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I 

CAPITULO I  - Criação do Curso o sua orr;anizacão 

Ar·t• lO -De harc10nia com o preceituado na base 7• e alinoa (b ) 
da base B• do pro(l~ma iia&Ógico de " A Voz do Operá-
rio" é criado o cur comercial, con.fQPmé' o disposto 
no Decreto-Lo1 N•-'1fo. de 21 de Pu"l>ubro de I93l. 

Art2 22 -O curso co~l será elemó~~r, podendo, porém, se 
as nece_sáÍdades do ensino o exl:'g-i.Nm, atlpliar-se ao 
comJ;ll.eíÍ!entar,modianto parecer favorável de Sub-Comissão 
d.e "Instrugão o Arte o da Comissão Admini-at rativa.  com a 
autorizaçao da Assembleia Geral. 

Art• 3• • 

,'lt·' 
11'--· .,. ',' 

O Curso Comerdàl torá a denominação de Escola Comerci-
al de 11 A Voz do Operário " ficando no que lhe for apli-
cável, sugeita ao r~gulamonto dos Serviços Escolares 
desta Sociedade e !j}qualqupr altera~"o ao d._ec.roto-lei 
N• 20~20 assini ·~mo ao d~l>~to N• 3 .447 que promul gou 
o Est tut~ do En :;o Particu , prl cilpolJl!Elnte-...!'o que 

J v raspei a inscriç de alunos  a exa~ <fastos. 

Arto 4• -:llste curso será mantido com as receitas çbtides pelo pa-
gamento da quota escolar, que constituira fundo de Es-
cola. J 

Art• 5.• • A Escol~Come-;;,ial funcionará no edir!cio de Sedo, em J 
salap..ind:tcadas pola ComissãO" Administrativa, .d<> acôrdo 
co.,....o Chefe~ Servi.\}os--Jíscolares, somont1Í Oll<jUanto as 

~ssibilidades oco~Ónicas da Eeeo!à o~ permitir. ~ 

Art2 69 -O ensino comorcial oWeDontar será ministrado em cursos 
diurnos e nocturnos, segundo o categoria dos alunos o 
terá a duração de 4 anos. 

Art• 7o • As disciplinas o cursos práticos que constituem a orGa-
nização do ensino com.orc:lal são as sea1.1·i1Ítes: 

DISCIPLINA~ : / 
Portu~oa ,_. 
Francos L 
Inglês 
Ar1t ·ética comere e geocrafia elementar 
Elementos de W1slação comercial e economiapo-
l!tica / • 
GeoGrafia comercial, Vias de co.::unicaçao o trans-
portas / 
llise:.ó 11 pátria o (lo~al 
No c o gorais de comercio 
Con abilidude o escrituração comercial 
E-tementes de r!sioa, qu!mica o histÓria natural 
/Noções de tecnolou1a das mercadorias 

CURSOS PRÁTICOS 
Caligrafia 
Dactilografia 
EstenoGrafia 

Art• ao -As discipli~s o os cursos práticos serão distribuidos 
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pelos diverso§ anos de curso , confoi'lll<l o quadro junto, 
constituindo este, o plano do mesmo curso : 

DISCIPLINAS 

abl Portucuês ......................................... "1/ 3 
B':ran2es ••.••••••••••••••••••••••••••••••• 

74 
....... 1 3 

c) ltl{;lo;< ................................ ·.. ... ""I 
de) Arit otica o geografia .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. • 3 
) Direito, economia polÍtica ...................... . 
f) Goor;rafia comercial (!&) .............. /......... 3 
História (2t) ..................................... . 

g ) Noções de comércio ( I& ) •••.•.•• 

7 
.. ~ ......... .. 

contabilidade e eso rituração {2&), • • • •••••••••• , , , 
h) Eloroontos de f:lsica e qu!mica (I&) .............. . 
tecnologia das mercadorias (3• ) •••••••••••••••••• 

CURSOS PAATIC OS 

CaliGrafia • .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 3 
Dactilografia •.•••.••.•...•.•......••••• ~ ....•.•.••• , 
;:.stenogmfia •..•.•.•..•.. ., ...••.•..•••.•.•.....•..•• 

IlAUlül'l!II.ÇA:O COL!?.L.c.J.Ib'!ITAR 

Elementos de Algobra ........................... • .... ·I 
F!sica o qu:l.mica ................................... "l 

P r e o e d é n o i a  s 

DisciPlinas Preco ~1ênc ia 

3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 

I I 
3 

I 3 

I I I 

4• 

3 
3 
3 

3 

6 

3 

3 I 
3 

I 3 

e ) Direito <> economia pol:!.tica 
g ) 2• porte l Oontabilil.dade ) 
Elmen~os do algebra 
FÍsica 6 qu!mica (parto compl. 
2& parte do qualquer disciplina 

g ) lA parto ( Noções e oomé.\d.o 
d ) aritmÚtica c geometria ' 
d ) aritmética o geometria 
h ) 1• parte (f:l.sica olomontar otc.) 

a l& parto da mosma 

- A cria ão dêste "<uJC~em por objeçtivo Jl1:?po.rcionar conhe-
cimento o  cer ~~ tocnico o pr<;tico aõi:.-àl:íínos dos do~9 
sexos da ' oolas do ensino prillUlrio__.d'é• A V<>z do plfra-
rio • ,qu t m revelado capacJ.daáe para âsto udos; 
aos sócios qÚb se destirihm-ào~roira comer~ o àqu~os 
quo ~ressa~ nesta carroilà sem terem~lconçado essa pro-
paraçao. 

