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Estatutos da Confraria do Pão, da Regureifa e do Biscoito de
Valongo

Capítulo I

Da Constituição, Denominação, Nature:za Jurídica, Sede,
Âmbito e Obietivos

Artigo 1.o

Constituição, Denominação e Natureza Jurídica
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1 - Nos termos dos presentes Estatutos, constitrri-se uma ã
rienonninação de CONFRARTA DO pÃO, DA REGUETFA
VAI-ONGO - CPRBV, doravante designada por t3enf64s.
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1 - A fionfraria tem sede provisória na t'reguesial e Groncelho de Valongo, no Edifício
da Junta de Freguesia de valongo, Largo do cenltenâi,o,4440-509 valongo.

2 ' A confraría, que tem como área de ação o teritónio do conrcelho de
pode mudar a sua sede, por deliberação da Assiembleia Geral, desde
mantenha na freguesia de Valongo.

Atribuiç

No âmbito da sua atividade e para a prosse
Confraria, nomeadannente as seguintes:

a) Fromover o estudo, a defesa, o prestígio, ,a valorização, a promoção, a
preservação, a consolidação da qual
Regueifa e do Biscoito de Valongo;

b) Relacionar a gastronomia do Pão, da R
atradÌção, oturismo, o artesanato, a arte, aciência, a cultura, a literaturaeo 1-,ambiente; { I

r.
c) Velar pela preservação e promover o cr

de vento da área de atuação da Confrari



Artigo 5.o

lniciativas

As atribuições enunciadas no artigo anterior são pnossieguidas através das seguintes
ações:

a) Pronroção e apoio de medidas tendentes à preservação da autenticidade do
Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo;

b) Promoção, onganização, apoio ou patrocinio de encontros, convívios, visitas,
provas, Çoncursos ou festivais gastronónnicos onde o Pão, a Regueifa e o

Biscoito tenham especial relevância, com v'ista à sua divulgação numa
perspetiva pedagógico-cultu ral ;

c) Promoção do intercâmbio com organizações nacionais e estrangeiras no
âmbito dos objetivos prosseguidos;

d) Apoio, prornoção e reçonhecimento do esturdo e divulgação de trabalhos
sobre o Pão, a Regueifa e o Biscoito de Valongo;

e) Valorização e reconhecimento do mérito de pessoas individuais e coletivas
que, fiìercê do seu conhecimento e experiênr:ia adquirida, se destacam no

labor dedicado à confeção genuína do lrão, da Regueifa e do Biscoito de
Valongo.

0 Promoção da edição de materialde informação.

Artigo 6.0
Simbologia

1 - A Oonfraria utiliza sÍrnbolos que identificam o olSjeto primeiro da sua ação, de ^
acordo com o ailigo 3.o.

2 - Os símbolos da Confraria são:

a) As InsÍgnias;
b) O Estandarte;
c) O Traje;
d) A Pá.

3 - A rOonfraria defìne, em Regulamento Interno,, a fonma e o modo de utilização dos
seus símbolos,

CAPíTULO II

Dos Confrades
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Podem ser Confrades todas as pe

Ë - Õs tsnfrades Ëíetivns que outorgsreríÌ fta const?luiç5o rda

forem admitidos na Primeira Entronização fazem parte, vitaliaiamente, da
Confrade Fundador, sem prejuízo do disposto no artigo 13.o. /f)L;onrrade hundador, sem prejuizo do disposto no artigo 13.o. 

aq___tr
3 - Os Confrades Efetivos podem ser Mestres, Oficiais e ComensaiY =-.--]10

a) Os Mestres são pêssoâs que exercem a sua atividade co
administradores/gerentes de sociedades, conno representantes destas ou a
título individual, formadores e personalidacles de comprovado prestígio,
f lgedos so Pãc, É Regueffa e ao tsíscsÌte de \lalongo;

b) Os üflelsis são Técniccs e ArteÊãss de Pareificação e B[scoite

a) tCs Comensais são apreciadores do Piio, cla Regueifa e do tsl
Valongo"

4 - Osi Confrades Honorários são pessoas singulare$ ou coletivas que se lrrte
pefo objeto da Conlfraria ou cuja ação tenha conltniibuÍlo para a sua valorização. ,-/J
5 - Oti Confrades tseneméritos são pessoas singulares ou coletivas que apoiam de
forma relevante as atividades da Confraria.

