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LIVRO DE USANÇAS

ARTIGO 1º
GLOSSÁRIO
a) Biscoitaria é a designação dada à Assembleia Geral
b) O Biscoiteiro Mor é o Confrade que desempenha as funções de
Presidente da Assembleia Geral.
c) O Biscoiteiro é o Confrade que desempenha as funções de Vicepresidente da Assembleia Geral.
d) O Amassador Biscoiteiro é o Confrade que desempenha as funções
de Secretário da Assembleia Geral.
e) Padaria é a designação dada à Direção
f) O Padeiro Mor é o Confrade que desempenha as funções de
Presidente da Direção.
g) O Padeiro é o Confrade que desempenha as funções de Vicepresidente da Direção.
h) O Forneiro é o Confrade é o Confrade que desempenha as funções
de Secretário da Direção.
i) O Amassador Padeiro que desempenha as funções de Tesoureiro da
Direção.
j) O Ajudante de Padeiro é o Confrade que desempenha as funções de
Vogal da Direção.
k) Moinho é a designação dada ao Conselho Fiscal
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l) O Moleiro-mor é o Confrade que desempenha as funções de
Presidente do Conselho Fiscal.
m) O Primeiro Moleiro é o Confrade que desempenha as funções de 1.º
Secretário do Conselho Fiscal
n) O Segundo Moleiro é o Confrade que desempenha as funções de 2.º
Secretário do Conselho Fiscal
o) O Conselheiro é o Confrade que, por ter reconhecida experiência e
competência técnica no âmbito da gastronomia, panificação e
biscoitaria ou outro, pertence a um órgão de natureza consultiva.
p) O Porta-estandarte é o Confrade designado pela Direção que tem a
seu encargo ser o fiel depositário do Estandarte da Confraria e ser o
seu portador em todos os atos em que este símbolo da Confraria
esteja presente.
q) O Mestre de Cerimónias é o Confrade designado pela Direção, que
desempenha, entre outras, funções protocolares.
r) O Padrinho é o Confrade Efetivo responsável pelo novo Confrade.
s) O Diploma de Confrade é o documento que certifica que o Confrade
foi admitido pela Confraria
§ Único – Os Confrades mantêm os títulos enquanto desempenharem as
funções que lhes estão inerentes.

ARTIGO 2º
CLASSES DE CONFRADES E ADMISSÃO
1 – Os Confrades dividem-se nas seguintes classes:
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a) Fundadores;
b) Efetivos;
c) Honorários;
d) Beneméritos.
2 – Os Confrades Efetivos que outorgarem na constituição da Confraria ou
que nela forem admitidos na Primeira Entronização fazem parte,
vitaliciamente, da classe de Confrade Fundador.
3 – Os Confrades Efetivos, quando pessoas singulares, podem ser Mestres,
Oficiais e Comensais:
a) Os Mestres são pessoas ligados ao Pão, à Regueifa e ao Biscoito de
Valongo que exercem a sua atividade como administradores/
gerentes de sociedades, como representantes destas ou a título
individual, assim como formadores e personalidades de comprovado
prestígio;
b) Os Oficiais são Técnicos e Artesãos de Panificação e Biscoitaria;
c) Os Comensais são apreciadores do Pão, da Regueifa e do Biscoito de
Valongo.
4 – Os Confrades Honorários são pessoas singulares ou coletivas que se
interessam pelo objeto da Confraria ou cuja ação tenha contribuído para a
sua valorização.
5 – Os Confrades Beneméritos são pessoas singulares ou coletivas que
apoiam de forma relevante as atividades da Confraria.
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6 – A admissão de Confrades é objeto de deliberação, por ordem de entrada
da proposta de admissão, em reunião a realizar em tempo útil
relativamente à data da entronização.

