Av. n.' 1: esta escritum foi ratificada em 08/06/2015, por Jos6 Augusto Sobral pires,
representado da trig€sima primeira outorgante.
Valongo, 9 de Junho de 2015

Cantante

L.nls]

,z-

Constituigeo de Associagao

------No dia quatro de Junho de dois mil e quinze, no Cart6rio Notarial a meu cargo
sito na Rotunda 1e de Maio, ns160, 1e, sala 28, Valongo, perante mim, Maria Beatriz

Vieira Campos Cantante, Notdria no concelho de Valongo, compareceram como
outorgantes:

-----Primeiro
-------Ant6nio de Castro Alves Aguiar, NIF 123394120, portador do Bilhete de ldentidade ne L673207, emitido em t2/7O/20O0, SIC Porto, casado, natural da freguesia e
concelho de Valongo, onde reside na Avenida Oliveira Zina, n.e 352.

-------

------segundo
-------H6lio Fernando da Silva Rebelo, NIF 220656800, portador do CartSo de cidadSo,

emitido pela RepIblica Portuguesa com o ndmero de identificagSo civil L1735L45,
vdlido at6 O2/O1,/2OL6, casado, natural da freguesia e concelho de Valongo, onde resi-

-

29 Dto.

----------

-------Terceiro

-----Hil6rio Jdlio Moreira Jorge Coelho,

NIF 117690130, portador do Carteo de cida-

ddo, emitido pela Rep blica Portuguesa com

o

nImero de identificagSo

civil

03989089, vSlido at6 B/04/2O2O, casado, natural da freguesia de Gandra, concelho
de Paredes, residente na Rua Professor Orlando Teles, ne 63

-

2e Dto, Valongo.----------

Quarto

-----Manuel da Silva

Pogas, NIF 76276346a, portador do CartSo de CidadSo, emitido

pela Rep blica Portuguesa com o n(mero de identificagSo civil 00884193, v6lido ate
L8/O9/2019, casado, natural da freguesia e concelho de Valongo, onde reside na Rua
da Quelha, ns 160.

Qui

Beatriz
Campos

,:?

A Nofiiri4.o ["r,.. w\,N\A/l.---..-|
Reg. n.",1rC

de na Rua Alto Fernandes. n9 36

Cart6rio

Notarialde

----Manuef Nogueira da Rocha,
ns 5899484, emitido em

77

NIF 141783292, portador do Bilhete de ldentidade

/06/2008,

SIC

Porto, casado, natural da freguesia de Cam-

po, concelho de Valongo, onde reside na Rua Nossa Senhora da EncarnagSo, ns L20.--

------5exto-------

------Margarida Maria Dias de Sousa, NIF 186473419, portadora do CartSo de cida-

d5o, emitido pela Reptiblica Portuguesa com

o nImero de identificagSo civil

03987258, v5lido at6 22/I1/2O77, solteira, maior, natural da freguesia e concelho de
Vafongo, onde reside na Rua da llha, np 72 r/c direito traseiras.

Sdtimo-----------Maria da EncarnagSo Moreira Guimardes, NIF 207917280, portadora do CartSo

de cidadSo, emitido pela Rep0blica Portuguesa com o n[mero de identificageo civil
09929336, vdlido at6 03/02/2077, solteira, maior, natural da freguesia de Paranhos,
concelho do Porto, residente na Travessa Padre Amdrico, ns 45, Ermesinde, Valongo.--

-----Oitavo----------Rosa Maria Ararijo Dias do Vale, NIF 137661347, portadora do Bilhete de ldentidade ne 2952660 , emitido em 08/03/2007, SIC Porto, casada, natural da freguesia de
Sobrado, concelh o de Valongo, residente na Rua do Mercado, ns 7, cidade e concelho
de Valongo.----

------Rosa Maria de Sousa Martins Rocha, NIF 132L8O669, portadora do Bilhete de
ldentidade ns 3453683, emitido em 05/03/2008, SIC Porto, divorciada, natural da freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar, residente na Rua do Lamaqal, ne 151,
Valongo.--D6ci

-----Tiago Jorge Moreira da Cunha,

NIF 250609100, portador do Cartao de cidadSo,

emitido pela Rep(blica Portuguesa com o n0mero de identificaqao civil

L29-1O424,

vdfido at6 25/IO/ZOL5, solteiro, maior, natural da freguesia de Campo, concelho de
Valongo, residente na Rua JoSo Paulo ll, nq 456, Recarei, Paredes.

----D6cimo Primeiro
-------Af bino da Silva Martins Pogas, NIF 1,1,29687 59, portador do Bilhete de tdentida-

de ns 913967, emitido em 25/0L/2OOO, SIC Porto, casado, natural da freguesia e concelho de Valongo, onde reside na Travessa Visconde do Pago, ne 45.

----D6cimo Segundo
-----Ana Sofia Sousa de Melo,

NIF 206579330, portadora do CartSo de CidadSo, emi-

tido pela Repdblica Portuguesa com o nimero de identificagSo civrl 10093446, vSlido
at6 26/7O/2OL6. divorciada, natural da freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do
Castelo, residente na Rua Gandra do Paci6ncio, np 26L

-

Ent.

E

-

2s Dto, Valongo.-------

-----D6cimo Terceiro

----Ant6nio Augusto Moreira Castro Paup6rio,

NIF 101817320, portador do CartSo

de cidadSo, emitido pela Repriblica Portuguesa com o n0mero de identificagSo civil
O3711929, vSlido at6 t3/04/202O, casado, natural da freguesia e concelho de Valongo,

onde reside na Rua Mouzinho da Silveira. nq 81.---------

----D6cimo quarto
-----Ant6nio Candido Santos Castro Paup6rio,

NIF 157142558, portador do CartSo de

cidadSo, emitido pela Repilblica Portuguesa com

o n0mero de identificagSo

civil

03970634, viilido at6 72/O5/2O2O, casado, natural da freguesia e concelho de Valongo,

onde reside na Rua Visconde Luis Pinto de Mendonca. ns

-----D6cimo

100.--------

Quinto------

-------Daniel Torres Gongalves, NIF 211807044, portador do CartSo de CidadSo, emiti-

do pela Repf blica Portuguesa com o nf mero de identificagao civrl 1258281.0, v6lido

ate t5/o7/2O77, solteiro, maior, natural da freguesia de Gondomar (S5o Cosme), con-

celho de Gondomar, residente na Rua Boaventu

ra Sifva

de Viterbo, n.e 27O, 4.3,

Valongo.

