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ALVARÁ DE APPROVAÇÃO
Eu EL-REI faço saber aos que este Alvará virem, que sendo-M~
presente os estatutos, com que, pretende constituir-se uma Associação
de classe com a denominação de ASSOCIAÇÃO DE CLASSE •UNIÃO
DOS MERCADORES DE FERRO E FERR AGENS DO PORTO E ÜAYA • e
séde no Porto.
Visto o artigo 3. 0 do d ecreto de 9 de maio de 1891 :
H d por bem Approvar os estatutos da Associação de Classe
• União dos Mercadores de ferro e ferragens do Porto e Oayn, que
consta de dez capitulas e cincoenta artigos e baixam com este Alvará
assignados pelo Ministro e Secretario d 'Estado dos Negocias das
O bras Publicas, Commercio e Industria, com a expressa clausula de
que esta approvação será retirada quando a associação se desvie dos
fins para que é instituída, não cumpra fielmente os seus estatutos,
não preste ao Meu governo as informações que elle lhe pedir sobre os
assumptos da sua especialidade a que se refere o n. 0 6.0 do artigo 4.o
do citado decreto de 9 de maio de I 89 1, não desempenhe devidamente
as funcções que lhe forem incumbidas por leis especiaes, ou finalmente, quando infrinja o mesmo decreto, por cujas disposições sempre
e em qualquer hypothese se deverá r~ gular. Pelo que Mando a todos
os t(ibunaes, auctoridad rs e mais p esso~s a qu em o c<>nhccitnento d'este
Alvará competir, que o cumpram e guardem, e façam cumprir e guardar tão inteiramente como n 't:lle se contem.
Não pagou direitos de mercê por os não dever. E por firmeza
do que gito _é este vae por Mim r. ss'g nado e sellado com o sello das
Armas Reaes e com o de verba.
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ESTATUTOS
.DA

União dos Mercadores de Ferro e Ferragens
DO

PORTOBGAYA
(ASSOCIAÇÃO

DE

CL-ASSE)

CAPITULO I
Dado no Paço aos vinte e cinco de fevereiro de mil e novecentos e quatro:.
EL-REI.
Conde Paçô Vieira.

Alvará pelo qual Vossa Magestade lia por bem approvar os
estatutos da associa ção de classe denominada : AssoCIAÇÃO DE CLASSE
<<UNIÃO DOS MERCADORES DE fERRO E fERRAGENS DO PORTO
E ÜAYA>.
Passou-se por despacho de vinte e cinco de Novembro de mil
novecentos e Ires.
Registado no livro 2.o a fi. 127.
N. 0 87.
Pagou de sello a quantia de dez mil reis. Lisboa - R. da Receita Eventual, 19 de fevereiro de 1904.
O Escrivão,
M.

O Recebedor,

C. Real.

Titulo, sêde e fins
De conformidade com o Decreto de 9
de maio de 1891, é instituída n'esta cidade uma Associação de classe, denominada União dos mercadoArtigo 1. 0

res de ferro e ferragens do Porto e Gaya.
A sua séde será na cidade do Porto e
os presentes estatutos a sua lei fundamental.
A rt. 3, 0 Os intuitos unicos e legitimas d'esta
associação, resumem-se no estudo, melhoramento e
defeza dos interesses economicos, commerciaes e industriaes referentes á classe, visando aos seguintes
fins :
1.0 Apreciar, discutir e proceder dentro da ordem, relativamente a todos os assumptos de interesse
da classe ;
~ . 0 Estimular o aperfeiçoamento e ex pansão do
trabalho de mettalurgia nacional, organisanào exposições de productos, distribuindo premios e fomentando a preferencia do consumo dos artigos nacionaes;
Art. 2. 0

-63,0 Promover o maximo convivio entre a classe
procurando a affirmação da sua solidariedade;
'
4. 0 Estabelecer um gabinete de leitura e bibliotheca commercial, cursos instructivos para os filhos
e ~mpregados ~os sorios, realisar conferenci as, e publicar um boletim mensal annnnciando os preços correntes dos artigos e matarias primas, e vulgarisando juntamente os modernos inventos da metalographia;
5.0 Aproveitar finalmente todos os factos quer
de ordem economica quer recreativa ou instructiva
compatíveis com a legislação vigente e de reconhecid~
proveito para a classe.
CAPITULO li