ARTIGO 3º
SIMBOLOGIA
1 – Os símbolos da Confraria são:
a) A Insígnia (anexo 1);
b) O Estandarte (anexo 2);
c) O Traje (anexo 3);
d) A Pá (anexo 4).
2 – A insígnia tem a forma de medalhão com nove centímetros de diâmetro
e quatro milímetros de espessura, em latão oxidado a bronze. Na face tem
gravado, em baixo relevo, o nome da CONFRARIA DO PÃO DA REGUEIFA E
DO BISCOITO DE VALONGO. Ao centro, sobre uma pá larga de padeiro,
contém duas pás cruzadas e, nos quatro espaços formados, tem, ao cimo,
uma regueifa, em baixo, o cereal, à direita, um pão e, à esquerda, um
biscoito, elementos identitários da Confraria. Estes elementos são
revestidos a esmalte de cor creme. A pá larga é ladeada pelas palavras ESTD.
e MMXV., respetivamente à direita e à esquerda, e é circundada à direita
por duas espigas de trigo com os grãos revestidos a esmalte de cor creme.
A insígnia é suportada por um colar de camurça de cor verde musgo
(simbolizando a cor do Município) e com oito centímetros de largura,
ornada ao centro com sirgaria de cor ouro velho. Os colares dos presidentes
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dos órgãos sociais são pertença da Confraria e são ornados com uma
sirgaria distinta.
3 – O estandarte é confecionado em cetim de cor castanho-escuro, com
altura de noventa e largura de sessenta centímetros, arredondado, na parte
inferior, e com quatro asas de suporte, na parte superior. Apoia em mastro
metálico encimado com uma espiga, símbolo do cereal. Tem bordado o
nome da Confraria e o desenho da insígnia e é debruado com franja, tudo
de cor ouro velho (simbolizando a cor das cearas).
4 – O traje é constituído por:
a) uma capa de tipo de regional, com sobrecapa rodada sobre as
mangas. O tecido é de cor bege (simbolizando a cor do pão, da regueifa e
do biscoito). Tem colarinho tipo militar, aberto, fechando com alamar de
veludo cor de mel; abotoa com fita colchoeira até à cintura. A frente, gola
e sobrecapa são debruadas a castanho (simbolizando a terra onde se cultiva
o cereal). Nas costas, contém o desenho da Insígnia da Confraria bordado
em relevo e em tom de ouro velho; e
b) um chapéu de copa redonda de tamanho médio e aba larga, com
rebordo debruado com fita de cor castanho-escuro e copa adornada com
fita com laço, do tecido da capa. É confecionado em felpa de pura lã de cor
castanha, similar ao debrum da capa.
5 – A pá é de madeira de formato clássico.
6 – Os Confrades Honorários e Beneméritos usam, apenas, a insígnia
descrita no número dois, oferecida pela Confraria.
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ARTIGO 4º
USO DAS INSÍGNIAS
As insígnias fazem parte integrante do traje.

ARTIGO 5º
USO DO ESTANDARTE
O Estandarte é usado, designadamente em todos os atos solenes da
Confraria ou em sua representação.

ARTIGO 6º
USO DO TRAJE
O traje é, obrigatoriamente, usado nas seguintes situações
a) Nas cerimónias de entronização da Confraria do Pão, da Regueifa e
do Biscoito de Valongo;
b) Nas cerimónias confrádicas e outras cerimónias para as quais a
Confraria tenha sido convidada e a/o Confrade esteja em sua
representação.

ARTIGO 7º
USO DA PÁ
A pá é utilizada pelo Presidente da Direção nas cerimónias da Confraria.
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ARTIGO 8º
FUNÇÕES DO PORTA-ESTANDARTE
O Porta-Estandarte, um efetivo e um suplente, a designar pela Direção, no
início de cada mandato, exerce funções de representação protocolar e é o
fiel depositário do Estandarte da Confraria, tendo a responsabilidade de ser
o seu portador sempre que, em representação da Confraria, este símbolo
esteja presente.

ARTIGO 9º
FUNÇÕES DO MESTRE DE CERIMÓNIAS
O Mestre de Cerimónias, um efetivo e um suplente, a designar pela Direção,
no início de cada mandato, exerce, entre outras, as seguintes funções:
1.

Apoiar a Direção na realização de todos os eventos da Confraria.

2.

No decorrer dos eventos Gastronómicos:

a)

Declarar o início do evento;

b)

Orientar a instalação dos participantes assegurando-se de que as

operações decorrem com normalidade;
c)

Apresentar a ementa, justificando a escolha, fazendo-o com carácter

didático e informação pertinente;
d)

Dar a conhecer todas as informações que devam ter lugar e lhe sejam

participadas pela Direção;
e)

Proclamar o encerramento do evento.

3.

Nas cerimónias de Entronização de novos Confrades:
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a)

Colaborar com a Direção na elaboração da lista dos novos Confrades

e do respetivo cerimonial;
b)

Proceder, durante a cerimónia, ao chamamento de cada um dos

entronizandos e ler o respetivo texto de apresentação ou convidar o
Padrinho a proceder a essa leitura;
c)
4.

Auxiliar nas demais formalidades protocolares da entronização.
O Mestre-de-cerimónias usa um vasculho para bater no chão, sempre

que seja necessário chamar à atenção.