-----D6cimo Sexto

-----Daniela Maria Sampaio Ribeiro, NIF

2o7

487952, portadora do CartSo de Cida-

d5o, emitido pela Repdblica Portuguesa com

o nImero de identificagSo civil

10099270, viilido at6 26/08/2079, casada, natural da freguesia e concelho de Valongo,

onde reside na Rua Joaquim Marques dos Santos, ne

----Eduardo Ferreira De Sousa, NIF

88.--------

7375287 69, portador

do Bilhete de ldentidade

ns 3315312 emitido em O3/O4/2006 pelos SIC do Porto, casado, natural da freguesia
de Campo, concelho de Valongo, onde reside na Rua dos Forninhos, ne 11.4.-----------

-----D6cimo Oitavo
---*-Fernando Jos6 de Quelhas Ferreira, NIF I4764592L, portador do CartSo de cida-

d5o, emitido pela Rep0blica Portuguesa com

o n mero de identificagSo civil

06594011, vdlido at6 02/03/2020, casado, natural da freguesia e concelho de Valongo,

onde reside na Rua D. Pedro lV, ne 34

-

2e Esq.

D6cimo

------Fernando Luis Marta Neves, NIF I573I55I7, portador do Carteo de CidadSo,

emitido pefa Republica Portuguesa com o nf mero de identificagSo civil

?O72OO37I,

v6lido at6 10/03/2019, casado, natural da freguesia de Mateus, concelho de Vila Real,
residente na Avenida 25 de Abril, ns 418

-

3s Dto, Valongo.---

------Vi96simo----------lsmael Pinto Lourengo, NIF 212645005, portador do CartSo de cidadSo, emitido
pela Rep(blica Portuguesa com o nimero de identificagdo civil 10795513, vdlido at6

05/0512020, casado, natural da freguesia de peredo da Bemposta, concelho de Moga-

douro, residente na Rua Sara Afonso, ne 180, Valongo.

----Vig6simo Primeiro
------lvo Vale

Das Neves, NIF 219131635,

Repdblica Portuguesa com

portador do Carteo de Cidad5o, emitido pela

o nfmero de identificagao civil

10934944, v6lido at6

09/O5/2OL8, casado, natural da freguesia de S. Sebastiio da pedreira, concelho de
Lisboa, residente na Rua Manuel Arriaga, ns 51, Ap.5,

Valongo.---

----Vig6simo Segundo

----Jo5o

Paulo Silva Pereira, NtF 784262577, portador do Cartdo de CidadSo, emiti-

do pela Repriblica Portuguesa com o nf mero de identificagdo civil ?O744OO74, v6lido
at6

O7 /IO/2OL8,

casado, natural da freguesia de Campo, concelho de Valongo, onde

reside na Travessa Vasco da Gama, ne 15.

----Vig6simo

----Jo5o

Paulo Rodrigues Baltazar, NIF L9L75t782, portador do Carteo de Cidaddo,

emitido pela Repriblica Portuguesa com o

n

mero de identificagSo civil 08174356,

vdfido at6 3O/OL/2OI9, casado, natural da freguesia e concelho de Valongo, onde reside na Rua da Furna, ne 86.

----Vig6simo Quarto

----Joao

Ruas Moreira, NIF 157268683 , portador do CartSo de CidadSo, emitido pela

Repfblica Portuguesa com

o

numero de identificagSo civil 03856058, v6lido at6

2t/1O/20L6, casado, natural da freguesi a de Castedo, concelho de Alij6, residente na
Rua Central da Retorta, ne 100, Valongo.

----Vig6simo Quinto

----Jorge Alipio Cunha Barbosa, NIF 119471388, portador do

CartSo de CidadSo,

emitido pela Reprlblica Portuguesa com o nlmero de identificagSo civil O36O4722,

v6fido at6 O$/tO/2OLg, casado, natural da freguesia de Recarei, concelho de Paredes,
residente na Rua Dr. JoSo Alves do Vale, ns 2O4 - r/c Esq., Valongo.

----Vi96simo Sexto

----Jorge Manuel Moreira

Dias, NIF L63O79684, portador do Cartao de cidadSo, emF

tido pela Repf blica PortuBuesa com o nfmero de identificag6o civil 05705080, v5lido
atd 06|08/2019, divorciado, natural da freguesia de Campo, concelho de Valongo,
residente na Avenida Oliveira Zina, ns 803/805,

Valongo.-----

----Vig6simo S6timo

----Jos6 Manuel

Celestino Russo Ferreira, NIF 178187895, portador do Cartao de

CidadSo, emitido pela Repiblica Portuguesa com

o

ndmero de identificagSo civil

07497295, vdlido at6 L8/O5/2OL9, casado, natural de Angola, residente na Rua do
Trimulo, ne 330, Valongo.

----vig6simo Oitavo

----Jos6 Manuel Pereira Ribeiro,

NIF 199905185, portador do Carteo de CidadSo,

emitido pela Repriblica Portuguesa com o nf mero de identificagSo civil 09669188,
v6fido at6 24/Lt/2079, casado, natural da freguesia de Massarelos, concelho do Porto,

residente na Rua Dr. Jo5o Alves do Vale, ne 164

----

-

3q Esq., Valongo.

