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ALVAR Á

EU EL-RB:I Faço saber aos que este Alvará virem
que, Sendo-me presentes os estatutos, com que pretend e
constituir -se umn associação de classe com a denomin ação de Associação de classe «Commercial dos Logi stas do Porto >>
e séde no Porto.
Visto o artigo 3. do decreto de g de maio de 1891:
Hei por bem Approvar os estatu tos da Associação de
classe «Commerci al dos Logistas do Porto,» que constam de dez
cap ítulos e qua renta art ig·os e baixam com este Alvará
assignados pe lo Mini stro e Secretario d'Estado dos Nego·
cios das Obras Pul:Jicas, Co mm er cio e I ndust ria, com a
expressa clausula de que esta approvação será retimda
quando a associação e desvie dos fins para que é in stituída, não cumpra fielmente os seus estatutos, não preste
ao Meu governo as informações que elle lhe pedir sobre
os assu mp tos da sua especialidade a que se refe re o n.o
6. 0 do arti go 4.0 do citado decreto de 9 de maio de J891,
não dese mpen he devidamente as funcções que lhe fôrem
incumbidas por leis especiaes, ou, finalmente quando infrinja o mesm o dec reto, por cujas dispo&ições sempre e
em qualquer hypothese se deverá regular. Pelo que Mando
a todos os t ri bunae:::, auctoridades e mais pessoas a quem
o conhecimento d'este Alvará competir, que o cumpram
e guardem, e façam cumprir e guardar tão inteirame nte
como n'elle se contém .
Não pagou direitos de mercê nem de 'lê llo por os não
dever. E por firmeza do que dito é, este vae po r Mim as·
0

ES'TATUTOS
DA

.ASSOCIAÇÃO COMMERC IA L DOS LOGISTAS
DO

POR TO
(ASSOC I AÇÃO DE C LASSE)

C :\.PITULO I
Denominação e fins

signado e sellado com
Rêllo das Armas Reaes. Dado noPaço, aos der.eseis de março de mil oit ocentos noventa,
e no ve.
EL-REI.
Eloino José de . oll'>: a c Briff).

Registado a fl . 169, L.• 1.0
Alvará pelo qual Vossa Magestade Ha por bem approvar os estatutos da associação de classe denominada :
Associação de classe «Commercial dos Logislas do Porto. »

P assou-se por despacho qe dois de m arço de mil oito centos n oventa e nove.
Registado a. fl . 32 do livro respect ivo .
P orto e secretaria do Governo Civil. em 25 de maio·
de 1899.
·

Artigo 1. 0 -Esta associação de classe é denomirn ada: AssociAÇÃO CoMMERl'IAL DOS LoGISTAS DO
PoR·ro, e é fo rm ada pelos logistas d'esta cidade,
·se m lim itação de n um ero n em dist in cção de nac ionalidad e, sendo commercian tes.
Art. 2. 0 - 0s se us fi ns são as seguin tes :
1. 0 - Discuti r dent r o dos limites da lei todas
as ques tões d' in teresse commercial e ind ustrial e
particularmente, aqu ellas que diga m especialmente
r espeito ás differen tes especiés de logistas ;
2.0 -In iciar, desenvolv er e illLlcida r qualq uer
ass umpto , os melho ramentos co mm e rciaes e indu striaes que in te ressem ás classes que co mpõem es ta
associ.ação ;
3.0 -Prom over den t ro das forças pec uniarias
do cofre da associação , a instrucção dos socios e
dos seus fi lhos elo exo masculino, estabelecen do
uma escola pratica ou profissional, gabinete de leit ura, conferenci:o.s e quaesquer outros meios que
a civilisaçao recomm ende.
CAPIT'C'LO II

O Secrct..1rio Ger1tl,

Da admissão dos socios

.José Adelino FPrreh·a de üima .