AÉigo 9.o
Perfil dos Confrades Efetlivos

Os Confrades Efetivos devem ser a,drnitidos com fundan*e$to na sus e*poelal
afeição aos valores culturais e gastronófl'Ìitgs do Pão, da Regueife e ds Blscofto de
Valongo.
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Admissão

1 - A admissão de Confrades Efetivos é proposta pon dois Confrades e aprovada por
deliberação da Direção.

2 - A admissão de Gonfrades Honorários é proposta pela Direção e aprovada por
deliberação da Assembleia Geral, por escrutínio riecreto,

3- A admissão de Confrades Beneméritos é aprovader pela Direção e ratificada pela
Assembleia Geral.

4 - Os títulos de Confrade Honorário e de Confrade Benemérito podem ser
atribuírlos a título oóstunnro.

AÉigo íí.o
Deveres dos Conltades

1 - São deveres dos Confrades:

a) Honrar a sLia qualidade de Confrade e derfender, intransigentemente, o
prestígÍo e â dignidade da Confraria, contribuindo para o seu
engrandecimento e para a rea\ização dos objetivos estatuários;

b) Desenvolver rela@es de cordialidade, solidariedade e união entre Confrades;

c) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais aplícáveis à Confraria, bem
como os Estatutos, Regulamentos Internos e deliberações dos seus órgãos;

d) Exercer com zelo e diligência os cargos associativos para que forem eleitos
ou designados, sailvo motivo especialde e,scusia;

e) Satisfazer a joia, quotas e outras contnibuições, estabelecidas pela ^
Assembleia Gerail, mesmo com carácter extnaordinário para fins especiais,
sob pena de ficar com os direitos suspensos;

f) Comparecer na Assembleia Geral, à cerimónia da Grande Entronização Anual
e demais reuniões para que forem convocados e colaborar nas atividades
promovidas pela Confraria, principalmente quando para tal tenham sido
solicitados, bem como em todas as ações necelssárias à prossecução dos fins
da Gonfraria;

g) Usar as Insígnias e o respetivo traje em bdas as atividades oficiais da
Confraria ou eÍn representação desta, sempre que solicitado pela Direção;

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



2 - Os deveres consignados nas alíneas d) e e) do
dÍzem respeito aos Confrades Efetivos.

3 - Os ConÍrades ficam obrigados à aquisição do
envergar quando assim estabelecerem as ,,Usanças,'.

Artigo í2.o
Direitos dos Confrades

1 - São direitos dos Confrades, com as ressalvas previstas no n."rfr \

a) Participar em todos os atos relacionados (nrÍì o âmbito de
Confraria que sejam promovidos pela me$nna ou nos quais esta

b) Farticipar e votar na Assembleia Geral;

c) Partieipar nas eleüSes, eleger c a

di Aceitara designação gu tftuü$s;

e) Propor à Direção a adrnisseÊ de rÌ

f) Usar os símbolos da Confraria, no

g) Utilizar os serviços da Confraria:

h) Ser informados das atividades e das ações da,Confraria.

2 ' O título de Confrade Honorário pode ser atribuiido a Confrades Efetivos,
perderem os seus direitos como associados;

13 - Os Confrades Honorários e Beneméritos podem participar na Assembleia Geral
com direito a interyenção, mas sem direito de votar, eleger ou ser eleitos para
órgãos,

4 - Os Confrades não podem votar, por si ou como representante de outrem, nâs

4,v*



a) Os que se dernitam por iniciativa própria e a fomnalizem por escrito à Direção;

b) Os que tenham praticado atos que consltituanr grave violação dos deveres
estatutários e, por tal, sejam expulsos, por deliberação da Assembleia Geral,

aprovada por 213 dos Confrades Efetivos presentes, em votação por

escrutínio secreto, sob proposta da Direção e após audiência;

c) t)s que, após interpelação, por escrito ê p,or metis de sessenta dias seguidos,

não paguem a quota anual ou outras conrtriburições estipuladas nos termos
estatutários ou regulamentares.

2 - A expulsão/exclusão pode ter como motivos:

a),A inobservância grave dos Estatutos e/ou <las "tJsanças";

b) O incumprimento das deliberações da Assembleia Geral e da Direção;

c) A prática de atos prejudiciais à Confraria;

d) O não pagamentor por um período superior a 1 ano, da quota anual.

CAPíTULO III

Dos Órgãos Sociais

Secção I

Disposições Comuns

Artigo 14.o
Órgãos Sociais

1 - São Orgãos Sociais de natureza eletiva a Mesa da Assembleia Geral, a Direção
e o Conselho Físcal.