ARTIGO 10º
PROCEDIMENTO GERAL DA ENTRONIZAÇÃO
1. A cerimónia de entronização segue, sempre que adequado, o
procedimento a seguir descrito.
2. A Entronização é feita na Igreja Matriz de Valongo ou, em caso de
impossibilidade, em lugar condigno.
3. A Entronização regular tem lugar no âmbito da Feira do Pão, da
Regueifa e do Biscoito de Valongo ou em data a determinar.
4. A Entronização é antecedida de um pequeno-almoço ou lanche,
consoante a hora, constituído, designadamente, por café de
cafeteira, regueifa, pão e biscoitos.
5. Durante o pequeno-almoço/lanche pode ter lugar uma atividade de
natureza lúdico/cultural.
6. Da Entronização
a) No local cimeiro onde vai decorrer a Entronização é colocada uma
mesa e o espaço é decorado com amostras dos produtos de
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panificação e biscoitaria de Valongo, devendo ser usados linhos,
açafates, canastras, peneiras ou outros utensílios usados pelos
padeiros e biscoiteiros;
b) A Mesa que preside à cerimónia é constituída pelos Presidentes
dos Órgãos Sociais, podendo incluir, também, Entidades Oficiais
convidadas;
c) Segue-se o local da entronização – local amplo/desocupado;
d) Seguem-se os “bancos” - nas primeiras filas, de frente para a
mesa, na ala esquerda, ficam os convidados – entidades públicas
e privadas seguidos dos Confrades Honorários e Beneméritos; na
ala direita, ficam os membros dos órgãos sociais, seguidos das
confrarias madrinhas, das confrarias afilhadas e, depois, as
demais confrarias;
e) Os Confrades efetivos ficam a seguir;
f) Os entronizandos ficam depois dos confrades efetivos,
conjuntamente com os padrinhos;
g) No momento da entronização, o Mestre-de-cerimónias chama os
entronizandos, um a um ou em grupos, consoante o número a
entronizar, que vão acompanhados pelos padrinhos, e que se
dispõem em meia-lua no espaço dedicado à entronização;
h) Após a entronização, os entronizados, ficam de pé no mesmo
espaço, mas em alas laterais;
i) Quando estiverem todos entronizados, é assinado o livro de
honra;
j) Na saída da igreja ou do espaço onde decorre a cerimónia, no
final, são distribuídos os produtos de panificação e biscoitaria que
foram usados na decoração.
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MODELO
DECORAÇÃO

DECORAÇÃO
MESA

Espaço dedicado à entronização

ALA ESQUERDA

ALA DIREITA

Convidados – entidades

Membros dos nossos órgãos

públicas e privadas

sociais

Confrades Honorários

Confrarias madrinhas

Confrades Beneméritos

Confrarias afilhadas
Demais confrarias

CONFRADES efetivos

CONFRADES Efetivos

Entronizandos e Padrinhos

Entronizandos e Padrinhos

Público

Público

Saída do espaço - colocar os açafates ou cestos com os produtos de
panificação e biscoitaria, para oferecer

ARTIGO 11º
CERIMÓNIA
A cerimónia de entronização, sempre que possível, respeita o ritual a seguir
descrito:
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a) A entronização é um ato solene pelo que os Confrades devem
estar dignamente trajados, nos lugares definidos;
b) A cerimónia inicia-se com uma breve alocução do Presidente da
Assembleia Geral sobre assuntos de interesse para as confrarias;
c) Pode seguir-se uma oração de sapiência, a cargo de um Confrade
ou de uma entidade de reconhecido mérito, sobre um assunto de
interesse relacionado com o objeto da Confraria do Pão, da
Regueifa e do Biscoito de Valongo;
d) Os entronizandos são chamados pelo Mestre-de-cerimónias, por
ordem numérica de inscrição e sem títulos, que, sempre que o
número

o

permita, faz uma

breve apresentação

dos

entronizandos;
e) De seguida, dirigem-se ao local da entronização, acompanhados
com os respetivos padrinhos que lhes seguram a capa e o chapéu;

Se o número de entronizandos for pequeno,
f) O padrinho coloca a capa, o Presidente da Assembleia a insígnia e
o chapéu e o entronizando faz o juramento - “Eu, …nome .., juro
prestigiar, defender e divulgar o pão, a regueifa e o biscoito de
Valongo,

enquanto

valores

gastronómicos,

culturais

e

económicos”;
g) De seguida, o Presidente da Direção, levanta a pá e dá um toque
no chapéu do entronizando e declaro-o Confrade Efetivo, fazendo
a seguinte alocução – “Em nome do Santo António, para que
abençoe as nossas padarias e biscoitarias, eu te faço Confrade e,
assim, embaixador do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo”;
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Se o número de entronizandos for elevado,
h) O padrinho coloca a capa, o Presidente da Assembleia a insígnia e
o chapéu, e, em conjunto, os entronizandos fazem o juramento “Juro prestigiar, defender e divulgar o pão, a regueifa e o biscoito
de Valongo, enquanto valores gastronómicos, culturais e
económicos”;
i) O Presidente da Direção, de seguida, levanta a pá e dá,
sucessivamente, um toque no chapéu;
j) Após o juramento, o Presidente da Assembleia declaro-os
Confrades Efetivos, fazendo a seguinte alocução – “Em nome do
Santo António, para que abençoe as nossas padarias e
biscoitarias, eu vos faço Confrades e, assim, embaixadores do Pão,
da Regueifa e do Biscoito de Valongo”;

k) Depois, assinam o livro de honra, e é-lhes entregue, pelo
Presidente do Conselho Fiscal, um diploma;
l) Por fim, os novos Confrades regressam aos seus lugares;
m) Segue-se a entronização dos Beneméritos e Honorários, feita
individualmente e com o mesmo ritual, exceto o toque com a pá,
que é feito no ombro;
n) Antes da entronização referida na alínea anterior, o Mestre-decerimónias explica, sucintamente, as razões pelas quais foram
designados;
o) No final da Entronização, é distribuído pelos presentes pão,
regueifa e biscoitos e o Presidente da Direção faz a seguinte
EXALTAÇÃO FINAL:

15

CPRBV - LIVRO DE USANÇAS, REGULAMENTO INTERNO E OUTROS DOCUMENTOS

PELO PÃO ------------- PÃO
PELA REGUEIFA ------ REGUEIFA
PELO BISCOITO ------- BISCOITO
VALONGO, VALONGO, VALONGO
E todos comem.
p) Segue-se as intervenções do Presidente da Direção da Confraria e
do representante máximo da Federação das Confrarias
Gastronómicas, no caso de estar presente;
q) A cerimónia termina com o cântico do hino da Confraria ou de
uma canção ou com a leitura de um poema alusivos ao objeto da
Confraria ou outra manifestação lúdico/cultural;
r) Por

fim,

o

Mestre-de-cerimónias

declara

encerrada

a

entronização, em nome do Presidente da Assembleia Geral.

