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CMP 
ARQUIVO HISTÓIICG 

Doto a~lo~ 

Num. S.~-z4. 

AL VARÁ 

Eu EL-REI Faço aber aos que este Meu Alvarú Yirem, q ue 
attenclenclo ao que Me foi r epresentado pela Associação Com
mercial elo P orto, pedi ndo a approvação elos Estatutos, por 
que pretende r eger -se d'ora em diante, em subsLituição ao re
g imento, pelo qual se tem governado ele ele a sua fundação em 
1834; Vista a infor mação el o Governador Civil el o cli s lr icto 
administrativo elo Porto ; Vi to o parecer do Ajudante elo P ro
curador Geral da Corôa e Fazenda, junto ao Mi nis tcrio da. 
Obras Publ icas, Commercio e Inclustria: Hei por bem dar a 
Minha r égia approvação aos Esta tutos ela Assoc iação Commer
cial do P or to, q ue constam de c inco cap ítulos, tr inta e cinco 
artigos e uma disposição trans itoria, e baixam com e te Al
vará, assignado pelo Ministro e Secretario ele Estado el as 
Obra Publicas, Commercio e Industria, com a expressa clau
sula de que esta minha approvação lhe poderá ser reti rada 
quando se desvie dos flns ela sua institu ição, não cumpra fi el
mente os seus Estatutos, ou deixe ele enviar an nualmente á 
Direcção Geral do Commercio e Incl ustr ia o relator io e contas 
da sua gerencia. P elo que Mando a todos os tribunaes, autho
ridacles e mais pessoas a quem o conhecimento cl'este meu Al
vará compelir, que o cumpram e g uardem e faça m cumprir 
e guardar tão in teiramente como n'elle se contém. P agou de 
direitos de mercê e imposto de viação vinte e oito mil e oito-



centos réis, como consta por um conhecimento sob numero se
tecentos cincoenta e quatro, passado na Repartição do sêllo e 
Teceita eventual em dezese is de fevere.iro de mil oitocentos e 
se tenta. E por firmeza do que dito é, este vai por Mim assigna~ 

do e sell ado com o sêll o das Armas Reaes, e com o da Causa 
Publica. Dado no Paço aos dezenove de fevereiro de 1870. 

E L-REI. 

Joaquim Thomaz Lobo de Avila. 

Alvará , pelo qual Vossa Magestade Ha por bem appro·var e 
confirmar os Estatutos, pelos quaes se ha-de reger a Associa
ção Commercial do P orto, pela fórma retro declarada. 

Para Vossa Magestade vêr. 

ESTATUTOS 

DA 

ASSOCI AÇÃO COMMERCIAL DO PORTO 

CAPITULO I 

Da Associação, sua séde, flns 
e administração 

Artigo 1. o A A sociação Commercial do Porto_, es
tabelecida no ediflcio da Bolsa, que lhe foi doado por 
carta de lei de 19 de junho de 1841, é a reunião dos com
merciantes da mesma cidade, e seus suburbios, nacio
naes ou estrangeiros, que já hoje sejam socios, ou que 
s atisfizerem aos requisitos da admissão, e observarem 
as disposições d 'este Estatutos. 

Arl. 2.0 Podem fazer parte d'esta Associação todos 
ü S indivíduos comprehendidos na accepção do artigo 35.0 

do Codigo Commercial, assim como os gerentes de esta
belecimentos ou casas bancarias, ou commerciantes, os 
corretores c agentes de commercio . 

Art. 3. 0 A Associação é puramente destinada a in
{lagar as necessidades do commercio, defender os inte
r esses e direitos dos co mmerciantes, e promover o des
€nvolvimento ue tudo que direcla ou indireclamente pos
sa contribuir para a sua prosperidade e illuslração. 
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Art. 4.0 A Associação Commerciêli J o Porto é re
presentada pela assemblêa geral dos socios, r egularmen
te constituída, a qual delega seus pod eres em uma Dire
cção annualmente eleita, conforme as di sposições d'es tes 
Estatutos . 