Artigo 3. 0 - 'ão admittidos n 'es ta associação to dos os comm erciantes logistas estabelecidos n'esta
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cioade, gozando boa r eputação e sendo de m aior
idade.
Art. 4.0 - .À admiss11o de qualquer ea.ndidato pertence <.í direccão e será precedida de proposta de
qualquer sociÔ assignada pelo proponPnte,. na qual
se mencionará o nome do propos to, profissão, local onde a exerce, naturalidade e residencia .
Art. 5.o-Feita a proposta, será affixada por
cinco dias na sal a da3 secçGes a conta r da data
da respectiva rubrica, para que qualquer socio
possa reclama r perante a direcção contra a admissão do candidato .
Art. 6.0 - Passado este praso, a direcção votará
por escrutínio secreto a admis!" ãO ou rejeição do·
candid a to, segundo as info rma ções que ti ve r e o
valo r que merecer a reclamação que po r ventura
tenh a havido .
Art. 7.o-O reclamante, quando tenha sirlo desprezada a sua r eclama ção, ou o candidato, quando
tiver sido regeitado, podem r ecorrer para a as sem bleia geral.
·
Art. s .o- Perde o direito de socio :
1.0 - O que devendo dois t rim estres não os satisfazendo logo que lhe sejam exigidos;
2.0 -0 que in fringir as disposições ll'es tes esatutos;
J .o- .O que , pelo seu irreguhtr comportamento,
possa causar deslustre á associação ou a classe
a que pertence.
§ 1. 0 A penalicl atle de que trata o n. o l. o,
impost a for falt.a, de pagamento ele q notas, p1 de
se r reunida se a direcção assim o intender, readm ittindo os socios desde que estes ent rem com
o deb ito em atrazo .
§ ·2.0 As penalid ades de que t ra am os n.o• 2: 0 '
e s.o, são ela competencia ex;clusiva da assemblem
geral, devendo por ·m a direcçM su pender o ar-

gniclo logo que te nha conh ecimento do delicto e
assi m o commun icar á assembleia ge ral.
Art. 9 .0 -Pod em adquirir a qualidade de socios
bene meritos os indivíduos que tenham pr estad o
r elevantes ser viços a esta associaç:ro, sendo a admiss:ro d'estes exclusivamen te da com peten cia ela
assembleia geral.
§ 1. 0 A admissão dos socios benemeri tos será
precedida ele proposta enviada ao pl·esidente da
assembleia ger al, na qu al se mencionar ão os servi ços prestados pelos candidatos, cleveJido a mesma proposta ser assignada pela cl ire cção ou por
nove socios pelo m enos.
§ 2. Depois da approvação d'estes candidatos, envi ar-se-lhes·ha o competente diploma e um
exemplar dos es tatutos.
Art. 10. 0 - Os direitos dos socios beneme ri tos
são eguaes aos elos socios contribuintes, com exdusão de serem eleitores.
§ uni co. Os socios de que trata e te artigo
são isentos de pagamento LI e quotas, caso assim
o queiram .
CAPITULO III
0

De veres e dire itos dos so ci os
Artigo 11. 0 - Os socios são obrigados :
1.o-A pagar quotas de 500 reis por tri mes t re

e 500 reis pelo diploma e estatuto;
2.0 - A servir gratu itament e os cargos da associação para qne fõrem eleitos, nM sendo todavia obrigados a acceitar a reeleição, sem que hajam decorriuos dois annos ele folga;
·
3.0 - A concorrer, quanto lhes seja possível, para
o engrandecim ento da associação, tendo como dever, semp re que lhe seja poss~ve l , o com parecJmen o ás re un iões da assem blem geral.
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§ · uni co .