ARTIGO 12º
DESFILE
Sempre que adequado,
1 – No desfile, antes da entronização, o Mestre-de-cerimónias e o Portaestandarte vão à frente, seguem-se, aos pares, os entronizandos, que levam
a capa no braço esquerdo e o chapéu na mão direita, os Confrades efetivos,
os Confrades das outras Confrarias, as Confrarias afilhadas, as Confrarias
Madrinhas e, finalmente, as autoridades convidadas, sendo, assim, os
últimos elementos os cargos mais altos.
2 – Uma vez na entrada do local da entronização, todos param e afastamse para os lados, de modo a formarem alas. O Mestre-de-cerimónias dirigese pelo meio para conduzir as autoridades e, sucessivamente, todos os
demais, que se deslocam para o local das cerimónias.
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3 – O desfile, após a entronização, obedece ao estabelecido no número um,
salvo o relativo aos entronizandos e padrinhos, que saem já como
Confrades efetivos.

ARTIGO13º
CARTA DE CONFRADE
No dia da Entronização, é entregue a cada Confrade um diploma, com o
seguinte texto:
Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo
Carta de Confrade
Aos quatro dias do mês de junho, do ano da graça de dois mil e dezasseis,
em cerimónia realizada na Igreja Matriz de Valongo, procedeu-se à
entronização de
XXXXX
Como Confrade Fundador Efetivo da Confraria do Pão, da Regueifa e do
Biscoito de Valongo, com a categoria de xxxx.
Para constar, se lavrou a presente carta, que vai ser assinada pelos
Presidentes dos Corpos Sociais.
O Biscoiteiro Mor

A Padeira Mor

O Moleiro Mor

ARTIGO 14º
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
PRIMEIRA ENTRONIZAÇÃO

1 - A primeira entronização da Confraria começa com a intervenção de um
convidado, que faz uma pequena alocução sobre o porquê da cerimónia se
realizar na Igreja Matriz de Valongo, no caso de ser esse o local.
17
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2 - Toda entronização é dirigida por um Mestre-de-cerimónias , que conduz
o protocolo, que pode ser quem faz a alocução inicial ou um entronizando.
3 - São os representantes da (s) Confrarias (s) madrinha (s) que procede(m)
à imposição da capa, das insígnias e do chapéu aos membros dos corpos
sociais. Assim:
a) Os membros dos órgãos sociais e o Mestre-de-cerimónias são
chamados e dirigem-se com as capas e os chapéus na mão, para o
local da entronização;
b) A capa e as insígnias e o chapéu são-lhes impostas pelo representante
de uma das Confrarias madrinhas (se forem três as Confrarias
madrinhas, cada qual entroniza os titulares de um órgão – neste caso
é feito em grupo);
c) Os entronizandos prestam o juramento - “Juro prestigiar, defender e
divulgar o pão, a regueifa e o biscoito de Valongo, enquanto valores
gastronómicos, culturais e económicos”;
d) De seguida o/s representante/s da/s Confraria/s madrinha/s
procede/m ao toque no chapéu do entronizando, declarando-o
Confrade efetivo, fazendo a seguinte alocução – “Em nome do Santo
António, para que abençoe as nossas padarias e biscoitarias, eu
te/vos faço Confrade/s e, assim, embaixador/es do Pão, da Regueifa
e do Biscoito de Valongo”;
e) Por último, assinam o livro de honra e recebem o diploma da mão de
quem fez a entronização;
f) De seguida, os Presidentes dos órgãos sociais assumem a presidência
da cerimónia, continuando a entronização de acordo com as regras
definidas nas alíneas d), h) e ss. do artigo 11º, com as devidas
adaptações;
18
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g) Antes do encerramento podem usar da palavra o/s representante/s
da/s Confraria/s madrinha/s;
h) A cerimónia encerra com intervenções do Presidente da Assembleia
Geral da Confraria e do Presidente da Federação das Confrarias
Gastronómicas, se estiver presente;
i) A cerimónia termina com o cântico do hino da Confraria ou de uma
canção ou com a leitura de um poema alusivos ao objeto da Confraria
ou outra manifestação lúdico/cultural;
j) Por fim, o Mestre-de-cerimónias declara encerrada a entronização,
em nome do Presidente da Assembleia Geral.
k) Ao longo de toda a cerimónia, o Mestre-de-cerimónias vai
anunciando o procedimento;
l) O Porta-estandarte está no cimo, de pé, junto à mesa.
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REGULAMENTO INTERNO