2 - Fodem ser criados Orgãos de natureza não eletiva, destinados a apoiar a ação
da Confraria ern áreas de marcado canz técnico, científico ou outro, no qual se torne
co nveniente u rÍÌ a interven ção especial i zada.

3 - Os titulares dos órgãos da Confraria não pordem abster-se de votar nas
deliberações tomadas em reuniões a que este.jam presentes e são responsáveis
pelos prejuízos delas decorrentes, salvo se houverem manifestado a sua
discordância.

Artigo 15.o
Órgãos de Natureza Não Eletiva
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13 - Considera-se eleita a Lista que obtiver o maior número de votos válidos.

14 - As reclamações sobre inegularidades eventualmente verificadas no ato eleitoral
devenil ser apresentadas, por escrito, ao Presidente rJa Mesa da Assembleia Geral,
imediatamente após o escrutínio.

15 - (labe ao Presidente da Mesa da Assemhleia Geral anunciar os resultados,
lavrar e assinar a respetiva ata, juntarnente corn os Çonfrades que estiveram na

mesa de voto.

16 - 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.

17 Quando, por qualquer motivo, a eleliçâo tenha sido realizada
extraondinariamente fora do mês de novembro, a tomada de posse tem lugar no
ptazo de 15 dias seguidos após a eleição, ou flmediatamente apos o escrutínio na A
ausência de reclamações.

18 - Na situação prevista no número anterior e para efeitos do n.o 2, considera-se o
rnandato iniciado na primeira quinzena de mês de jan'eiro do ano a que respeitar.

19 - A posse dos titulares dos Orgãos de natrureza eletiva é conferida pelo
Presidente da Mesa da Assembleia Geralcessante.

Secção ll

Assembleia Geral

Artigo í7.o
Composição

1 - A Assembleia Geral é o Orgão supremo da Cottfraria e as suas delibera@es,
tomatjas nos termos legais e estatutários, são vinculativas.

2 - A, Assembleia Geral é constituída por todos os Confrades. Os Gonfrades
Honorários e Confrades Beneméritos não têm direito ia voto.

3 - lr Assembleia Geral só pode reunir com, pelo menos, metade dos Confrades
Efetivos, em primeira convocação ou, com qualquer número, passados 30 minutos,
em segunda convocação.

4 - A, Assembleia elege a respetiva Mesa, constituídla por um Presidente, um Vice-
presidente, e um Secretário. Nas faltas ou imperdimeÍ'rtos, o Vtce-presidente substitui
o Presidente e o Secretário substituio Vice-President,e.

10



compr:rte à Assembleia Geral, além de outras funções previstas na lei

a) lEstabelecer as linhas mestras a seguir pela Confraria;

b) ,{provar os Estatutos e as suas alterações;

c)

d)

e)

g) Deliberar, sob proposta
Efetivos e a admissão
13eneméritos;

,Aprovar e alterar Regulamentos e Normas Intemas,

Eleger e destituir os membros dos órgãos da Confraria;

Aprovar a joia e quota anual propostas peila Dilr,eção;

da Díreção, a expulsão/exclusão de ConÍrades
e expulsão/exclusão de Confrades Honorários e

h) Aprovar a filiação da Confraria em Federaç$es; e Confedera@es f{acionais
organismos internacionais visando os mesimos fins, sob proposta da Direção;

i) Velar pelo cumprimento das obrigações estertutárias e
demais assuntos que lhe sejam cometidos;

Artigo í9.o
Funcionamento

1 - A Assembleia Geral reúne, ordinariamente, duas vezes por ano, no
trimestre, a fim de apreciar e votar o Relatório de Atividades e as contas
ano antterior, e no últlmo trimestre, a flm de apreoiar e aprovar o Plano de
e Onçarnento, para o ano seguinte.

1

f) Apreciar e aprovar o Plano de Atividades e o Orçamento, assim
Relatório de Atividades e Contas, apresentados pela Direção,
pelo parecer do Conselho Fiscal;
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2 - O Presidente da Mesa convoca a Assemtlleia Geral por email ou por carta

expedidos para cada Confrade, com a antecedència mínirrra de quinze dlas
seguidgs, indicando o dia, hora, local da reunião e res;petiva ordem de trabalhos.

3 - A Assembleia Geral pode reunir extraordiniariamente sempre que a Direção o
solicitar, pgr escrito, ao Presidente da Mesa, ou por solicitação esçrita e assinada
por, pelo menos, vinte por cento de Confrades ou por solicitação do Conselho Fiscal.

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

5 - Scrlvo o disposto nos números seguintes, as deliberações da Assembleia são
tomadas por maioria absoluta dos Confrades presentets.