CAPITULO II 

Da assemblêa geral 

Art. 5. 0 A assemblêa geral compõe-. c dos socios 
effectivos e honorarios da A~socia ção Commcrcial do 
P orto; o presidente e os secretarias são os mesmos q ue 
os da Direcção. 

Art. (3_0 A assemblêa geral é convocada pelo presi
dente para dias, horas, e local certos, por convites indi
viduaes, e annuncios em dous dos principaes periocli
cos d 'esta cidade, com 3 dias de antecipação pelo me
nos, e com designação do objecto ou objeclo. a tra tar. 

§ uni co. Em casos excepcidnaes ou urgcn tes, o pre
sidente poderá dispensar o convite individual , e até re
duzir o praso para a convocação, declarand o o mo tivos 
á assemblêa geral. 

Art. 7. 0 A assemblêa geral poderá funccionar le
galmente, quando, cumpridas as disposiçõe do artigo. 
anterior, á hora marcada estiverem presentes 30 asso
ciados, ou com aquelles que houverem concorrido a t ·. 
meia hora depois, não sendo menos de 20. 

Art. 8. o Pertence á assemblea geral, cuj os traba
lhos são regulados pelo presidente : 

1. 0 Eleger a Direcção. 
2.0 Eleger uma commissão de tres membros para 

9 

dar parecer sobre as contas e os aclos da Direcção 
transa ela. 

3.0 Discutir e r esolver sobre o que possa interessar 
ao commercio, ou á Associação . 

4.0 Authorisar as cl espezas extraordinarias . 
5. o Approvar os regulamentos de q uaesquer estabe

lecim entos dependentes cl 'es ta Associação. 
6.0 Discutir e vo tar sobre os pareceres que lhe fo

rem apresentados pela Direcção, ou por commissões que 
a mesma assemblêa nomear para o exame de quaesquer 
propostas . 

Art. 9.0 No mez ele janeiro haverá duas assemblêas 
geraes ordinarias. 

§ 1. 0 Na 1." ser-lhe-ha apresentado o relatorio da 
Direcção, do qual constem os principaes aclos d'ella, e 
as contas da sua gerencia . Tambem ser á eleita a com
missão a que se refere o artigo 8.0

, n. 0 2. 
§ 2. 0 l\a 2 ." asscmhlêa geral ordin ari a serão discuti

dos o relatorio da Direcção, e o parecer da commissão; 
em seg uid a proceder-se-ha á eleição para os cargos 
aclminislra livos el a Associação. 

Art. 10. 0 A assemblêa geral reune-se extraordina
riamente: 

1.0
• Quando a Direcção ' o julgar conveniente, ou 

quando se dérem os casos previstos pelo arti go 6. o, 

§ uni co. · 
2. 0 Quando requererem a sua convocação sele ou 

mais associados . 
Art. 11 .0 Todas as deliberações serão tomadas por 

pluralidade el e vo tos . 
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CAPITULO III 

Dos socios, sua admissao, seus direitos 
e obrigações 

Art. 12.0 O candidato a socio deve ser proposto 
por um ou mais associados ; a proposta, assignada pelo 
proponente ou pelos proponentes, será dirigida ao 1. o 

secretario, e con terá o nome do proposto, sua naciona
lidade, genero de commercio a que se dedica e resi
dencia. 

§ 1. 0 Na primeira sessão que houver depois de re
ceber a proposta, o secretario fará a primeira leitura 
d'ella, e na segunda sessão . será votada pela Direcção 
por escrutínio secreto. 

§ 2. 0 Os proponentes são responsaveis pela exacti
dão das declarações feitas nas propostas. 

Art. 13. o Os socios contribuirão annualmente com 
uma quota de 4$800 réis, paga adiantada. 

§ unico. Qualquer que sej_a o praso da admis ão, 
esta quantia não será fraccionavel, e para todos os cf
feitos regula o anno civiL 

Art. 14. 0 Os socios sáo elegíveis para todos os car
gos da Associação, e teem accesso ao gabinete de leitu
ra, e a quaesquer outros estabelecimentos creados para 
s ua instrucção e conforto. 