ARTIGO 1º
REGIME DISCIPLINAR
1. Os Confrades estão, em geral, sujeitos aos deveres constantes do
artigo 11º dos Estatutos, devendo, em especial:
a) Respeitar e fazer respeitar os Estatutos da Confraria do Pão, da
Regueifa e do Biscoito de Valongo e o Livro de UsançasRegulamento Interno bem como as deliberações dos seus órgãos;
b) Ter um comportamento que dignifique a Confraria;
c) Evitar causar, direta ou indiretamente, prejuízos morais ou
materiais à Confraria.
2. Considera-se infração disciplinar o comportamento do Confrade, por
ação ou omissão, ainda que meramente culposo, que viole os
deveres gerais e especiais a que o mesmo se encontra obrigado por
força da sua qualidade de confrade, previstos nos estatutos ou no
Livro de Usanças-Regulamento Interno
3. Consideram-se abrangidas no conceito de infração disciplinar as
condutas dos Confrades que, ainda que praticadas fora das
instalações da Confraria, sejam suscetíveis de afetar a credibilidade e
o prestígio da Confraria.
4. O direito de instaurar procedimento disciplinar prescreve passado
um ano sobre a data em que a infração tenha sido cometida e
quando, recebida uma participação, não seja instaurado o
competente procedimento disciplinar no prazo máximo de 30 dias.
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5. As sanções aplicáveis às infrações disciplinares cometidas pelos
Confrades são as seguintes:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária
c) Expulsão/exclusão
6. A aplicação das penas previstas nas alíneas a) e b) do número anterior
são da competência da Direção, sendo a pena prevista na alínea c) da
competência da Assembleia Geral, mediante proposta da Direção.
7. A sanção disciplinar de advertência consiste num mero reparo escrito
pela infração cometida.
8. A sanção disciplinar de suspensão consiste na interrupção
temporária dos direitos de Confrade, durante um período mínimo de
seis meses e máximo de um ano, mantendo-se os deveres,
nomeadamente, o de pagar quotas.
9. A sanção de Expulsão/exclusão consiste na perda definitiva da
qualidade de Confrade.
10.A sanção disciplinar é determinada em função do grau de culpa do
Confrade
11.A sanção disciplinar de advertência é aplicável a infrações leves e
meramente culposas do Confrade, que apenas digam respeito às
relações entre Confrades.
12.A sanção de suspensão é aplicável a infrações que causem prejuízos
morais ou materiais à Confraria, desde que tal comportamento se
verifique pela primeira vez e o Confrade assuma publicamente a sua
responsabilidade.
13.A sanção de Expulsão/exclusão é aplicada aos comportamentos
referidos no número anterior desde que reincidentes.
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14.Fazem excluir a responsabilidade disciplinar
a) A coação física exercida sobre o Confrade, a qual retire toda a sua
liberdade de agir;
b) A privação acidental e involuntária do exercício das faculdades
intelectuais no momento da prática da infração;
c) A legítima defesa, própria ou alheia;
d) A não exigibilidade de conduta diversa.
15.São circunstâncias atenuantes especiais:
a) A confissão espontânea da infração;
b) O arrependimento;
c) A provocação;
d) As circunstâncias do momento em que foi cometida a infração que
diminuam a culpa.
16.São circunstâncias agravantes especiais da infração disciplinar:
a) A premeditação;
b) O conluio;
c) A acumulação de infrações;
d) A vontade determinada de, pela conduta seguida, produzir
resultados prejudiciais à Confraria;
e) A reincidência;
f) A prática do ato ilícito sob efeito do álcool ou de estupefacientes.
17.A premeditação consiste no desígnio para o cometimento da
infração, formado, pelo menos, vinte e quatro horas antes da sua
prática.
18.A acumulação ocorre quando duas ou mais infrações são cometidas
na mesma ocasião ou quando uma é cometida antes de ter sido
punida a anterior.
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19.A reincidência ocorre quando a infração é cometida antes de
decorrido dois anos sobre o dia em que tenha findado o
cumprimento da pena aplicada em virtude de infração anterior.
20.O procedimento disciplinar inicia-se com a decisão, nesse sentido, da
Direção, ou a requerimento de um décimo dos Confrades Efetivos.
21.O procedimento é de natureza secreta até à acusação, podendo,
contudo, ser facultado ao arguido, a seu requerimento, para exame,
sob condição de não divulgar o que dele conste.
22.A instrução do procedimento disciplinar inicia-se no prazo máximo
de 5 dias, contados da data da notificação ao instrutor da decisão da
Direção ou do requerimento dos Confrades, consoante o caso, e
ultima-se no prazo máximo de 30 dias.
23.O instrutor é um dos elementos da Direção a quem esta tarefa seja
atribuída.
24.O instrutor procede à instrução efetuando as diligências que
entender necessárias e adequadas para apuramento da verdade,
ouvindo, nomeadamente, o(s) participante(s) e as testemunhas por
este(s) indicadas.
25.Realizadas as diligências instrutórias, se entender que os factos
constantes dos autos não constituem infração disciplinar, elabora, no
prazo de 5 dias, o seu relatório final, o qual remete, de imediato, para
a Direção, com proposta de arquivamento.
26.Em caso contrário, deduz a respetiva acusação, no prazo de 8 dias,
com a indicação articulada dos factos de que o Confrade é acusado,
bem como das circunstâncias de tempo, modo e lugar da prática da
infração e das circunstâncias atenuantes e agravantes que existirem,
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com referência, ainda, aos preceitos estatutários e regulamentares
aplicáveis.
27.O Confrade é notificado pessoalmente da acusação contra si
deduzida ou, não sendo possível esta, por carta registada com aviso
de receção, dispondo de um prazo de 10 dias para apresentar a sua
defesa.
28.Com a defesa, o arguido pode apresentar documentos e
testemunhas e requerer a realização de quaisquer diligências que
entenda necessárias ao esclarecimento da verdade
29.Finda a fase de defesa do Confrade, o instrutor elabora, no prazo de
5 dias, um relatório final completo e conciso, do qual conste a
existência material das infrações, sua qualificação e gravidade, bem
como a pena que entenda ser justa ou proposta de arquivamento por
insubsistência da matéria levada à acusação.
30.A decisão final do processo disciplinar tem de ser, sempre,
devidamente fundamentada e deve ser tomada no prazo de 30 dias
a contar da receção do processo.
31.Os prazos referidos contam-se seguidamente.