Os t rimes t res pa ra a co brança sM
contados desde o prim eiro dia o mez em que
cada socio fôr admittido.
Art. 12.0 - Os socios tem direito :
1. 0 -A discut ir e a emittir o seu voto em to- ·
das as questões que . se ventilarem n a assembleia
geral ;
2.0 -A eleger e ser eleito para quaesque r cargos da associaçito;
3. 0 - A indicar por escripto aos corpos gerentes, t ud.o quan to j ul garem a bem das classes que
a assoc1açao representa;
4.0 - A req uer er a convocaçuo da assembleia
geral ex traorclin aria. sendo o requerimento assignado por nove associados, e designando -se o fim
para que se requer ; não podendo comtudo a assembleia t ra ta r do assumpto sem que esteja m pre sentes pelo menos dois te rços dos socios r eq uerentes ;
5. 0 - A exami nar os liv,r os e mais do cum e ntos
pertencentes á associação, na epocha dos balanços;
6. 0 - A gozar ele t odos os beneficios qu e lhe
conferem os t'statutos.
§ unico. Estes direitos só se adquirem de pois
de passados t res mezes de associado e es ta ndo
sat isfeitos os encargos de socios .
CAPITULO I V
Dos fundos da assoc iação

Artigo 13.
Os fundos e haY eres da a sociação
compõe-se das quotas recebidns dos associados e
de quaesquer out ros in te resses qt:: e a associação
v enha a ad q uirir.
§ 1. 0 O fundos disponíveis serão empregados em papeis de credito, ou no q ue m ais convier aos in teresses da a sociação, sendo es e em:
0 -

.prego del iberado pela assembleia geral por pwposta da di recção.
§ 2.0 Os j uros a receber de qualqu er capi tal
empr egado sM co nsiderados para todos os effeitos, receita da associaçdo .
Art. 14. 0 -0 capital da assoc iação é exclusivamente destinado a occo rrer aos enca rgos consignados r:'estes estat utos e aos que diman are m de
resoluções tomadas em assembleia geral.
§ unico. Quando o ca pital dispo nível não chegar para occor rer ás despezas, a direcção requererá exp ressamente á assem bleia, a fim d'esta resolver as diffi c ulclades.
CAPITULO V
Da assembleia geral

Artigo 15. 0 - A assembleia ger al co mpõe-se de
todos os associados que estivere m no goso dos
seus direit.os, e sení co nvocada pelo respectivo
presicl ent por meio de circular es di rigidas aos socios ou por meio cl'annunGios publi cados em tres
jornaes dos mais lidos ela cid ade, co m an tecede n.cia de 15 dias para as asseçnb leias ordinarias e
com an teccdencias de 5 a 15 pa ra as ex t raordinarias, conforme a importancia do seu objecto requisitar maior ou rneno t' praso ; sendo essas
assembleias extraord inari as co m·ocadas por meio
de circulares e tambem por meio d'a nnun cios publicados em t res jo rnaes dos ma is lidos da cidade
e mais do que uma vez.
Art. 16.0 - A assembleia ge ral é o poder supremo da a ·sociaçao e j ulga r-se-ha co nstitu ída acha n.do-se presente a maioria absoluta dos socios.
§ unico . Quand o não reuna o num ero legal
.elos socio, . a reun irro d<t a3se mbl eia ficará. adiada
p ara ou ro dia. que nM excederá o praso de lG

....
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di c1s, _n em será infe rior ao de ~' depois d' aqu elle
que fo ra marcado pa ra a primeira reu ni ão, faze ndo-se os respect1vos avizos pela fór ma já in dicada
no ar.t1go a nten or. E ntão a a8sembleia poderá
constJtLllr-se co m o numero dos socios p resentes.
Art. 17. 0 - Pertence ú assembleia geral:
.1. 0 - Eleger a meza; cl irecção, co rnmiss<Jes e
ma 1s cargos que entenda pre isos ao bom and a ·
mento da associ a ção ;
·
2. 0 - lJetermin ar o emprego dos fundos dispo·
níveis;
3.o-:-Conh ece r e julgar os rec urso:,; qne lhe fô ·
r em aftect_os e co nceder ou recusar a exoneração
qu e os sn c1os peclJrem, elos cargos para que ten ham
s1d o ele1tos;
4. 0 - Fazer cump rir as presc ri pçues el 'es tes es·
tatntos. e todas as delibera ções tomadas em as·
sem~l e1 a ge ra l e clei ibe rar sobro quaesquer pen·
denc1as qu e se suscnem entre os cornos aerentes
e alguns elos associados ·
·
"'
ô.0 ::- Proclamar ~ e~pulsão dos socios que a
ella derem mot1vo Justificado·
. 6.o-Pro mover toda a protecçM aos interesses
JUSt os de qualqu er, associado que porve ntura se
.Julgue aggravado n os seus leg íti mos di reitos .
Art. 18. 0 - A meza da assembleia geral é com·
posta d ~ um presidente, um vice-presidente e dois
secretan os.
Art. 19.0 - Ao pres idente da assemuleia geral
compete :
1.o-Convoca!-a e dirigi r os eus trabalhos ;
2: 0 -Despacha r no praso de tres dias os requ enm entos que lhe fõre m apresentados·
. 3: 0 -Assi g n~r as acta s depois de appr~vad as e
1 nbncar os ma1s document.os que fôr necessario ·
4.0 - Installar as cornmissões que fõ rem eleita~
pela assem bleia ger al e ma n er a ordem nas sess<Jes.