Vig6simo

----Jos6 Vitorino Quelhas Ferreira,

NIF 107834421, portador do Carteo de CidadSo,

emitido pela Repriblica Portuguesa com o nfmero de identificagSo civil 05933352,
vSfido at6 25/O5/2OL7, casado, natural da freguesia e concelho de Valongo, onde reside na Rua do Balselheiro,32T

----Luis

Teixeira De Azevedo, NIF 130129143, portador do Bilhete de ldentidade ns

1808866, emitido em 26109/2005 pelos Slc do Porto, divorciado, natural da freguesia

de Vidago, concelho de Chaves, residente na Rua Alves Saldanha, ne 57,2e

Esq.,

Valongo.------

----Trig6simo Primeiro

----Luisa Maria Correia de Oliveira,

NIF 216898021, portadora do Cartdo de Cida-

d5o, emitido pela Rep0blica Portuguesa com
O99L9467 , vSlido at6

o

nimero de identificageo

civil

20/08/20L9, casada, natural da freguesia e concelho de Valongo,

onde reside na Rua da Fontinha, ne 70, que outorga por si e na qualidade de gestora
de neg6cios, em representagSo de,

----Jos6 Augusto Sobral Pires, NIF L277O4493, virivo, natural

da freguesia de Cedo-

feita, concelho do Porto, residente na Rua Dr. Luis Ramos, ns 31, Ermesinde, Valongo.-

----Tri96simo Segundo

----Manuel

Fernando da Silva Carneiro, NIF 214380351, portador do Caftao oe

CidadSo, emitido pela Reprlblica Portuguesa com

o

n0mero de identificag5o civil

L0976906, vSlido at6 09/O9/2O15, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de
Valongo, onde reside na Rua das Lousas, ns 25, Hab. C03.---------------

----Trig6simo Terceiro

-----Maria Celeste Vale Ferreira da Rocha Atuiar, NIF I23394L55, portadora do

Car-

t5o de CidadSo, emitido pela Repriblica Portuguesa com o nf mero de identificagSo
civif 00834271, vSlido at6 03/02/2020, casada, natural da freguesia de Ermesinde,
concelho de Valongo, residente na Avenida Oliveira Zina, ns 352, Valongo.

----Trig6simo Quarto

----Maria da Purificag5o Matos
do

Bif

Ferreira Soares Ribeiro, NIF L2327672L, portadora

hete de ldentidade ns 991633, emitido em L3/1.I/2OO7, pelos StC do porto, vif -

va, natural da freguesia e concelho de Valongo, onde reside na Rua Dr. Jo5o Alves do
Vale, ne 116

-

2s Esq.

----Tri96simo Quinto

----Maria

de Fdtima Antunes Oliveira Esteves, NIF 103101551, portadora do Bilhete

de ldentidade ns 1453893, emitido em 16/0312006 pelos SIC do Porto, casada, natural
da freguesia e concelho de CovilhS, residente na Rua do Espinheiro, ne 5,

Valongo.----

----Trig6simo Sexto

----Maria

tio

De Fitima Almeida de Freitas Cam6es, NIF 168668238, portadora do Car-

de Cidad6o, emitido pela Repriblica Portuguesa com o nf mero de identificagSo

civil O7239L32, v6lido at6 LO/O9/2OI9, divorciada, natural da freguesia e concelho de
Valongo, onde reside na Rua Rainha Santa lsabel, ns 103

-

4s

Esq.---------

----Trig6simo S6timo

----Maria

Fernanda Alves Branco, NIF 178894133, portadora do Carteo de CidadSo,

emitido pela Repriblica Portuguesa com o nfmero de identificagSo civil O5827254,
vSlido at6 22/07 /20L5, casada, natural da freguesia de Sobrado, concelho de Valongo,

residente na Rua do Balselheiro, ne 327, Valongo

----Tri96simo Oitavo

----Maria

Helena Antunes Oliveira Esteves Azeredo Lobo, NIF 105557854, portado-

ra do Bilhete de ldentidade ns 3312383, emitido em I5/03/2OO7, pelos SIC do Porto,
casada, natural da freguesia de Massarelos, concelho do Porto, residente na Vila
Maria, Rua Fonseca Dias, ne 454, Valongo.

----Trig6simo

----Maria

lvone Sampaio Ribeiro, NIF L90727209, portadora do Bilhete de ldentida-

de ns 8140136, emitido em 3I/OL/2OO6 pelos SIC do Porto, solteira, maior, natural da
freguesia de 56, concelho do Porto, residente na Rua Alves Saldanha, ne 179, Valongo.-

-----Quadrag6simo

----Maria

Jorge da Rocha Dias Ruivo, NIF 2O7O5284O, portadora do Cart6o de Cida-

o

d5o, emitido pela Repriblica Portuguesa com
10118830, v6lido ate

27

/07/20!8,

nfmero de identificageo

civil

casada, natural da freguesia e concelho de Valongo,

onde reside na Avenida 25 de Abril, ne 426,6s Esq.

-----Quadrag6simo

----Maria lina Vale de Castro Neves,

NIF 14497637 4, portadora do Carteo de Cida-

d5o, emitido pela Repriblica Portuguesa com

o

nfmero de identificagEo

civil

02689915, vSlido at6 L0/77/20I9, viriva, natural da freguesia e concelho de Valongo,
onde reside na Rua Senhora da Hora, ne 32.

---^Quadrag6simo Segundo--

-----Maria Manuela Alves Branco,

NIF 148594743, portadora do CartSo de Cidad5o,

emitido pela Repriblica Portuguesa com o nf mero de identificag5o civil 03856419,
viifido at6 O5/O412O20, casada, natural da freguesia de Sobrado, concelho de Valongo,
residente na Rua Central de Campo, ns 554, Valongo

-----Quadrag6simo Terceiro

------Nuno Ant6nio Dias Monteiro, NIF 187647135, portador do CartSo de CidadSo,
emitido pela Reprlblica Portuguesa com o nf mero de identificagdo civil 08467208,
viifido at6 L3|O4/2O20, casado, natural da freguesia e concelho de Valongo, onde reside na Rua Dr. Joao Alves Vale, ne 164

-

Le Esq.

----Quadrag6simo Quarto

----Octdvio

Jos6 Da Silva Pereira, NIF 184262585, portador do CartSo de Cidaddo,

emitido pela Repriblica Portuguesa com o nf mero de identificagSo civil 07681305,
vdfido at6 O6/OU2O20, casado, natural da freguesia de Campo, concelho de Valongo,
onde reside na Rua Central da Retorta. ne 365.

----Quadrag6simo quinto

----Orlando

Gaspar Rodrigues, NIF 168668424, portador do CartSo de CidadSo, emi-

tido pela Repf blica Portuguesa com o nf mero de identificagSo civil 06642040, viilido
ate L2/0L/2OL6, casado, natural da freguesia de Campo, concelho de Valongo, onde
reside na Rua da Madeira, ne 65.