ARTIGO 2º
REGIMENTO INTERNO
A Assembleia Geral e a Direção elaboraram e aprovam o seu próprio
regimento.
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ARTIGO 3º
REUNIÕES ORDINÁRIAS DOS ÓRGÃOS
1 - A Direção reúne, ordinariamente, quatro vezes por ano nos meses de
fevereiro, maio, setembro e novembro.
2 – A Assembleia Geral reúne, ordinariamente, em março, a fim de apreciar
e votar o Relatório de Atividades e as Contas relativas ao ano anterior, e em
dezembro, a fim de apreciar e aprovar o Plano de Atividades e Orçamento,
para o ano seguinte.
3 - O Conselho Fiscal reúne, ordinariamente, antes de cada reunião
ordinária da Assembleia Geral.

ARTIGO 4º
PROCEDIMENTO ELEITORAL
O procedimento eleitoral, nos termos do estatuto, desenvolve-se nos
termos seguintes:
a) A eleição dos órgãos sociais da Confraria decorre durante o
mês novembro;
b) Cabe à Mesa da Assembleia Geral aprovar e publicitar o
calendário eleitoral (modelo - anexo 5), até vinte dias seguidos
antes da data da eleição, não contando para o efeito o dia da
eleição;
c) Cabe à Direção preparar o caderno eleitoral, sendo a data de
referência o dia de publicitação do calendário eleitoral;
d) As listas de candidatura (modelo – anexo 6) são entregues ao
Presidente da Mesa da Assembleia Geral até quinze dias
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seguidos antes da data da eleição, não contando para o efeito
o dia da eleição;
e) Cada lista de candidatura é apresentada aos três órgãos
eletivos, integrando um número de candidatos igual ao
número de titulares de cada órgão, acrescido de 50%, como
suplentes;
f) As listas de candidatura são propostas por um mínimo de
quinze Confrades efetivos no pleno gozo dos seus direitos;
g) Cada lista pode designar dois Confrades como seus delegados;
h) As listas são acompanhadas de declaração de aceitação de
candidatura pelos Confrades (modelo – anexo 7), assim como
os cargos a que se candidatam;
i) As listas concorrentes são remetidas aos Confrades efetivos
até oito dias seguidos antes da data do ato eleitoral,
conjuntamente com a respetiva convocatória, não contando
para o efeito o dia da eleição;
j) A eleição realiza-se por sufrágio direto e secreto, sendo o
direito de voto exercido pessoalmente;
k) O ato eleitoral decorre no local e data indicados na convocação
e, ininterruptamente, durante, pelo menos, duas horas;
l) Considera-se eleita a lista que obtiver o maior número de votos
válidos;
m) As

reclamações

sobre

irregularidades

eventualmente

verificadas no ato eleitoral devem ser apresentadas, por
escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
imediatamente após o escrutínio;
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n) Cabe ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral anunciar os
resultados, lavrar e assinar a respetiva ata de apuramento dos
resultados (modelo – anexo 8), juntamente com os Confrades
que estiveram na mesa de voto;
o) A tomada de posse dos Órgãos Sociais da Confraria tem lugar
até ao final do mês de dezembro subsequente à eleição,
podendo ser efetuada imediatamente após o escrutínio, na
ausência de reclamação;
p) Quando, por qualquer motivo, a eleição tenha sido realizada
extraordinariamente fora do mês de novembro, a tomada de
posse tem lugar no prazo de 15 dias seguidos após a eleição,
ou imediatamente após o escrutínio, na ausência de
reclamações;
q) A posse dos titulares dos Órgãos de natureza eletiva é
conferida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral
cessante.