Art. 20. 0 -Compete ao 1. 0 sec retario :
1. 0 - Redigi r , registra r e assigna r as actas;
2. - Red igir e expedir os avisos da convoca·
çào elas assem bléias geraes, quando s uperiorme nte
lhe seja ordenado.
Art. 21. 0 - As at tribuições do pr esidente, na falta.
cl' este, pe r ten cem ao vice-p resid ente e successiva·
m e n t ~ até ao 2.0 secretario; e as do 1. 0 e 2.0 se·
cretarios, na sua falta, áquelles que a assembleia
escolh er.
§ un ico. ~a falta de tod os os memb ros da
meza da assemhl eia ge ral, pr esidirá o socio que
a assembleia escolhr.r ; este nomeará os secr etarias.
Art. 22. 0 - A assembleia geral terú reun iCíes or·
dina rias e ext rao rdina rias.
: 1. 0 As r euni ões ordi narias v erifkar·se-bão
nos mezes de ja neiro e julho.
§ 2.
As r euni<Jes ext ra ordinaria:,; terão logar,
quan do o presidente da asse mbleia geral ou a direcção o julgarem conveniente; qu ando nove so·
cios ou mais o r equ ererem; e r1uando tiver a jul·
gar os recurs os de que trat a o § 1. 0 do a rtigo 6.0 ·
Art. 23.0 - A pri meira reuni ão da assembleia
geral ordinaria effe ctuar-se·lm durante o mez de
janeiro, na qual será 8presentado o rela torio ela
clirecÇto , da sua gerencia elo anno fi ndo, o qual
deve rá es tar patente na sala das secções, pelo
menos oito dias a ntes ela r euni ão da assembleia
geral, seguinel o·se a eleiçM dos cargos c.la asso·
ciação .
§ uni co. O relatorio da direcçM bem como o
parecer da com missão de co !l tas seri:t"o- impressos
conju ncta mente e dist ri buidos pelos associados ,
])elo menos oito dias antes d'aqu elle em que t i·
ver de se effectuar a reunião da assembl eia geral.
Art. 24·.0 -A segunda reu ni ão ordina ri a ela as·
sembleia geral effectnar-se·ha du rante o mez de
0

0

!
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julho, para tomar co nhecimen to dos actos da d irecçao relativos ct gerenciado L 0 semestre e pro ·
cede r á eleição dos ca rgos que estivere m vagos.
Art. 25. 0 - Das deliberações da assemb leia geral se la vrarao as competentes actas que serão
la nçadctS no livro respectivo .
CAPITULO VI
Da Direcç ão
Arti go 26 .0 -.A direcção será co mposta de um