----Quadrag6simo Sexto

----Paula da

ConceigSo da Silva Moreira, NIF 193865610, portadora do CartSo de

Cidad5o, emitido pela Repfblica Portuguesa com

o nfmero de identificagSo

civil

10103368, vSlido at6 O4/O9/2O79, casada, natural da freguesia de Recarei, concelho

de Paredes. residente na Rua Poeta Adriano Correia de Oliveira, ne 190, Fanzeres,
Gondomar.

-:--Quadrag6simo Setimo
-----Paulo Jorge Monteiro Vieira, NIF 200946056, portador do CartSo de

CidadSo,

emitido pela Repriblica Portuguesa com o nf mero de identificagSo civil 10764228,
viilido at6 O2/04/2Ot7, casado, natural da freguesia de Paranhos, concelho do Porto,
residente na Rua do Pinheiro, ne 38, Valongo-

----

Quadrag6simo Oitavo---

----Pedro Filipe da Rocha de Almeida, NIF 212507346, portador do CartSo de Cidad5o, emitido pela Repriblica Portuguesa com

o nimero de identificagSo civil

70846410, vSlido at6 28\O/2OL6, solteiro, maior, natural da freguesia de Vit6ria, concelho do Porto, residente na Rua Oceano indico, ns 142, Valongo.--

----

Quadrag6simo Nono

-----Pedro Ribeiro Ferreira,

NIF 229499210, portador do CartSo de Cidaddo, emitido

pela Repriblica Portuguesa com o

n

mero de identificageo civil 12283578, vdlido at6

22/O5/2OL9, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Valongo, onde reside
na Travessa Padre Ant6nio Lino de Souza Vale, ne 10

-----Quinquag6si

-

r/c.

Cartdrio
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*

-----Rui Manuel

Gongalves Ferreira, NtF t94232514, portador do Bilhete de tdenti-

dade ne 8113813, emitido em 03/05/2006 pelos SIC do Porto, casado, natural da freguesia de Madalena, concelho de Vila Nova de Gaia, residente na Avenida 25 de Abril,
ne 215, Valongo

------Quinquag6simo Primeiro

----Vitor

Josd Moreira Marques das Neves, NtF 204784786, portador do Bilhete de

ldentidade na 8441239, emitido em 28/O5/2OO8, pelos

StC

do porto, casado, natural

da freguesia e concelho de Valongo, onde reside na Rua da Passagem, ne 442/444,'J.e

-----Quinquag6simo Segundo

----Vitorino

da Silva Neves, NIF 131586009, portador do Carteo de CidadSo, emitido

pefa Repriblica Portuguesa com o nUmero de identificagSo civil 02698747, vSlido at6
OUO4|2O78, casado, natural da freguesia e concelho de Valongo, onde reside na Rua
da Fonte, ne bu.

----Quinquag6simo Terceiro

-----lsabel Maria Rodrigues

De Castro Santos Silva, NIF 185477836, portador do Car-

teo de Cidad5o, emitido pela Repfblica Portuguesa com o nimero de identificagSo
civif 05926890, vSlido at6 01,/03/2016, viriva, natural da freguesia e concelho de
Valongo, onde reside na Rua Mouzinho da Silveira, ne 49.

------Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibigeo dos referidos documentos
de identificagdo.

___-DECLARARAM OS OUTORGANTES NAS RESPETIVAS QUALIDADES

EM

QUT

OUTORGAM:---------Que, pela presente escritura, constituem uma AssociagSo denominada "Confra-

ria do P5o, da Regueifa e do Biscoito de Valongo

-

CPRBV", com sede no Edificio da

Junta de Freguesia de Valongo, Largo do Centendrio, Valongo, que tem por objeto o
estudo, a defesa, o prestigio, a valorizagSo, a promog5o, a consolidagSo da qualidade e
divulgagSo do Pao, da Regueifa e dos Biscoitos de Valongo, enquanto valores gastron6micos e de interesse econ6mico local.

-------

-----Que, a AssocragSo ora constituida rege-se em geral pelas disposig6es da lei aplic6vel e, em especial, pelos Estatutos constantes do Documento Complementar elabo-

rado nos termos do nimero dois do artigo sessenta e quatro do C6digo do Notariado,
que fica a fazer parte integrante desta escritura.

------MAIS DECLARARAM:

-----Que a ComissSo Instaladora da Associagdo 6 composta pelos seguintes associados: --------------

-------Ant6nio de Castro Alves Aguiar, H6lio Fernando da Silva Rebelo, HilSrio Jtllio
Moreira Jorge Coelho, Manuel da Silva Pogas, Manuel Nogueira da Rocha, Margarida
Maria Dias de Sousa, Maria Encarnaqao Moreira GuimarSes, Rosa Maria Aradjo Dias do
Vale, Rosa Maria de Sousa Martins Rocha e Tiago Jorge Moreira da Cunha.
-------ADVERTI os outorgantes de que este

ato 6 ineficaz em relagSo ao gestido

Jos6

Augusto Sobral Pires enquanto por ele n6o for ratificado.

__:.ARQUIVO:

----O

referido documento complementar.

-------CONSULTADO ONLINE:

------Certificado de Admissibilidade de Denominacio com o nrimero "2015026995" e
c6digo de acesso "4337-0028-5137", vSlido at6 3t/O8l2OI5, pelo qual tamb6m verifiquei que a associagdo tem o NIPC 513571868.

-----Esta escritura foi lida em voz alta e explicado o seu conteudo aos outorgantes,
n5o sendo lido

o referido

documento complementar por os mesmos declararem

conhecer perfeitamente o seu conte do.

Uo,'lo.t311

Estatutos da Confraria do P6o.
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Estatutos da Confraria do Pio, da Regueifa e do Biscoito de
Valongo
Capitulo

I

Da Constituigio, Denominagio, Natureza Juridica, Sede,
Ambito e Objetivos

Artigo 1 .o
Constituigio, Denominagio e Natureza Juridica

1 - Nos termos dos presentes Estatutos, constitui-se uma
denominagSo de coNFRARtA DO pAO, DA REGUETFA E
VALONGO - CPRBV, doravante designada por Confraria.

eet

Artigo 2.o
Sede e Area de Agi

\\{{ry
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1 - A confraria tem sede provis6ria na freguesia e concelho de Valongo, no Edificio
da Junta de Freguesia de Valongo, Largo do Centen6rio, 4440-SOB Valongo.

