quanto julgar 
nE:ce,;súrio para o bom I'I'!!'Íme do Instituto: 

3. - Superintcndt->r em t11do o :o:pn·ir;o ele en..;ino, em 

ambas as sce1;õe..;, e em tudas as r!i,~:iplinas que se 

cursarem: 

4."- \"elar pela rlis~:ipliiHl dos aluno!':. qu<:r nas aulas, 
q ner fora df'la-. ; 

5.•- Heg-ular a escritunt~·ão do I n-;titllto. na parte 
docente: 

6.•- Permitir as Yisitas ao Instituh e ao" aluno<:. 

sem prejuízo do ensino e da boa ordem do estabeleeimento, 

regulando tudo de acôrdo com o .Mesário-Di redor; 

~1 

7. •- .A pre~entnr um relatório pedagógiro anual, acom

panhado de nm mapa do apro>eitamento geral. Êste relatório 
menei onará tt\mbérn as altemçiles que foram feitas ou que 

a neeessidade aeon~elhe no regime pedagógico, de modo 
<J ne se consiga o aperfei~·oamento gradual do ensino; 

8. 0 -Regular a escrituração da casa quanto a alimen

tação, mobília e roupa~. e fornerer ao escriturário tôrlas as 
iudica1,·ões iudispens{weis para o processamento da despesa 
ordinária; 

9.•- Ordenar o sen·ir::o da roziuha, da mesa. da rou

paria. das ofi<'inas, dos jardins, da limpeza. etc. ; 
10.•- Superintender sôbre todo o pessoal do Instituto; 

11.•- Indicar ao )fesúrio-Director as necessidades da 

ca<:a. que forem ocorrendo. e acompanhá- lo, quando neces
sário, nas suas in::;pec,·ves ao estabelecimento. 

~ 1.• - Xo:s :-ens impedimentos: o Director será subs
tituído pelo profes"or mais antigo. 

§ 2.•- Enquanto se manti,·er no lugar o funcionário 

que presentemente exen·e o rurgo de Ecônomo. este con
sermrú sob .as suas ntribu'içues as funções que lhe compe
t iam no anterior re..;ulamento. 

Art. 47.0
- São encargos do médico; 

1."-A inspecção dos educandos no acto da admi~são; 

2.• - O tratamento dos mesmos nas suas enfermi-
dades; 

3.• - A indicação das medidas higiênicas que devam 

adoptar-se no Instituto; 

4.•- As prescrições singulares sôbre éada u m dos 
alunos, quanto aos exercícios que êles podem fazer, ofícios 
que podem aprender, etc. ; 

5.•- Visitar o estabelecimento pelo menos duas vezes 
por semana, embora não seja chamado: 

6.• - Estudos científicos sôbre a surdo-mudez, e meios 

de modificar os defeitos oq!ânicos dos indiríduos afectados 
desta enfermidade, apresentando anualmente um relatório 
à Mesa; 

7 .• - Enviar todos os meses ao :llesário-Dir ector , pa ra 
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êste o apresentar à )lesa, um boletim sanitário do I nstituto. 
se~undo o respecti •o modelo. 

Art. 48.0
- Cumpre ao Esr>ritur,írio fazPr, c:ob a supe

rintendênl'ia imediata do rec:pecti\·o ::\le,:ário-Direetor. tôda 
a ('Oiltabiliza~;ãu e experliente d I In,titnto. e e.xecutur c..;,;t!s 
serric;os er·1 íntima li~aç·ão com o Director e a~ Heparti1,·ües 
Centrais na Santa Ca,;a. 

Art. 49.•- À Dispenseira-ronpeira compete: 
1.• -- 'rer à sua. guarda e re:-;ponsaui l idade, em depen

dênrias prôprias, convenientemente inventariados e arru
mados, todos os gêneros rle:;tinados ao consumo do estabe
lecimento e tôdas as suas roupa,;: 

?.•-Fornecer à Cozinha. mediante requis1ç:to assinada 
pelo Director ou por quem o c:nbstlhra, os gêneros iudi -
pen-.,h-ei,; para 11 confect,·io <hrs refeiçue : 

B.•- l'omecer, também mfriiante requi-..i~_:iío, roupas 
para us cama:: e para as me-.a-:: superintender na sua 
con cn·aç.io. ordenando que :-:e pa,..,em a ferro e se engo
mem as que o derem ser: e dá-las à lavagem, conferin
do-as quando voltarem: 

4.•- De,:empenhar tõrlas as demais funt,·i'e' próprills 
do <'argo que lhe forem determinada,., pelo '(p-.firin-llirectcr 
e sej·1m rompatíYeis com a sua aptidiio e restante orupa<;ile,. 

Art. 50.• - Os demais empregado:-, c·umpnr1o os 
deveres inerentes aos exercícios dos re'-'p<'L'ti \"OS eargo~, 
acatando e observando as ordens do..; ::-~us superiores, de 
harmonia com as instrnções que forem prescritas pela. 
D ireeção do Instituto . 

.Apro,·ado pela. 1Ie:::a e Definitório da Santa Casa da 
Miser icórdia do Põrto, em sessiio conjunta de ll de Junho 
de 1943. 
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lJo1tior Anlrínio Lufs Gomes, Provedor 
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Cónego Dr. Antônio Ferreira J>into 
Coronel Armawio Pereira Carmlhal da Silreira Teles 

Bettencourt 
An wldo Jfiranda Guimm·ães 
Capitão Brnto Gomes de Jlorais Sarmento 
Cm·onel .Jaime Rodolfo Norais e Siha 
João Baptista J.Yunes de Oli1:eim 
Júlio Pereira do Amaral ,Júnior 
Capití'io T-ufs Amam tfp Olireira 
Engenheiro Teófilo Au.'Justo Femrmdes das .Veres 
P1·oj. Douto1· Tomrís Joaquim Dias. 

DEFINITÓRIO 

Adolfo Bn:>to Correia 
Dr. América Cfn,·o la Fonseca 
Dr. José António For&es de Jfngnllu7es 
Engenhei1'0 Jlanuel Gonçalres de Amújo. 
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