A fim de facilitar a freqdôncia aos alunos das diversas 
cateGorias fica ôsto curso dividido em três modalidades 
denominadas : 

Curso ordinário --Curso voluntário Curso livro 
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Artn 11• ~ 

Art2 12• ~ 

CAPÍTULO DO Pess oil ds Escola 

Art• 152 ~ O pessoal da Escola será composto polo: 

1• -director 
22 ~ pessoal docont• 
3• -peaaoa1 auxiliar 

Art• 17• -o pessoal docente ó constituido por: 
a) professores do disciplinas~ 
b) professores de cursos práticos 

Art2 18• ~ Os professores são agrupados em : 

~ 3 ~ 

1• professores efectivos quo constituem o quadro 
privativo ds Escola 

22 professores provisÓrios destinados, na faltta de 
efectivos,  a desempenhar as funçoes docentes. 

Art• 190 ~ O pessoal auxiliar será nomeado em conformidade 
necessidades da Lscola. 

CAPÍTUID III ~ Da Direcção da l>scola 

com as 
~-

Art• 20• ~ A acção do director oxerce-oe sob o ponto de vista poda~ 
ôÓgico o disciplinar, son~o responsávell.po1o bom funcio-
namento dos serviços osco1aros, pela disciplina do pos~ 
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soal e do s alunos, assim como por todo o material da Escola. 

' - J"' Art• 21• -O director sera nomeado pela Comissao Administrativa propos-
t a do Conselho Escolar, de entre os professores efectivos, 
de. preferênci~ jJ>a-l-:LeencJ.Bd08-----l>GJ.o.JnaLi~ 
01 en.ci e s Ee-otwmlcas e F!nane'0'1ra-s-;--

Art• 22• -Na falta ou impedimOnto do Director exercerá a direcção da 
Escola, o professor afectivo indica~o pelo director da Es-
cola, ~ ~ '1 .t,.j.. 

CAPÍTULO IV - dos Professores 
/<P/ 

Arto reo -Os professores efectivos serão nomeados pela C~ssão Ad-
ministratiya, por proposta do director, depntre os professo-
res provisorios quo tenham pel o menos M4é anos de bom e efec-
tivo serviço, com a san9ão da Sub-Comissão da Instrução e Ar-
h , ) 

Art• 24• -Haverá um professor~ec~ po~ cada nma disciplina ou gru-
pos de disciplinas seguintes: 

l 
Elem&ntos do escrituração comercial e economia pol. 

1• grupo lloçõas geral.s de $;D1 • .árcio,contab1lidade a oscritu-
raçao comercial. 

( Aritmética comercial o geometria elementar 
20 grupo( Geografia comarcial,histÓria pátria a geral 

30 rupo ( EleiOOntos do f:l.sica o quÍmica a noções gerais de g l tecnolo61c das mercadorias 
4• grupo! ::;;~f.;"'" 
s• grupo ( Inglês 
6• grupo ( Caligrafia 
'lo grupo( Dactilografia 
B• grupo( Estenografia 

Único-Aos professoro~ efectivos do qualquer grupo1 poderá ser 
aonfisda a ragonoia do disciplina ou discipl.inas de ou-
tro grupo, quando, paro isso, tenha reconhecida compotôn-
cia. 

Art• 25• -Os lueares de professores provisÓrios, qu~r psra as ~isc1pli
nas tocnicas , quer para as dos cursos praticas, sorao provi-
doa por meio de concurso}! documental ~ entre os 1ndivid'}OS 
logsllllilnte hebili,tados,e psla preataçao de uma prova pratica 
do grupo a quo pe1-otencer o cmdidsto, de hsmonia com o de-
terminado no art• 158• do Ro~~lamonto Escolar, 

CAPÍTULO V -Do funcionamento escolar 

Art• 26• -O ano o scolar começa em l de Setembro e termina em 31 do 
Agosto, 

Art• 2'1• -o <m lectivo começa em 6 de Outubro e termina em 30 de JUnho. 

Art• 28• -Os feriados e as fÓrias são regulodos polo o que determina 
o art• 47• do Regulamento Escola de " A Voz do Operário 11, 

/ 
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J\rt• 29• - o môo 'o Julho torá. u pllcação quo dotor!:Jina. o § 2• do 
art• 442 do Regulamento Escolar e o môs de setembro eeró 
destinado às matriculas e à organização do sel!lallário os-
colar. 