2 - A Confraria, que tem como 5rea de agSo o terit6rio do concelho de Valon\n
pode mudar a sua sede, por deliberag6o da Assembleia Geral, desde que se
mantenha na freguesia de Valongo.

Artigo 3.o
Objeto
promogSo, a consolidagSo da qualidade e divulgagio do pdo, da Regueifa e dos
Biscoitos de valongo, enquanto valores gastron6qricoqe de interesse ecpn6mico

local

/rpt/ ,/\

.v f
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Atribuig6es
No dmbito da sua atividade e para a prossecugdo do seu objeto, sdo
Confraria, nomeadamente as seguintes:

o estudo, a defesa, o prestlgio,
preservageo, a consolidagio da quali
Regueifa e do Biscoito de Valongo;

a) Promover

a

valoizagdo,

a

promog5o, a

b) Relacionar a gastronomia do P5o, da Re

atradigSo,oturismo,oartesanato,aarte,aci€ncia,acultura,aliteraturaeo
ambiente;

c) Velar pela

preservagdo e promover o c
de vento da 6rea de atuagSo da Confrari

Artigo 5.o
lniciativas
As atribui@es enunciadas no artigo anterior sao prosseguidas atrav6s das seguintes
aq6es:

a)

Promogeo e apoio de medidas tendentes d preservagSo da autenticidade do
Pdo, da Regueifa e do Biscoito de Valongo;

b)

PromogSo, organizag6o, apoio ou patrocinio de encontros, convivios, visitas,
provas, concursos ou festivais gastron6micos onde o P6o, a Regueifa e o
Biscoito tenham especial relev6ncia, com vista d sua divulgagdo numa
perspetiva pedag6gico-cultural;

c)

PromogSo do intercdmbio com organizag6es nacionais
6mbito dos objetivos prosseguidos;

d)

Apoio, promogSo e reconhecimento do estudo e divulgagSo de trabalhos
sobre o Pdo, a Regueifa e o Biscoito de Valongo;

e)

valorizag6o e reconhecimento do m6rito de pessoas individuais e coletivas
que, merc6 do seu conhecimento e experi6ncia adquirida' se destacam no
labor dedicado d confegSo genuina do Pdo, da Regueifa e do Biscoito de

e

estrangeiras no

Valongo.

f)

PromogSo da edigSo de material de informagSo.

Artigo 6.0
Simbologia
1 - A Confraria utiliza simbolos que identificam o objeto primeiro da sua agdo, de
acordo com o artigo 3.o.
2 - Os simbolos da Confraria s5o:

a) As Insignias;
b) O Estandarte;

c)
d)

O Traje;
A Pa.

3 - A Confraria define, em Regulamento Interno, a forma e o modo de utilizagSo dos
seus simbolos.

CAPITULO II
Dos Confrades

Podem ser Confrades todas as pessoas si
competente, nos termos destes Estatutos.

Artig
Classes de
- Os Confrades dividem-se nas seguintes cl

forem admitidos na Primeira EntronizagSo fazem parte, vitaliciamente, da
Confrade Fundador, sem prejuizo do disposto no artigo

13.o.

3

-

A_

Os Confrades Efetivos podem ser Mestres, Oficiais e ComensaiY

a)

Mestres sao pessoas que exercem
sua atividade co
administradores/gerentes de sociedades, como representantes destas ou a
titulo individual, formadores e personalidades de comprovado prestigio,

Os

a

c) Os Comensais s5o apreciadores
Valongo.

do P5o, da Regueifa e

do

4 - Os Confrades Honor6rios sao pessoas singulares ou coletivas que se
pelo objeto da Confraria ou cuja agSo tenha contribuido para a sua valorizagdo.

5 - Os Confrades Benem6ritos s5o pessoas singulares ou coletivas que apoiam
forma relevante as atividades da Confraria.

Artigo 9.o
Perfil dos Confrades Efetivos

se
gast

Os Confrades Efetivos devem
afeigSo aos valores culturais e

Valongo.

s com fund
do Pdo,

."

da

O
A
Z)0\
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AdmissSo
A admissSo de Confrades Efetivos 6 proposta por dois Confrades e aprovada por
deliberageo da DiregSo.
1

-

2

-

A admiss6o de Confrades Honordrios 6 proposta pela DiregSo e aprovada por

deliberagSo da Assembleia Geral, por escrutinio secreto.

3- A admissSo de Confrades Benem6ritos 6 aprovada pela DiregSo e ratificada pela
Assembleia Geral.

4 -

Os titulos de Confrade Honor6rio e de Confrade Benem6rito podem ser

atribuidos a titulo p6stumo.

Artigo 11.o
Deveres dos Confrades
1 - 56o deveres dos Confrades:

a) Honrar a sua qualidade de Confrade e defender, intransigentemente, o
prestigio e a dignidade da Confraria, contribuindo para o seu
engrandecimento e para a realizagSo dos objetivos estatu6rios;

b) Desenvolver relag6es de cordialidade, solidariedade e uniSo entre Confrades;

c) Cumprir e fazer cumprir as disposig6es legais aplic6veis d Confraria, bem
como os Estatutos, Regulamentos Internos e deliberag6es dos seus 6rg5os;

d) Exercer com zelo e diligOncia os cargos associativos para que forem eleitos
ou designados, salvo motivo especial de escusa;

e)

a joia, quotas e

outras contribui@es, estabelecidas pela
Assembleia Geral, mesmo com car6cter extraordindrio para fins especiais,
Satisfazer

sob pena de ficar com os direitos suspensos;

f) Comparecer na Assembleia Geral, d cerim6nia da Grande Entroniza€o Anual
e demais reuni6es para que forem convocados e colaborar nas atividades
promovidas pela Confraria, principalmente quando para tal tenham sido
solicitados, bem como em todas as ag6es necess5rias d prossecugdo dos fins
da Confraria;

g) Usar as Insignias e o respetivo traje em todas as atividades oficiais

da

Confraria ou em representag6o desta, sempre que solicitado pela DiregSo;

h) Manter bom comportamento dentro das instalag6es da Confraria e durante as
atividades por esta desenvolvidas;

a

2 - Os deveres consignados nas alineas d) e e) do
dizem respeito aos Confrades Efetivos.