preside nte, um vice-presidente, dois secretarias,
um theso ureiro. um r elator e t res direc tores .
Art. 27.0 Á direcçilo co mpete:
1. 0 - Ad min istrar com zelo todos os negocias
da assoc iação.
2.0 -Adquirir cas::t apro]J ri ada aos misteres da
associaçao no Jogar mais central possível;
3.0 - Cumprir e f~tz e r cu mprir as disposições
d'estes estatutos e todas as mais del iberacões do.
asse mbleia geral;
·
4.0 - Promover a arrecadação da receita e pa_gar os enca rgos da associação;
5.0 - Co nhecer da veracidade das reclamaçõe
e mais exigencias dos socios;
6. 0 - Dar co ntas da sua gerencia nas epochas
designadas nos ar tigos 23. 0 e 24. 0 ;
7. 0 -- 'rer patentes na epocba competente os livros e mais documentos relati·vos á sua gerencia,
para serem examinad os ])elos associados e aillxar
na sala das sessões os- respectivos balanços da
receita e despeza.
§ unico . Para que qualqu er reclamação possa
.ser a ttend ida é indispensa vel que o socio reclamante o faça por escripto, devidame nte assigna·do, expondo os motivos po rque co nsid era ter sido
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injustamente multado . A est9 do c m~ e_n to j u_ntará
o avizo ou in tim c-tçào que lhe tenh a s19o fe1ta.
Art. 28.0 - Ao presiden te da direc ção pertence:
1.1)-Abrir e fecha r as sessões da direcção e
r egular os trabalhos;
2. 0 - .Assignar com o secretari o as actas, diplomas dos socios, cheques, ordens de pag_amento
e rubrica r os demais docum ento:;; que seJam necessa rios.
§ unico. Na sua falta, presidirá ás sessões o
vice-preside nte e na falta cl'este o membro que a
direcçrto entre si escolher.
Art. 29.o- Aos secretarias da direcção perten ce~
1. 0 - Lavrar e assignar as actas e fazer o mais
exped iente;
_
2.0 - Assignar conj un ctamente co m o pres1den te
as contas, ordens de pagam ento e os diplomas
dos socios; _
3.o - Matricula r no livro compet ent e todos os
socios que fiz er em par te da associaçM.
Art. 30.o- O thesoureiro é o uni co que recebe
os fundos da associaçM e como tal compete-lhe:
1.o- Assignar com um dos sec retarias to ~ os
os recibos das quotas e de qualquer outra rece1ta
da associação;
2.o- Fiscalisar a cobran ça de t odos os rendi mentos da associação;
3.o- Satisfa zer promptamente t odas as contas
de despAz;_ts e ord ens de pagamento, que se lhe
ap resenta rem , assignadas pelo presidente e secretario da direcçllü;
4.0 -Dar contas á direcçM todas as vezes queesta intend a dever exigir-lh'as;
5.o - Depositar os fundos em qualqu er .estabelecimento de reconhecido credito e que ma1or percentagem offereça, isto de accordo co m a direcçao.
§ 1.o O thesoureiro não deverá conservar na

/
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sua mão mais de 506000 reis para occorrer de
prompto ás des pezas urgentes.
§ 2.0 No impedimento do thesoureiro servirá
o vogal que a dire~ção eleger, procedendo ·se a
balanço no cofre da associação.
Art. 31. 0 - A direccã o é solidariamente r esponsavel por todos os aétos ad ministra t ivos da associação, salvo os casos de força maior co mprovad os.
Art. 32.0 - As fun cções e r esponsabilidades d a
direcção só termin a m, quando esta tenha fe ito
en srega de todos os valores per te nce ntes á associação, e que se deve rá e:ffectuar no praso de oito
dias depois de eleita a n ova cl irecção .

Art. 35. 0 - Só uodem fazer parte dos corpos
geren tes os subditos portug uezes no goso dos s eus
direitos civis .
C APIT U LO IX

CAPITULO VII
Da co mmi ssão fi~ca l
0

Art. 33. - Haverá uma commissão fis cal annualmente eleita composta de um presiden te, um secretari o, um relato r e do is vogaes, á qual compete:
1. 0 - Examina r as contas ap resentadas pela direcção ela associação, bem como os linos e documentos comprovativos das mesmas contas, quando para isso seja convid ado pela direcção, ou,
qua ndo julgue convenient e para os interesses da
associação, deve ndo, n'est e caso , avizar a clirecção
com antecedencia, pelo menos ele 4.:-l h oras ;
2. 0 - Dar por escrip to o seu pa recer ás contas
e actos da direcção para sere m im pressos co njunctamen te com o relato rio da mesma direcç:to.