§ unico . Os socios poderão apresentar como vi i
tantes, ficando responsavei s pelo seu bom proced imen
to, pessoas de fóra da terra, que ficarão com o direito 
de frequentar o gabinete de leitura durante dous mezes . 

Art. 15. o O socio que não cumprir as disposições 
dos Est?-tutos e regulamentos d'esta Associaçáo; aquelle 
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que deslustrar sua classe por seu comportamento irre
gular; aquelle que o Tribunal do Commercio declarar 
fallido por fraude; e aquelle que por qualquer fôrma 
perturbar a boa ordem da Associação, poderá ser ris
cado da matricula pela Direcção, sem direito á restitui
ção de qualquer parte da quota. 

Art. 16. 0 Não poderá a Direcção privar de seus di
reitos qualquer socio sem préviamenle o convidar a de
fender-se da arguição, a qual lhe será comm unicada por 
escriplo. E ' de 15 dias o praso da defeza, passado o qual 
a Direccão deliberará . . . 

§ 1. 0 Da· deliberação da Direcção póde o socio appel-
lar para a assembl êa geral, dentro de 15 dias. 

§ 2.0 A votação sobre a appellação será feita por es
crutínio secreto . 

§ 3.0 A doutrina dos dous §§ antecedentes não com
prehende o caso de quebra fraudul enta: a sentença é 
considerada como privando-o lambem de continuar a 
ser soc io d'esta Associação. 

Art. 17. 0 O socio riscado da matricula não poderá 
ser reaclmiltido senão passados dous annos e com nova 
approvação da Direcção . 

CAPITULO IV 

Da Direcçao 

Art. 18. 0 A Direcção compõe-se de um presidente, 
um vice-presid ente, um 1. 0 e um 2.0 secretarias, que 
compõem a mcza, um thesoureiro e dez directores. 

Art. 19. 0 A Dirccçáo poderá ser toda reeleita ; po
rém cinco dos seus membros o serão forçosa!Benle. 
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Ar L 20. o As eleições serão felLas por e~q· utinio 

secreto .' 
Arl. 21. 0 No caso ele falta, ou escusa ele alguns 

dos membros ela Direcçào, serão chamados os imme
diatos em votos na ultim a elei ção, por sua ordem nu
merica, comtanto que tivessem obtido pelo menos dez 
votos. 

§ unico . Se d'estc modo não fôr possível subs tituir 
todos os que faltarem, ou se escusarem, a asscmblêa ge
ral elegerá para os cargos qu e estejam vagos. 

Art. 22.0 A Direcção poderá funccionar desde que 
estejam presentes sete de seus membros . 

Arl. 23. 0 Logo que uma nova Di recção se constituir 
eleger á um elos clireclorcs para th esourciro. 

Arl. 24. 0 P ertence á Direcção : 
l. o Toda a aclnlinistração econ omica ela Associação c 

suas depcndencias . 
2. o F azer o quadro dos empregados e marcar-lh es 

os ord enados . 
3.° Fazer os regulamentos que julgar óppor tunos 

para a boa ordem e administração cl'cs ta Associação. 
4. 0 Nomear os membros que forem neccssarios para 

auxiliar a meza em suas funcções administrativas . 
5. o Nomear os empregados, c cl cmitlir aq ucllcs que 

fo rem desleixados, menos respeitosos, ou de qualquer 
fórma deixarem de cumprir os seus deveres . 

6.0 Hcprcscntar c consuHar sobre assumptos ele inte
resse co rnm ercial. 

7.0 Nomear as commiss6es especiaes, que julgar 
prec isas para a boa administração . 

8. 0 Aclmiltir e excluir socios em conformidade ·com 
as disposições dos Estatutos. 

9.0 Organi sar opporlunamente um monte-pio para 
os associados, com approvação da assemblêa geral, e 
em conformidade com as leis elo paiz. 
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10.° Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e as deli
berações ela assemblêa geral. 