3 - Os Confrades ficam obrigados A aquisigdo do
envergar quando assim estabelecerem as,,Usangas".

Confraria

Artigo 12.o
Direitos dos Confrades
1 - S5o direitos dos Confrades, com as ressalvas previstas no n.

M

"3(?'

a) Participar em todos os atos relacionados com o 6mbito de
Confraria que sejam promovidos pela mesma ou nos quais esta

b) Participar e votar na Assembleia Geral;

f) Usar os simbolos da Confraria, nos
g) Utilizar os servigos da Gonfraria;
h) Ser informados das atividades e das ag6es da Confraria.

2 - O titulo de Confrade Honordrio pode ser atribuido a Confrades Efetivos,
perderem os seus direitos como associados:

3 - Os Confrades Honordrios e Benem6ritos podem participar na Assembleia Geral
com direito a intervengdo, mas sem direito de votar, eleger ou ser eleitos para
6rg6os.

4 - Os Confrades ndo podem votar, por si ou como representante de outrem, das
mat6rias em que haja conflito de interesses entre a Confraria e ele, seu c6njugq
ascendentes ou descendentes, ou equiparados.

Artigo 13.o

\t

Perda da Qualidade de Confrade
1

- Perdem a qualidade de Confrade:

"tI'-

a) Os que se demitam por iniciativa pr6pria e a formalizem por escrito d DiregSo;

b) Os que tenham praticado atos que constituam grave violagSo dos deveres
estatut6rios e, por tal, sejam expulsos, por deliberagSo da Assembleia Geral,
aprovada por 213 dos Confrades Efetivos presentes, em votagSo por
escrutinio secreto, sob proposta da DiregSo e ap6s audidncia:
c) Os que, ap6s interpelagao, por escrito e por mais de sessenta dias seguidos'
ndo paguem a quota anual ou outras contribuig6es estipuladas nos termos
estatut6rios ou regulamentares.
2 - A expulsSo/exclusSo pode ter como motivos:
a) A inobserv6ncia grave dos Estatutos e/ou das "Usangas";
b) O incumprimento das delibera@es da Assembleia Geral e da DireqSo;
c) A pr5tica de atos prejudiciais d Confraria;

d) O n6o pagamento, por um periodo superior a 1 ano, da quota anual.

CAPITULO III
Dos

6rgios Sociais

Secgio

I

Disposig6es Comuns

Artigo 14.o
Orgios Sociais

,

1 - S5o OrgSos Sociais de naturcza eletiva a Mesa da Assembleia Geral, a Diregao
e o Conselho Fiscal.

2 - Podem ser criados OrgSos de natureza n6o eletiva, destinados a apoiar a aqSo
da Confraria em 6reas de marcado cariz t6cnico, cientifico ou outro, no qual se torne
conveniente uma intervengSo especializada.

3

-

Os titulares dos 6rg5os da Confraria n5o podem abster-se de votar nas
deliberag6es tomadas em reuni6es a que estejam presentes e sdo respons6veis
pelos prejulzos delas decorrentes, salvo se houverem manifestado a sua
discorddncia.

Artigo {5.o
6rg5os de Natureza Nio Eletiva

| - r vuvD v) tJrgdus luutdtli ug ltaluteza g
tr6s anos.
2 - A eleigSo dos 6rg5os sociais da Confra

3 - Cabe d Mesa da Assembleia Geral aprovar e publicitar o calenddrio eleitoral,
vinte dias seguidos antes da data da eleigSo, n6o contando para o efeito o

eteisso.

p=-

4 - Cabe d DiregSo preparar o cademo eleitoral, sendo a data de referGncia o dia
publicitagSo do calend6rio eleitoral.

5 - As listas de candidatura sao entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia
Geral at6 quinze dias seguidos antes da data da eleigSo, n6o contando para o efeito
o dia da eleigSo.

-

Cada lista de candidatura 6 apresentada aos tr6s 6rg5os eletivos, integrando
n0mero de candidatos igual ao n0mero de titulares de cada 6rgdo, acrescido
50%, como suplentes.
6

7 - As listas de candidatura sdo propostas por um minimo de quinze
efetivos no pleno gozo dos seus direi
8 - Cada lista pode designar dois Con

9 - As listas s5o acompanhadas de dectaragao de aceitagao dos Associados, assim
como os cargos a que se candidatam.

10 - As listas conconentes sao remetidas aos Confrades efetivos at6
seguidos antes da data do ato eleitoral, conjuntamente com a
convocat6ria, nao contando para o efeito o dia da eleigSo.

11 - A eleigSo realiza-se por sufrdgio direto e secreto, sendo o direito de voto

exercido pessoalmente.

12

- O ato eleitoral decone no local e data indicados na convocagdo

ininteruptamente, durante, pelo menos, duas horas.

e,

13 - Considera-se eleita a Lista que obtiver o maior nimero de votos vdlidos'
14 - As reclamag6es sobre inegularidades eventualmente verificadas no ato eleitoral
devem ser apreientadas, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
imediatamente ap6s o escrutinio.

15 - Cabe ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral anunciar os resultados,
lavrar e assinar a respetiva ata, juntamente com os Confrades que estiveram na
mesa de voto.
16 - A tomada de posse dos OrgSos Sociais da Confraria tem lugar at6 ao final do
m6s de dezembro subsequente d eleig6o, podendo ser efetuada imediatamente
ap6s o escrutinio, na aus6ncia de reclamaqSo.

a

eleiqao tenha sido rcalizada
17
Quando, por qualquer motivo,
extraordinariamente fora do m6s de novembro, a tomada de posse tem lugar no
prazo de 15 dias seguidos ap6s a eleigao, ou imediatamente ap6s o escrutinio na
aus€ncia de reclamag6es.

-

18 - Na situagSo prevista no n0mero anterior e para efeitos do n.o 2, considera-se o
mandato iniciado na primeira quinzena de m6s de janeiro do ano a que respeitar.

19

- A posse dos titulares dos OrgSos de natureza

eletiva

6

conferida pelo

Presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante.

Secgio ll
Assembleia Geral

Artigo l7.o
Composigio
1 - A Assembleia Geral 6 o OrgSo supremo da Confraria e as suas delibera@es,
tomadas nos termos legais e estatutdrios, seo vinculativas.