ARTIGO 5º
NORMA TRANSITÓRIA
1 - Após as primeiras eleições, o Presidente da Assembleia Geral eleito é
empossado pelo Presidente da Comissão Instaladora.
2 – O Presidente da Assembleia Geral dá posse a todos os demais.
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ANEXOS
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AXEXO 1
FOTOGRAFIA DA INSIGNIA (CONFRADES)
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FOTOGRAFIA DA INSIGNIA (PRESIDENTES CORPOS SOCIAIS)
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AXEXO 2
FOTOGRAFIA DO ESTANDARTE
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AXEXO 3
FOTOGRAFIA DO TRAJE
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AXEXO 4
FOTOGRAFIA DA PÁ
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ANEXO 5
CALENDÁRIO ELEITORAL
(Aprovado e publicitado pela Assembleia Geral – art. 16.º n.º 3 Estatutos)

EXEMPLO
(COM DATAS PARA SER MAIS FÁCIL A ELABORAÇÃO DE PRÓXIMOS)

Aprovação e publicitação do calendário eleitoral (AG) ------------------------Até 06.11.2000
Data de referência do caderno eleitoral preparado pela Direção --- ------------06.11.2000
Afixação do caderno eleitoral provisório-----------------------------------------------09.11.2000
Reclamação sobre o caderno eleitoral provisório -----------------------------Até 11.11. 2000
Decisão sobre as reclamações do caderno eleitoral provisório ------------------12.11.2000
Afixação do caderno eleitoral definitivo------------------------------------------------12.11.2000
Apresentação de candidaturas ao Presidente da Assembleia Geral -------Até 14.11.2000
Análise das candidaturas pelo Presidente da Assembleia Geral ------------------14.11.2000
Notificação aos candidatos e suprimento de irregularidades --------------14 a 16 .11.2000
Decisão do Presidente ----------------------------------------------------------------------16.11.2000
Afixação das listas de candidatura provisórias----------------------------------------16.11.2000
Reclamação sobre as listas de candidatura provisórias-----------------------------17.11.2000
Decisão sobre as reclamações das listas de candidatura provisórias------------17.11.2000
Correção das listas de candidatura provisórias----------------------------------------18.12.2000
Envio das listas de candidatura definitivas e da convocatória ------------19 ou 20.12.2000
Realização das eleições----------------------------------------------------------------------28.11.2000
Apuramento dos resultados e sua afixação--------------------------------------------28.12.2000
Valongo, …. data ….
O Presidente da Assembleia Geral

(XXXXXXX)
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Para efeitos de eleições na sede da Confraria existirá um placard para afixação de toda
a documentação relativa ao ato eleitoral.
A análise preliminar da regularidade das candidaturas é feita pelo Presidente da
Assembleia Geral logo após o termo do prazo para apresentação das candidaturas,
devendo de imediato ser comunicadas a quem as entregou ou ao delegado as eventuais
irregularidades, de modo a que seja feita a respetiva correção, se assim o entenderem.

ANEXO 6
CONFRARIA DO PÃO, DA REGUEIFA E DO BISCOITO DE VALONGO
ELEIÇÕES para o triénio 2000-2002
LISTA DE CANDIDATURA
LISTA _____
CANDIDATOS À DIREÇÃO
Candidatos efetivos (entre 7 e 9 membros)
CARGO

NOME COMPLETO

ASSINATURA

Presidente
Vice-presidente
Secretário
Tesoureiro
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
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Candidatos suplentes (entre 4 e 5 membros)
Nome completo

Assinatura

CANDIDATOS À MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
CARGO

NOME COMPLETO

ASSINATURA

Presidente
Vice-presidente
Secretário

CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL
Candidatos efetivos
CARGO

NOME COMPLETO

ASSINATURA

Presidente
1º Secretário
2º Secretário
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Candidatos suplentes
CARGO

NOME COMPLETO

ASSINATURA

SUBSCRITORES
(Mínimo de quinze art. 16.º n.º 7 dos Estatutos)
Nome completo

Assinatura
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DELEGADOS
(Facultativo)
Nome completo

Assinatura

Apresentado às ___h ___m, do dia __/__/____ por_____________________________,
na qualidade de ______________________ telefone nº _______________

(A lista de candidatura deve ser entregue em duplicado, servindo este como
comprovativo.)
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ANEXO 7
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE CANDIDATURA

CONFRARIA DO PÃO, DA REGUEIFA E DO BISCOITO DE VALONGO
ELEIÇÕES para o triénio 2000-2002
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE CANDIDATURA

Eu, _________________________________________________________,
abaixo assinado, declaro que aceito ser candidato à Direção - Presidente e que não sou
candidato em nenhuma outra lista concorrente ao presente ato eleitoral.
Valongo, ____ de ______________ de 2000
_________________________________________________________
(Assinatura)
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ANEXO 8
CONFRARIA DO PÃO, DA REGUEIFA E DO BISCOITO DE VALONGO
ELEIÇÕES para o triénio 2000-2002
ATA DE APURAMENTO DOS RESULTADOS
Data: ___/___/___ Hora de Abertura : _____ Hora de Encerramento: _____