Admissão dos socios
Art. 4. 0

A esta aggremiação podem pertencer
todos os indivíduos nacionaes 011 estrangeiros do sexo
masculino, que reunam as seguintes condições :
1.0 Ser maior de 21 annos d'edade;
2. 0 Ser mercador de ferro ou ferragens e acharse estabelecido no Porto ou em Gaya;
, 3. 0 Merecer a c0nsideração da classe como digno de fazer parte da União.
. Art. 5. 0 · O candidato apresentará proposta ascripta ao Grupo Director, abonada por dois socios
no goso dos seus direitos sociaes, na qual se designará o nome, edade, naturalidade, qualidade do negocio e o local aonde se acha estabelecido.
Art. 6. 0 A admissão dos socios é do exdusivo
dominio do Grupo Director, que apreciará das condições dos candidatos, resolvend o justa e convenientemente.
Art. 7. 0 A regeição ou admi ssão do candid ato,
ser-lhe-h a notificada no praPo de quinze dias depois
da recepção da respecti va proposta.
§ unico. Quando a admiss ão de qualq uer ca ndidato não mereça a approvação unanime do Orupo
J!irector, proceder-se-ha a votação por escrutínio secreto.

•

-7.Art. 8.0

As firmas conectivas e de nome feminino poderão ser inscriptas como soci.o s da União,
não tendo, porém, os seus representantes mais que
um voto nas eleições e decisões da Assembleia Geral.
Art. 9. 0 Mediante proposta do Grupo Director
ou firmada por quinze socios no pleno goso dos seus
direitos, e submettida á sancção da Assembleia Geral,
poderão ser nomeados socios honorarios os indivíduos que pertencendo ou estranhos á classe lhe tenham dispensado apreciaveis serviços.
§ 1. 0 Será considerado socio honorario o individuo que offertar para o cofre da União a quantia
de cincoenta mil reis.
§ 2.o Os socios honorarios que não pertençam
á classe de mercadores de ferro e ferragens não podem votar nem ser votados para os diversos cargos
da União.
CAPITULO III

Deveres e direitos dos socios
Art. 10. 0 Os associados téem por dever:
Lo Cumprir integralmente o preceituado n'estes

estatutos s respectivo Regulamento, assim como as
deliberações da Assembleia Geral e Grupo Director,
quando essas determinações não contrariem a lei;
2.0 Desempenhar com a maior solicitude os cargos para que forem eleitos ou nomeados, esforçando-se sempre pelo engrandecimento da União;
3 .0 Assistir ás reuniões da Assembleia Geral,
sendo considerada a sua ausencia como adhesão formal ao que for resolvido;
4. 0 Verificar os documentos e contas annuaes
da gerencia no praso facultado para o seu exame;
5.o Satisfazer a importancia de 2$500 de joia e·
a quota mensal de 1$000 r eis.
Art. JJ. o Aos assuciados assiste o direito de:
L ° Firmar como abonadores as propostas dos
candidatos, a que se refere o artigo 5. 0 ;
2.° Frequentar a casa da associação, utilisandose de todas as regalias que na mesma se proporcionam;
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3.° Fazer parte da Assembleia Geral; discutir,
propôr, votar e ser eleito para qualquer cargo associativo;
4. 0 Apresentar por escripto ao Grupo Director,
quaesquer communicaçõas tendentes ao melhoramento
ou legal def~ za dos inter~sses da classe;
5. 0 Requerer a convocação da Assembleia Geral
nos termos do numero 2. 0 do artigo 22 .0
.
~ rt. 12.0 Os socios honorarios são isentos do
disposto em o numero 5.0 do artigo 10.0 , quando
d'esta concessão so quizerem aproveitar.
§ unico. O socio approvado, só depois de ter
effectuado o pagamento da joia e de um trimestre de
quotisação poderá fruir as regalias que lhe são facultadas por estes estatutos.
CAPITULO IV

CAPITULO V

Fundo social
Art. 15.o O fundo da União, será formado pelo
producto das joias, quotas e por todas as receitas
que eventualmente possa obter.
Art. 16. 0 A receita será destinada a concorrer ás
indispensaveis despezas com a realisação dos factos
d~signados n'estes estatutos e determinações da Assembleia Geral.
Art. 17. 0 Quando haja fundo disponível será
depositado em um estabelecimento do Estado.
§ unico. Para o fundo disponível não poderá
ser desviada importancia superior a 10 % da receita
geral.
CAPITULO VI