2

- A Assembleia Geral 6 constituida por todos os Confrades. Os Confrades

Honordrios e Confrades Benem6ritos n5o t6m direito a voto.

-

A Assembleia Geral s6 pode reunir com, pelo menos, metade dos Confrades
Efetivos, em primeira convocagSo ou, com qualquer n0mero, passados 30 minutos,
em segunda convocagSo.
3

- A Assembleia elege a respetiva Mesa, constituida por um Presidente, um Vicepresidente, e um Secret6rio. Nas faltas ou impedimentos, o Vice-presidente substitui
o Presidente e o SecretSrio substitui o Vice-Presidente.
4

10

n

5

-

Na aus6ncia ou impedimento
mats novo.

jo)€m.6V$

o Presidente

lt

+nh

Compete d Assembleia Geral, al6m de outras fung6es previstas na lei

a)

Estabelecer as linhas mestras a seguir pela Confraria;

b) Aprovar os Estatutos e as suas alterag6es;
c) Aprovar e alterar Regulamentos e Normas Intemas, so
d) Eleger e destituir os membros dos 6rg5os da Confraria;

e) Aprovar a joia e quota anual propostas pela DiregSo;

e aprovar o Plano de Atividades e o Orgamento, asstm
Relat6rio de Atividades e Contas, apresentados pela Diregdo,
pelo parecer do Conselho Fiscal;

Apreciar

s) Deliberar, sob proposta da DiregSo, a expulsao/exclusdo de Confrades
Efetivos e a admissSo e expulsSo/exclusSo de Confrades Honor6rios e

m
,J*.,-,-t

Benem6ritos:

|

'.-

h) Aprovar a filiagSo da Confraria em Federa@es e Confederag6es f.Jacionais
organismos internacionais visando os mesmos fins, sob proposta da Direg6o;

i)

Velar pelo cumprimento das obrigag6es estatutSrias e
demais assuntos que lhe sejam cometidos;

Artigo 19.o
Funcionamento
1

-

A Assembleia Geral rerine, ordinariamente, duas vezes por ano, no

pri

trimestre, a fim de apreciar e votar o Relat6rio de Atividades e as Contas
ano anterior, e no iltimo trimestre, a fim de apreciar e aprovar o Plano de Atividaoes
e Orgamento, para o ano seguinte.

I

2 - O Presidente da Mesa convoca a Assembleia Geral por email ou por carta
expedidos para cada confrade, com a anteced€ncia minima de quinze dias
seguidos, indicando o dia, hora, local da reunido e respetiva ordem de trabalhos.

A Assembleia Geral pode reunir extraordinariamente sempre que a DiregSo o
solicitar, por escrito, ao Presidente da Mesa, ou por solicitagao escrita e assinada

3

-

por, pelo menos, vinte por cento de confrades ou por solicitagSo do conselho Fiscal.

4 - A Assembleia Geral re0ne, ainda, nos termos do n.o 2 do artigo 34.o destes
Estatutos.

5 - Salvo o disposto nos nimeros seguintes, as deliberag6es da Assembleia sdo
tomadas por maioria absoluta dos Confrades presentes.

6 - As deliberagOes relativas d alteragSo dos Estatutos, Regulamentos ou Normas
Internas, s6o aprovadas por voto favor6vel de tr6s quartos dos Confrades presentes.

7 - A deliberagdo de dissolugSo da Confraria 6 aprovada por voto favordvel de tr€s
quartos do n0mero total de Confrades.

Seceio lll
Direg5o

Artigo 20.o
Composigio

1

-

O 6195o executivo da Confraria 6 a DiregSo, composta por sete ou

nove

Confrades Efetivos, para o exercicio dos seguintes cargos:

a)

Presidente;

b) Vice-presidente;

c)

Secretdrio;

d) Tesoureiro;
e) Vogais
Artigo 21.o
Compet6ncias
1 - Compete ir DiregSo, para al6m de outras fung6es previstas na Lei:

a) Dirigir a Confraria e represent6-la em Juizo e fora dele;

72
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g) Nomear os representantes da Confraria em atos oficiais;

Deliberar e propor d Assembleia Geral a filiagSo da
Federag6es e Confederag6es Nacionais e organismos intemacionais
os mesmos fins;

h)

i) Administrar o patrim6nio da Confraria;

j) Assegurar e impulsionar atividades tendentes d prossecugSo dos objetivos
da Confraria;

K) Propor d Assembleia Geral o montante da joia e quota

a

Confrades e respetiva periocidade;

l) Propor d Assembleia Geral as altera@es aos Estatutos, Regulamentos
Norma Internos;

m) Solicitar a convocageo da Assembleia Geral extraordindrio sempre
necess6rio:

n) Preparar e marcar a data e local das Entronizag6es;

Arfigo 22.o
GompetGncias do Presidente da Diregao
S5o compet6ncias do Presidente da
a) Convocar e presidir ds reuniS

DiregSo:

/)

J/ I4r

.

A.

l

(

b) Representar a Confraria em Juizo e fora dele, nomeadamente, em

atos

p0blicos, sociais, associativos e interassociativos;

c) Acompanhar a

evolugSo dos projetos que tenham sido aprovados pela

DiregSo;

d) Usar o voto de qualidade em caso de empate nas deliberag6es da DiregSo'

Artigo 23.o
Reuni6es da Diregio
1 - A DiregSo rerine, ordinariamente, quatro vezes por ano e, extraordinariamente,
sempre que necess6rio, mediante convocat6ria do Presidente ou de quem o
substituir, funcionando com a maioria dos seus membros.

2 - Na primeira reuniao, a Direqeo elabora o seu Regimento Intemo, regulando o
funcionamento e fung6es dos seus elementos.

3 - As deliberag6es s5o tomadas por maioria absoluta de votos dos

membros

presentes.

De cada reuniao 6 lavrada ata, que, depois de aprovada pelos Confrades
presentes na respetiva reuniSo, 6 assinada por todos os Confrades presentes.

4

-

Artigo 24.o
Forma de Obrigar

Para obrigar

a

Confraria sdo necessdrias as assinaturas de dois membros da

DiregSo, devendo uma delas ser a do Presidente ou a do Tesoureiro.