Art. 25. o Pertence ao presidente, e na sua falta ao 
vice-presidente : 

1. o Hegular os trabalhos ela assemblêa geral e da 
Direcção . . 

2.° Fazer cumprir os Estatutos e as resoluções da 
assemblêa geral e da Direcção. 

3. 0 Presidir ás sessões . 
4.0 Manter a ordem e respeito nas assemblêas ge-

raes, e na Direcção . 
5. o Fazer um resumo imparcial ela discussão para 

esclarecimento da assemblêa geral e ela Direcção. 
6. 0 Propôr as ques tões á votação . 
7.0 Hubricar as actas depois ele approvaclas . 
8. o Despachar os requerimentos . 
9. 0 Superintender todas as dependencias da Asso

ciação, com o auxilio el os membros para esse effeito elei
tos pela Direcção. 

10. 0 Assignar a corresponclencia . 
11. o Assignar as ordens de pagamento. 
12.0 Dar conta elos seus aclos á Direcção. 
Ar L 26. o Pertence ao 1. o secretario : 
1.0 Hecligir e lavrar as aclas . 
2. 0 Dar conta do expediente. 
3 .0 Dirigir a correspondencia em nome da meza. 
!1. 0 Organisar o serviço da Secretaria e do Archivo . 
5. o Velar pelo ser viço dos empregados. , 
6.° Cumprir as ordens da Direcção, na parte que lhe 

disser respeito. 
Arl. 27.0 P ertence ao 2.0 secretario auxiliar o l.o, 

e-fazer as suas vezes na falta d'elle. 
Art. 28 .0 Pertence ao Lh esoureiro: 
1.0 A arrecadação de Lodos os rendimentos da Asso

ciaçáo e suas depenclencias. 



14 

2.<' Effectuar pagamentos conforme as ordens do 
presidente, a que se refere o n .0 11. 0 do artigo 27.0 

3. 0 Vigiar a escriptura ção da receita e despeza, que 
deve estar em dia, e no 11m de cada mez verificar que o 
saldo confere com o dinheiro em cofre. 

CAPITULO V 

Disposições geraes 

Art. 29. o O presidente, e na sua falta o vice-presi
dente, tem voto de qualidade . 

Art. 30.0 Os indivíduos que não estiverem nas cir
cumstancias do arti go 2. o, capitulo 1. o, poderão ser assi
gnantes do gabinete de leitura, observando-se as dispo
sições do artigo 12. o 

Art. 31. o Os assignanles do gabinete de leitura pa
garão por armo 4$800 réis, por semestre 3$000 réis e 
por mez 1$000 réis. 

Art. 32.0 Durante o exercício das suas funcções 
n 'esla cid ade lerão entrada no gabinete de leitura os 
Exc.mos Snrs. Intendente da Marinha, Director da Alfan
clega e Presidente do Tribunal do Commercio . 

Art. 33. o Além dos actuaes socios honorarios a 
' Direcção poderá nomear outros, quer nacionaes ou es-

trangeiros, que se torn arem bencmeritos pelos seus ser
vi ços especiaes á Associação, ou ao commercio e nave
gação em geral. 

Art. 34 . o Para a admissão cl 'estes socios observar
se-ha o que fica prescripto para a admissão dos socios 
ordinarios; devendo, porém, a propos ta conter uma nar
ração succinta dos serviços prestados pelo candidato . 
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Art. 35. o Qualquer parte do edificio não poderá ser 
emprestada pelo presidente para reuniões que não te
nham fim commercial, ou caritativo, mediante um regu
lamento . 

§ unico . Só a Direcção poderá conceder a casa para 
outro qualquer fim. 

Disposição transitoria 

Incumbe á meza impetrar a approvação d'esles Esta
tutos . 

Está conforme. Porto e secretaria ela ·Associação 
Commercial, 30 de janeiro de 1869. 

Augusto Pinto Ribeiro, 

SECRETARIO. 
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