6 - Asr delüberações relativas à alteração dos Estatutos, Regulamentos ou Normas
lnternas, são aprovadas por voto favorável de três quartos dos Confrades presentes. 

A
7 - A clelibenação de dissolução da Confraria é aprorrada por voto favorável de três
quartos do número total de Gonfrades,

Secção lll

Direção

Artigo 20.o
Gomposição

1 - O órgão executivo da Confraria é a Direção, c,omposta por sete ou nove
Confrades Efetivos, para o exercicio dos seguintes cargos:

a) Presidente;

b) Vice-presidente;

c) Secretário;

d) Tesoureiro;

e) Vogais

Artigo 2í,o
Competências

1 - Cornpete à Direção, para além de outras funçrões previstas na Lei:

a) Dirigir a Confrania e representá-la em Juizo tl fora dele;

t2
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c) Apresentar, anualmente, á Assernbleía Ëereí o Retatsriode ffi*{hdce* *TL&
Contas bem nomo s Flano de Atividades
obtido ü psFBoBr do Ëoncelhs Fieca$;

d) Fseliaflr as atividades sünsidem
mg$Í?to gue não es.ngtem dn Fl^ann de

tJ Submeter à Assembleia Geral a aprovaçãcr das propqFtas de Conffies,
Honorários e Confrades Beneméritos; ( 4. .---_{F-ff

ms$Í?ro que não çs.nsïÊm dn Flano de
mãs se enquadrem nús seus objetÍvos es

e) Apreciar e votar a admissão de novos
e propor à Assembleia Geral a expulsão/e

Dir

g) Nomear os representantes da Confraria em atos oficiais;

h) Deliberar e propor à Assembleia Geral a filiação da
Federações e confederações Nacionais e orgernismos intemacionais
os mesmos fins:

i) Administrar o património da Confraria;

j) Assegurar e impulsionar atividades tendentes à prossecução dos objetivos

n) Preparar e marcar a data e local das Entroniz:ações;

\

AÉigo 22.o
Competências do Presidente da

São cornpetências do Presidente da Direção:

a) Oonvocar e presidir às reuniões dn úireção;



Ì)

b) Representar a Gonfraria em Juízo e fora dele, nomeadamente, em atos
pú b I icos, sociais, associativos e interassociativcts;

c) Acompanhar a evolução dos prqetos que tenham sido aprovados pela

Direção;

d) Usar o voto de qualidade em caso de empate nas deliberações da Direção.

Artigo 23.o
Reuniões da Direção

I - A Direção reúne, ordinariamente, quatro vezês por ano e, extraordinariamente,
sempre que necessário, mediante convocatória do Presidente ou de quem o
substituir, funcionando com a maioria dos seus nnembros,

,^
2 - Na primeira reunião, a Direção elabora o sieu Regimento Intemo, regulando o
funcionamento e funções dos seus elementos.

3 - As deliberações são tomadas por maioria abtioluta de votos dos membros
presentes.

4 - De cada reunião á lavrada ata, que, depois de aprovada pelos Gonfrades
presentes na respetiva reunião, é assinada por todos os Confrades presentes.

Artigo 24.o
Forma de Obrigar

Para obrigar a Confraria são necessárias as assinaturas de dois membros da
Direção, devendo uma delas ser a do Presidente ou ar do Tesoureiro.

Secção lV

Conselho Fiscal

AÉigo 25.o
Composição

A fiscalização de atividade da Confraria é confiada a um Conselho Fiscal, composta
por três membros: o Presidente, o Primeiro Secretário e o Segundo Secretário.

AÉigo 26.o
Competências e ReuniÕes

1 - Ao Conselho Fiscal compete;
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í:,f Ívc u^1(e^
a) Fiscalizar os atos de natureza financeirs

b) Emitir pareceres, no prazo que lhe fon çle ìn,íelo,

Funções Avulsas

Artigo 27.o
Funções Avulsas

1 - Ent articulação com a Direção existem dois Conl'rades Fundadores ou Efetivos
charnatrJos de Porta-Estandarte e Mestre de Cerirnónias, que têm funções de

Direção ou pela Mesa da Assembleia G

c) Dar parecer sobre as Contas da Con
Geral;

d) Solicitar a convocação da Assembleia

2 - Salvo disposição legal contrária, as d
absoLrta dos votos dos titulares presentes, te

3 - O Conselho Fiscal Í'eúne, ordinariamen
ÁeeanrF.lai^ /t^-^l ^.,^ -^^^^--L-i^

naturezla protocolar, a definir em Regulamento.