Assembleia geral
Perda de direitos
Art. 13. 0 Perdem as regalias de socios:
l.o Quando sem motivo justificado deverem mais

de dous trimestres de quotas;
2.o Quando transgredirem o disposto n'estes estatutos e Regulamento, ou as deliberações tomadas
pela Assem bleia Geral ou Grupo Director, r econhecendo-se que tal proceder foram lesados os interesses
da União;
3. 0 Os que tendo sido admoestados por faltas
commettidas sejam considerados reincidentes;
4. 0 Os que pelo seu comportamento irregular
se tornem nocivos á dignidade da Associação.
Art. 14. 0 Será excluído de socio:
1.0 O que provadamente concorrer para o dascredito ou ruína da União.
2. 0 O que defraudar os seus haveres.
§ unico. A exclusão de sacio só poderá ser sane·
oionada pela Assembleia Geral, precedendo proposta
elucidativa e fundamentada, assignada pelo Grupo
J;>irector ou por onze socios no goso de seus dir~itos.

Art. 18.0 A Assembleia Geral, constitue-se com
todos os socios no goso dos seus direitos, sendo legaes as suas decisões, desde que se achem reunidos
quinze associados.
Art. 19.0 As reuniões da Assembleia Geral serão ordinarias e extraordinarias.
Art. 2 0. 0 A Assembleia Geral ordinaria reunese pelo menos duas vezes em cada anno, sendo a primeira durante o mez de março para apreciação dae
contas da gerencia, e a segunda no mez de dezembro para effeito da eleição dos differentes cargos da
União.
§ 1.0 Dado que não reuna em Assembleia Geral o numero de socios indicados no artigo 18. 0 , será
convocada nova reunião no praso de quinze dias,
funccionando legalmente com o numero de socios que
comparecer.
§ 2. 0 Só poderá realisRr-se a Assembleia Geral
para ap resentação de contas de pois de a:3 mesmas
e correspondentes documento s, terem sido patenteados aos socios para exame, por espaço de quinze dias.
Art. 21. Nas assem bleias ordinarias, poderão
0

-10ser tratados quaesquer assumptos respeitantes aos
interesses da União, closde que sejam devidamente
indicados nos avisos convocatorios.
Art. 22. 0 A Assembleia Geral será extraordinariamente convocada:
1.0 Quando o presidente e o Grupo Director isso
julguem necessario.
2 ° Quando onze sacias no goso dos seus direitos assim o requererem ao presidente, justificando os
fins da mesma.
§ unico. Havidos como legaes os motivos indicados pelos requerentes, deverão os mesmos comparecer na Assembleia em sua maioria sem o que não
será effectuada a reunião.
Art. 23, 0 As reuniões da Assembleia Geral,
quer ordinaria quer extraordinaria, serão convocadas com oito dias de antecedencia, por meio de avisos directamente enviados aos socios, nos quaes se
declare a ordem do dia a tratar.
Art. 24.o Quando á hora marcada para o começo da Assembleia não se encontrar presente nenhum membro da meza, será nomeado d'entre os socios aquello que deverá presidir.
§ unico. São expressamente prohibidas as discussões referentes a assumpios estranhos aos fins da
União exarados n'estes estatutos.
Art. 25,0 A' Assembleia Geral, pertence:
l.o Eleger annualmente na reunião do mez de
dezembro, um presidente, primeiro e segundo secretario, bem como o Grupo Director;
2.o Discutir, apreciar, impugnar ou votar as
contas da gerencia apresentadas pelo Grupo Director;
3 o Fiscalisar a restricta observancia dos Estatutos · e Regulamento e resoluções da Assembleia
Geral;
4. 0 Resolver sobre os casos previstos no artigo
0
14. ;
5,0 Nomear as commissões que julgue necessa·
rias para o estudo das questões referentes á União;
6.0 Decidit· sobre a dissolução da União.
Art. 2 6.° Cumpre ao presidente da Assembleia
Geral:

...
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l.o Dirigir os trabalhos da Assembleia;
2 o Fazer respeitar as disposições dos Estatutos
e Regulamento;
. ~. 0 Indicar os assumptos e discutir em ordem
do dia;
4. o Proceder ás votações e annunciar o seu resultado;
·
5. 0 Sustentar a ordem na Assembleia como reclama a dignidade pessoal e collectiva;
6.° Firmar as actas e rubricar todos os livros
da União, a'brindo nos mesmos os respectivos termos
· d'abertura e encerramento;
·.
7.° Convocar as Assembleias que lhe forem requerirlas como dispõe o numero 2. 0 e § u.nico do artigo 22 .0 •
Art. 27.o Ao primeiro secretario, compete:
1. 0 Hedigir, ler e assignar as actas com o pre·
sidente e segundo secretario;
2.° Cuidar do ex:pedieute d' Assembleia, tendo
em ordem os documentos que hão de ser archivados;
3. 0 Redigir os avisos de convocação das Assembleias G lj r~es.
Art. 28,0 Ao segundo secretario, compete:
§ unico. Auxiliar dedicadamente o primeiro secretario em todo o serviço, substituindo-o nos seus
impedimentos.
CAPITULO VII

Do Grupo Director
Art. 29. 0 Em harmonia com o numero um do
artigo 25.0 será eleito annu almente o Grupo Director,
composto d 'um presidente, dois secretarias, um thesoureiro e tres directores.
Art. 3 0 .0 São attribuições do Grupo Director:
1.° Cumprir escrupulosamente as disposições
dos Estatu tos, Regulamento e resoluções da Assembleia Geral ;
2. 0 Reunir em sessão ordina ria mensalmente e
extraordinariamente, sempre que seja necessario; .
3. 0 Resolver sobre a admissão dos candidatoB
a sacias, nos termos do artigo 6. 0 ;

l
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4. 0 Apresentar as propostas á Assembleia de
que tratam os artigos 9.o e 14.o;
5. 0 Prestar contas da sua gerencia nos prasos
designados no artigo 20. 0 ;
6. 0 Arrendar casa para a installação da União;
7. 0 Satisfazer os encargos da União;
.
8.0 Admittir os empregados necessarios;
9.0 Encerrar as contas da gerencia em 31 de
dezembro;
10. 0 Apresentar á Assembleia Geral quaesquer
propostas fundamentadas que entenda ·proveitosas
ao florescimento da União;
11.0 Organisar o Regulamento interno e quaesquer instrucções tendentes á perfeita execução dos
Estatutos.
A rt. 31. 0 Ao presidente, compete:
1.0 Dirigir os trabalhos das sessões esclarecendo os pontos em discussão;
'
2.0 Assignar juntamente com o 1. 0 secretario os
livros, actas, ordens de pagamento e mais documentos da União ;
·
3.0 Representar a União em todos os actos em
que isso seja preciso.
§ unico. Quando o presidente não compareça
ás sessões, será nomeado entre os restantes membros
aquelle que deverá presidir.
Art. 32.° Cumpre ao primeiro secretario:
§ unico. Lavrar as actas, tratar do expediente
da União, assignar as ordens de pagamento, fi scalisar cuidadosamente a escripta, organisar o recenseamento geral, o qual será posto em reclamação juntamente com as contas da gerencia.
Art. 33. o Ao segundo secretario, compete:
§ unico. Prestar ao primeiro s~cretario todo o
auxilio na consecução dos serviços que lhe são commettidos, substituindo-o nos seus impedimentos.
Art. 34.0 Ao thesoureiro compete:
1. 0 Passar os recibos das importancias que lhe
forem entregues, fiscalisar assiduamente a cobrança
da. União, satisfazer as ordens de pagamento que lhe
SeJam apresentadas, prestar contas ao Grupo Director quando lhe sejam exigidas.

§ unico. O thesoureiro nunca poderá ter em seu
poder quantia superior a cincoenta mil reis, devendo
em tal caso fazer o deposito i\ ordem em qualquer
estabelecimento bancario de reconhecido credito.