CAPITULO VIII
Das eleições
0

Art. 34. - As eleições geraes r ealisa r-se-hão no
mez de jan eiro e se rão feitas por escrutín io se-·
ereto nos te rmos applicaveis da lei geral.

Dos empregados
Art. 36 . - A assoc iação deverá ter um car torario
archivista e um continuo cob rador te ndo este de pr estar fiança eclo nea da importancia que a direcçao
julgar s uffic iente garantia, se ndo para estes cargos os indiv íduos que fôrem associados.
§ uni co . A asso c i aç~o a lém dos empregad os
ele que t rata este a rti go deverá ter , logo que
lh'o permi ttirE>m as fo rças el o se u cofre, um advogado e um proc urado r, destin ados . a defend er e a
t ratar das questões qu e se susc1ta rem em co nform idade com as disposições cl'este ..:; estatutos.
Art. 37.o- Ao car tora rio archiv ista incumbe:
1. 0 - Rodigir e escrev er os officios e representações que tiverem de ser dirigid as aos poderes
publicas , em harmoniü com as ind icações que superi orm ente lhe fore m da·das ;
2.0 - Fazer a escripturaçã.o e toda a correspondencia da associação _
Art. 38.0 - A o con tinuo cobrado r in cumbe cobra r as qu otas dos soeios e mais rendi mentos da
asso ciaçuo que fôr encarregado ele cobrM, ficando
r esponsavel pelos importes cobrad os que niTo Pn treg;:u- ao t hesourei ro.
0

CAPITULO X
DisposiçõP.s geraes
Art. 39 .o - Hav erá um regulam ento interno,

app1;ovaclo pela assem bleia geral, o q ual pro verá
algu mas clisposiçues que n:"Lo es tejam bem especi fi cadas n'estes esta t utos , em com t udo alt.erar as
s uas disposiçues .
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Art. 40. 0 - A dissolução da associaçao, só poderá
verificar-se quando ex haustos os seus ha veres, ella
não possa. satisfazer as s uas ob rigações, e esteassumpto tõr deliberado em assem bleia gemi.
§ un ico .· Dando-se esse caso, todos os livros
e mais documentos qu e lh e pe rtençam serão relacionados e entregues á auct oridad e administrat iva
c ompetente, e o espolio , depois de . tudo liquidado
será dividido por tres azylos de carid ade d'esta
cidad e.
Po rto, 24 de janeiro ~ e 189U.
Jongzúm F erreil·n d' .Almcüln R oman o.
.A nlonio Pinto Cw ·11ei1·o Basto.
J rJCio Pinto Soares .
Joao R odrigues de J!attos.
Antonio 0Nqlleira Cardo:;o D ias.
Duarte de Souu t F erreira . '
José d' Olioeim Son; a..

Agostinho Lnh da Si!m .
J[rmoel F erreira de Souxcr.
Antonio Jlm· in Lo uren('o P in a .
Francisca .Anton io Pontes.

Jo:;é Jloraes Cout inho.
/Jemardo l 'c ia:eim de Carmllio.
Jo.w; Lni-:: .Ah-es P creim Basto .
l~w·;;, José .J nt n nes.
Jesuino Jlendes 1( A.xeretlo.
C'onslanúno José da 8 i/vn Bragt~ .
Jhuwel Joctquim de Queirox. Braga.
J oao .Antonio d' .Almeidct.

T.mtrenlino Pereira de A.nrb·ade .
./o:;é de Lr:m a Lobo.
José .vlarin Vasco Gire/o.
Jacto Antonio de S ouxa.
Cm·los Augusto Jí'ernnndes .Ali!cs.
Zachcwürs da S ihct Basto.
Rernm·d i no Fenwndes de Sti.

José Dias.

Paço, 16 de março de 1899.
E lllino José de Souxa e B rito.