2 - A lJireção, na prirneira reunião de cada mandato, designa os tçnfradeË para
exercíc,io dos cargos referidos no número anterior.

CAPITULO IV

Dos Meios Financeirosl

Artigo 28.o
Receitas

'l - Conistituem neceitas da Confraria:

'4

a) () produto das joias e quotas a pa

b) Os subsídios e donativos públicos

c) Produtos de festas, convívios e ou
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d) O produto da venda de publicaçõês ou bens;

e) Juros de bens capitalizados;

f) Outros bens ou rendimentos.

2 - Quando houver necessidade de orçamentos extra,ordinários, a Assembleia Geral
que os aprovar delibera as contribuições a pagar pelos Conírades para fazer face às
despesas orçamentadas.

Artigo 29.o
Quotas e Joia

Os valores da joia e da quota anual são estabelecidos por delíberação da
Assembleia Geral, sob proposta da Direção.

Artigo 30.o
Despesas

As despesas da Confraria são as que resultarem da execução dos presentes
Estatutos.

Artigo 3í.o
Administração do Patrimdinio

A Confraria deve rentabilizar o seu património, mantendo apenas a liquidez
indispensável para fazer face às despesas correntesi, aplicando financeiramente o
património d ispon lvel.

GAPITULO V

Da Dissolução e Liquidação

Artigo 32.o
Dissolução

A Associação dissolve-se nos casos previstos na lei ou mediante deliberação da
Assembleia Geral, especialmente convocado para o efeito, que delibera por voto
favorável de três quartos dos Confrades.

Artigo 33."
Liquidação
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Geral, que deve ser requerido ao Presldente pello respetivo Confrade, no pÍazo
trinta dias seguidos a contar da data do conhecimento da notificação da sanção.

3 - O Presidente deve convocar a Assembleia (ìeral, no prazo máximo
seguicXos após a receção do pedido referido no número anterior.

AÉigo 35.o
Sanções

A aplicação de sanções é precedida de um processo diseiplinar mandadn ineHurar
pela Ë'ireção, por sua inriciativa ou a requerirnento de um déçlme dos
Efetivos, devendo ser dado ao Confrade visado o dineito de apresen{er a sua
por escrito.

Artigo 36.0
Disposições Geraie

1 - As dúvidas e onnissões que os presentes Estatutos possam suscitar são
por deliberação da Direção, sern prejuízo de recursio para a Mesa da
Geral.

2 - A sede da Confraria é, para todos os fins e objetivos, consüderada como
guardia do acervo social e patrimonial.

Qt
\\,

ïArtigo 37.o ./-'+
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Entrada em Vigor

Os pre,sentes Estatutos entrarïì em vigor imediatamerìte a seguir à sua publicação no
Diário ria República.

AÉigo 38.o
Disposiçóes Transitórias

1 - Até à realização da primeira Assembleia Geral, as funções da Dineção e da Mesa
da Assembleia são exencidas por uma Comlssão ilnstaladora, constituida por dez
Confrades que tenham outorgado na escritura del r:onstituição da Confraria.

2 - Dos Membros da Comissão Instaladora, três clesempenham as funções dos 
^membnrs da Mesa e os restantes sete desempenham as funçôes da Direção ì

3 - Compete aos Membros da Comissão Instaladora determinar, de entre si, os
respetivos cargos

4 - Compete à Comissão Instaladora, através dos fVlembros respetivos, praticar os
atos necessários à instalação da Confraria, exercendo, para o efeito, as
competências que, nos presentes Estatutos, s€r encontram cometidas à Direção e
Gonvocar a Assembleia Geral com vista à eleição dos primeiros corpos sociais.

5 - A eleição a que se refere o número anterjior deve ter lugar no prazo de seis
nneses após o registo da Confraria.

6 - A Oomissão Instaladora estabelece as "Usanças" especificando os símbolos da
Gonfraria e normas de utilização, bem como os prcrcedirnentos de entronização e
outros, que são suhmetidos a aprovação na primeira i\ssembleia Geral.' 

^
7 - A Comissão Instaladora estabelece os valores da joia e quota anual, que são,
depois, submetidos à aprovação da primeira Assembleia Geral.

Os presentes Estatutos foram aprovados em reunião de Valonguenses, realizada no
1o andar do prédio sito na Rua D. Pedro lV, n.o '150, 4f440-633 Valongo, em de 26 de
maio die 2015, capítulo a capítulo, por unanimidade e aclamação final.

bus
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