Secgdo lV
Conselho Fiscal

Artigo 25.o
Composigio
A fiscalizagSo de atividade da Confraria 6 confiada a um Conselho Fiscal, composta
portrCs membros: o Presidente, o Primeiro Secretdrio e o Segundo Secret6rio.

Artigo 26.o
Compet6ncias e Reuni6es
1 - Ao Conselho Fiscal compete;
74
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Fiscalizar os atos de natureza financei

b) Ef
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Diregao ou pela Mesa da Assembleia

c)

Dar parecer sobre as Contas da Con
Geral;

d)

Solicitar a convocagSo da Assembleia

2 - Salvo disposigSo legal contr6ria, as d
absoluta dos votos dos titulares presentes, te

3 - O Conselho Fiscal refne, ordinariament
Assembleia Geral e sempre que necessdrio, s

Fung6es Avulsas
Arligo 27.o
FungSes Avulsas
1 - Em articulagSo com a DiregSo existem dois Confrades Fundadores ou Efetivos
chamados de Porta-Estandarte e Mestre de Cerim6nias, que tem fun@es de
natureza protocolar, a definir em Regulamento.

2 - A DiregSo, na primeira reunieo de cada mandato, designa
exercicio dos cargos referidos no n0mero anterior.

CAPITULO IV
Dos Meios Financeiros

Artigo 28.o
Receitas
- Constituem receitas da Confraria:

a)

O produto das joias e quotas a pagar pelos Confraoes;

b) Os subsidios

c)

e donativos p0blicos ou privados;

Produtos de festas, convivios e outras atividades:

d)

O produto da venda de publicag6es ou bens;

e) Juros de bens capitalizados;

f)

Outros bens ou rendimentos.

2 - Quando houver necessidade de orgamentos extraordinerios, a Assembleia Geral
que os aprovar delibera as contribuig6es a pagar pelos Confrades para fazer face ds
despesas orQamentadas.

Artigo 29.o
Quotas e Joia

Os valores da joia e da quota anual sdo estabelecidos por deliberagSo da
Assembleia Geral, sob proposta da DiregSo.

Artigo 30.o
Despesas

As despesas da Confraria sio as que resultarem da execugSo dos

presentes

Estatutos.

Artigo 31.o
Administragio do Patrim6nio
Confraria deve rentabilizar o seu patrim6nio, mantendo apenas a liquidez
indispensdvel para fazer face ds despesas correntes, aplicando financeiramente o
patrim6nio disponivel.

A

CAP1TULO V
Da Dissolugio e Liquidagio

Artigo 32.o
Dissolugio

A AssociagSo dissolve-se nos casos previstos na lei ou mediante deliberagSo da
Assembleia Geral, especialmente convocado para o efeito, que delibera por voto
favor6vel de tr6s ouartos dos Confrades.

Artigo 33.o
Liquidagio
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A AKembfeia Geral ao deliberar a-dissolugSo da Confraria decide,'tambdm, sobre
forma e prazo da sua liquidag6o, bem como o destino a dar aos fundos e bens oueconstituam o seu patrim6nio.

Artigo 3

Disci,.,..,-,

Ar-ia Fliar.i
Asso
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Os Confrades que cerusarem ir Confraria, direta ou indiretamente,

morais ou materiais, infrinjam os presentes Estatutos,

f-

N$
pr"jti.o, \''

o Regulamento Interno e

',

Geral, que deve ser requerido ao Presidente pelo respetivo Confrade, no prazo
trinta dias seguidos a contar da data do conhecimento da notificagSo da sangSo.
3 - O Presidente deve convocar a Assembleia Geral, no prazo m6ximo
seguidos ap6s a recegSo do pedido referido no n0mero anterior.

Artigo 35.o
Sang5es

A aplicag6o de sang6es 6 precedida de um processo d
pela DiregSo, por sua iniciativa ou a requerimento de
Efetivos, devendo ser dado ao Confrade visado o direito
por escrito.

CAP1TULO VII
Disposig6es Gerais, Finais e Transitorias

Artigo 36.0
Disposig6es Gerais
1 - As drividas e omissOes que os presentes Estatutos possam suscitar s6o
por deliberagSo da Direqao, sem prejuizo de recurso para a Mesa da
Geral.

2 - A sede da Confraria 6, para todos os fins e objetivos, considerada como
guarda do acervo social e patrimonial.

ll

Artigo 37.o
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Entrada em Vigor
Os presentes Estatutos entram em vigor imediatamente a seguir d sua publicagSo no
Didrio da Rep0blica.

Artigo 38.o
Disposig6es Transit6rias
1 - At6 a realiza@Lo da primeira Assembleia Geral, as fung6es da DiregSo e da Mesa

da Assembleia sao exercidas por uma ComissSo Instaladora, constituida por dez
Confrades que tenham outorgado na escritura de constituiqSo da Confraria.

2

-

Dos Membros da ComissSo Instaladora, tr6s desempenham as fung6es dos

membros da Mesa e os restantes sete desempenham as fungdes da DiregSo.

^

-

Compete aos Membros da ComissSo Instaladora determinar, de entre si, os
respetivos cargos

3

Compete d Comiss5o Instaladora, atrav6s dos Membros respetivos, praticar os
efeito, as
instalagSo da Confraria, exercendo, para
competencias que, nos presentes Estatutos, se encontram cometidas d DiregSo e
convocar a Assembleia Geral com vista d eleigSo dos primeiros corpos sociais.

4

-

atos necessdrios

5

-

d

o

A eleigSo a que se refere o n[mero anterior deve ter lugar no prazo de seis

meses ap6s o registo da Confraria.

6 - A Comiss5o Instaladora estabelece as "Usangas" especificando os simbolos da
Confraria e normas de utilizagSo, bem como os procedimentos de entronizag1o e
outros, que sdo submetidos a aprovagSo na primeira Assembleia Geral.'
7 - A ComissSo Instaladora estabelece os valores da joia e quota anual, que sdo,
depois, submetidos d aprovagSo da primeira Assembleia Geral.

Os presentes Estatutos foram aprovados em reuniSo de Valonguenses, realizada no
10 andar do pr6dio sito na Rua D. Pedro lV, n.o 150, 4440-633 Valongo, em de 26 de
maio de 2015, capitulo a capitulo, por unanimidade e aclamagSo final.
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