RESULTADOS APURADOS
1

Eleitores inscritos
Votantes
Votos na lista A2
Votos brancos
Votos nulos

Observações 3

1

Escrever por extenso.
Repetir tantas vezes quantas as listas.
3
Caso o espaço seja insuficiente, poderão ser utilizadas folhas soltas, devidamente rubricadas e
referenciadas neste espaço.
2
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Reclamações 4

Membros da Mesa
_________________________________________
_________________________________________
_______________________________________

4

Caso existam, deverão ser aqui referenciadas, bem como o número de documentos e páginas que os
integram, todos rubricados pelos membros da mesa e anexos à ata.
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OUTROS DOCUMENTOS
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CONFRARIA DO PÃO, DA REGUEIFA E DO BISCOITO DE VALONGO
ÉTICA DO CONFRADE

O Confrade, no momento da sua entronização obriga-se a respeitar normas éticas e de
civismo enquanto membro da Confraria. Dito por outras palavras, o CONFRADE OBRIGASE A SER UM BOM HOMEM/BOA MULHER, A RESPEITAR O PRÓXIMO e a cumprir
princípios e regras elementares à sã convivência em sociedade.
Assim sendo, ao prestar juramento, o Confrade está a aceitar livremente as regras da
Confraria.
O Confrade tem a obrigação e o dever de bem cumprir os objetivos da Confraria, de
modo a que esta, com a sua ação, ganhe prestígio, posição, importância e
reconhecimento no seio da sociedade.
O Confrade deve pautar a sua conduta dentro dos parâmetros acima referidos e
segundo os seguintes princípios e padrões:
- O Confrade reconhece e considera de elevada dignidade os valores e objetivos da sua
Confraria e do movimento confrádico;
- O Confrade empenha-se ativamente na preservação, defesa e promoção do património
gastronómico municipal ligado ao pão, à regueifa e ao biscoito de Valongo;
- O Confrade respeita e faz respeitar as diretrizes, resoluções e propostas aprovadas
pelos Órgãos Sociais da Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo;
- O Confrade defende e exalta os valores da lealdade, justiça, honestidade,
solidariedade, verdade e fraternidade (Confrater (do latim) significa camarada,
companheiro);
- O Confrade cultiva e promove as boas práticas de convivialidade e sociabilidade,
respeitando as virtudes da tolerância ante as ideias e posições alheias;
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- O Confrade, quando chamado a participar em júris de seleção de produtos ou de
atribuição de prémios de qualquer natureza, no domínio da gastronomia e artes
culinárias, é imparcial e isento, abstendo-se de ser juiz em causa própria;
- O Confrade evita participar em atividades contrárias aos princípios do movimento
confrádico;
- O Confrade não assina documentos de qualquer natureza que comprometam a ação,
relevância e dignidade da sua Confraria;
- O Confrade através dos seus atos dignifica a sua condição de confrade;
- O Confrade respeita as suas ideias e investigações de outros confrades, não as usando
como se fossem da sua própria autoria;
- O Confrade é cortês e procura elucidar todos quantos lhe solicitem informações acerca
do movimento confrádico;
- O Confrade esforça-se para que o movimento confrádico seja respeitado e entendido
pela sociedade em geral e pelas instituições em particular;
- O Confrade rejeita situações que propiciem a dúvida, a intriga ou o conflito e evita
críticas e/ou denúncias sem dispor de elementos comprovativos;
- O Confrade trabalha em conjunto e em boa harmonia com todos os confrades;
- Em termos gerais, o Confrade exerce os seus cargos com apurado sentido do dever,
com a noção de que pertence a um movimento de grande significado simbólico,
operativo e de representação civilizacional e que trabalha para defender e enaltecer tão
importante bem comum.
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CONFRARIA DO PÃO, DA REGUEIFA E DO BISCOITO DE VALONGO
CÓDIGO DE BOAS PRÁTICAS

- Sempre que a Entronização se realize na Igreja Matriz de Valongo, sendo este um lugar
de culto, devem os Confrades, praticantes ou não, o maior respeito, seguindo as
orientações do Mestre-de-cerimónias;
- O telemóvel não deve ser utilizado durante as cerimónias;
- Sendo a Entronização o momento mais alto da vida da Confraria e um ato solene:
- Os/as convidados/as devem apresentar-se com sobriedade adequadas ao
momento (não usando trajes desportivos, sapatilhas e …), evidenciando uma atitude de
respeito pela entidade de acolhimento;
- Os Confrades, quer da nossa Confraria quer os convidados, devem estar
vestidos de modo idêntico;
- É dispensado o uso de traje durante a refeição, mantendo-se a insígnia;
- A desmarcação de presença deve ser comunicada em tempo útil para evitar prejuízos
para a Confraria anfitriã.

À Guisa de conclusão: a Entronização é um ato coletivo onde devem prevalecer a boa
educação, o saber receber, o saber-estar e a cortesia.
A nós anfitriões cabe-nos o “Bem Receber”, aos convidados cabe-lhes reciprocidade de
tratamento, isto é o “Saber-Estar”. A qualquer convite espera-se uma resposta e se ela
for afirmativa devem por nós ser bem “tratados”.
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