CAPITULO VIII

Das eleições
Art. 3 5.0 A eleição geral para os differentes
cargos da União, effectuar-se-ha no mez de dezembro
de cada anno, conforme o designado no art. 20.0 •
Art. 36. 0 Discutidos quaesquer assumptos indicados para ordem do dia, o presidente proporá a nomeação da meza eleitoral, que será composta de um
presidente, dois secretarias e dois escrutinadores.
A rt. 37.0 A eleição será feita por escrutínio secreto á pluralidade de votos.
A 1·t. 38.0 As listas serão duas em separadouma para a Assembleia Geral, contendo tres nomes
com a indicação dos cargos, e outra para o Grupo
Director contendo sete nomes.
.Art. 39 .0 O Grupo Director eleito dis tribuirá
entre si os differentes cargos.
_
A rt. 4 0. 0 Qualquer duvida que se offereça durante o acto eleitoral, a meza decidirá por maioria,
devendo tal facto ser devidamente exarado na acta.
A rt. 41.0 Realisado o acto eleitoral o presidente
proclamará os socios eleitos, mandando affixar os
respectivos editaes e fazendo as devidas participa·
ções em tal sentido.
§ 1.· Quando vagar algum logar será chamado
a exercei-o o socio immediatamente mais votado
desde que a sua votação seja superior a sete votos.
§ 2.0 Em caso de empate entre dois eleitos será preferido o socio mais antigo pela ordem da inscripção.

.

.
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Disposições geraes
O anno s·ocial da · União, será o anno
civil-1 de janeiro a 31 de dezembro.
.Art. 43. 0 Os corpos gerentes tomarão posse
dos seus cargos no dia 1 de janeiro de cada anuo.
Art. 44. 0 Não podem ser eleitos para os corpos
gerentes da União, senão socios de nacionalidade
portugueza.
.Art. 45, 0 Haverá um Regulamento interno approvado em Assembleia Geral, destinado a bem esclarecer as disposições d'estes Estatutos e indicar
precisamente os direitos e deveres dos socios, corpos
gerentes e empregados da União .
.Art. 46. 0 Estes Estatutos só podem ser altera·
dos:
1.0 A requerimento de 21 socios;
2. 0 A requerimento do Grupo Director.
§ unico. Presente o requerimento á Assembleia
Geral, esta julgará como entender conveniente.
Art. 47. 0 Nos casos omissos e para mais exacta interpretação d'estes Estatutos regulará a Lei de
9 de maio de 1891 e mais legislação referente.
Art. 42. 0

CAPITULO X

Da dissolução
Quando em Assembleia Geral, reconhecida a impossibilidade da sua existencia, seja resolvido a dissolução da União, será nomeada uma
commissão incumbida unicamente da sua liquidação.
Art. 49, 0 Pagos que sejam integralmente todos
os creditas, serão vendidos os h a veres da União e
entregue o seu producto a um estabelecimento de
beneficencia do Porto.
Art. 48.0

~

A liquidação completa da Uniilo será
realisada no praso maximo de seis mezes depois de
votada em Assembleia Geral a sua dissolução.
Porto, 2 de Novembro de 1903.
Art. 50, 0

Os fundadores :

Manoel ;Franctseo da ..<Josta & -<g,a
Matheus, Moraes & ..(J.a
d!foaquim .hloreira de Pinho & {g,a
Manoel /fopes .fllves -Guimarães
'Vieira de 4arvalho & :f.J1 erreira
d!fosé ,;llntonio Pereira tíBasto
JfrancCsco Fernandes tíJ3 ..aga
,;llntonio Fernandes de Souza & .(5.•
'Ventura '))uarte ;Dias & {J,a
A ntonio de Souza Pinheiro
;Edur1.rdo AloPs -Guimarães
Pp . 'Viu va de ifosé da Silva 'Victoria
'R~'rnardino ,;llntonio "Gonçalves
'VtUva Sebasüão CíR.tbeiro Pinto, :Filha & 4. •
:José "Rodrigues Pinto & Pinho
cJ~ ! anoel "Gonçalves de ,;/lbreu oJ'tíello
'Bernardino de ;Faria Jv eves -Guimarã~s
,;llntonio Peretra Soares
'Viuva de -Guilherme 4. Jn. r:J3asto
~uiz .Nunes :/ferreira
.Neoes Pinhão & Pimenta
'Pp. 'Viuva de 'ViC'torino Silva Almeida e Souza
,;ll. d' .fllmeida e Souza
;llntonio ;Francisco Soares & ,Genro , Successores
Manoel ·Goncalves 4 erejeira Fontes
"R.odrigo Teixeira da M otta & 4 ... , S uccessores
Jfilippe ;Fernandes 'Era{) a & {3.•
/João Pereira Jfernande$
/Jayme rt:eixeira da Motta e S ilva.