J\rto 30• -Os ho:t'ários e soo ares deverão obedecer ao preceituado no 
art• 50• do Regulamonto Escolar da • Voz do Operário" e 
só serão postos om vigor depois do parecer favorável do 
médico-escolar e da sub-oo"issão de 1nstrução e arte. 

J\rt2 3l2 -O tampo escolar será de 50 minutos . psra as aulas técnicas. 

§ Único -As aulas práticas de laboratÓrios e escritÓrios 
poderão ter a duração do 2 horas, não sendo in-
cluidas nesta dispo aição as aulas dos cursos prá-
ticos. 

Art2 322 -Q horárlo dos cursos diurno e nocturno serão feitos de #-··I 
harmonia com as noces sidades do ensino' tendo sempre em r 
vista o interêsse do aluno prooura!do evitar, dEll tro do 
possivolt os intervalos prejudiciais à boa disciplina e 
a oficiencia do traball1o escolar. 

Art• 332 -Os cursos diur,-,os terão inicio às J horas e não poder'io '7 
ir além das 18 horas; os cursos tfocturnos começarão às 
2P horas, o tormin.:..rão às 23 horas, ~:pdo em casos de ox-
cepoional neoessidddo prolongados ate as 24 horas. 

A t2 34• -As turmas oorão nl>i'li!Blmento oonstltuidas por 30 alunos. 

Art2 352 -Os servi;<>s di Socrotaril ficam ent--'l;udo. a cargo dn secro-
tnria escolar de han:tonia com as disposições do Capitulo 
XI do Rogulamonto e Vi(lor. 

Art• 362 -!la secretaria Escolar devorá OXiEit1r os seguintes livros 
para a escrita exclusiva 4a Escola Gome:r;cial: 
a) cadastro do !ll s soal 
b) registo de presenças dos professoras 
e) registo de matriculas de alunos 
d) rocisto de penalidades do alunos 
e) registo da correspondência recebida o expedida 
f) livro de actas do conselho escolar 
g) arquivo de correspondência recebida e ex!Jl dida 
h) arquivo de documentos 

Art• 3'/o -O Ohofe da Secretaria Escolar providenciará, de forma que 
os serviços referontos à .c.scoln Comercial estejam aompre 
oonve:tiontemonte organizados. 

CAPÍTULO YI -Do Conselho Escolar 

Art• 3B• -O Conselho Escolar serã composto por todos os professores 
em serviço dn Escola, presidindo o Dirocto1• o secretariado 
pelo proi'essor mais moderno. 

Único - A falta de comiBrência de professores não justificada, 
implicará desconto de voncimonto que lhos compotir,ro-
lativo às horas do aula que noese dia tivessom de dar. 
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Art• 39•-Compota ao Conselho Bscolar: 
10 -Aprovar o sonBnario o horário escolar 
2• -01•ganizar os tabelas dos juris de exames 
32 -Abonar as faltas nos alunos 

- 6 -

4 • -Aplicar as 11enas disciplinar;!• da sua,compotância 
50 -Dar indicaçoes para atribuiçao doa prer.lios, quan-

do Ôles existam 
62 -Dar parecer sôbro todos os assuntos em que for con-

sultado pelo Director ou Cor..issão Administrativa 
7o -Propôr à Comissão Administrativa, por intorm<Ídio do 

Director, tudo o quo for j ulgado conveniente para 
bem do ensino 

1• -Revendo empate nas votações,  o presidente terá voto de 
qualidade 

2• -Não é permitido a nenbum professor, abster-se de votar, 
senão em assuntos quepassoalmonte lhe õ.igam respeito. 

Art• 40• -As7se:>s9es do Conselho E;l'oolar, ;rànlizar-se-ão quando_ 
as-necéssida~s do serv~ço o r~lamarem~or convocaçao 
do ~~rect r , 

§ único -O D · c Ol' con~oa-rà o Cg.nae'llijl Esc~~_..lllldig.o 
s~Adíilini~~va , Q.IÍ...dáÍÍi:l iorfildo s pro-

f ssores. 
Art2 41.0 -As actas das sessões, serão rem~tidas à Comissão Admi-

nistrativa para que uolas tome inteiro conl1ecimento, 
devolvendo-as depois de Visadas pelo Secretário dos 
Serviços de Instrução, 

CAPÍTULO VII -AtribuiçÕes e devoras do director o dos 

Art• 42 -Compete ao Director: 
10 -cumprir e fazor cumprir as leis e rogulamontos 

em vigor e as ordens superiores; 
2• -Dirigir supor1ormonte as Escola; 
32 -presta» à Escola assidua assistência,  durante o 

per1odo das aulas o exames; 
4• -c~r sJO!I~'- so _gl)m Jl. Ins poos.iio e<ar~l do Ep.s1no 

:l:éuí.rurpor"intl'f>~ d1í CQiriÍssao ,Administra-
t va· 

5• env~r à Comissl!o Administrativa o so{;uinto; 
a ) até _~~lho, um relatÓrio sôbre o mov1-
_ _mellT,Og5r;L~~~ flndo; 

.-b"J a:l;.ó • um mapa demonstrativo da 
tU' r1bu1ção de serviço pol,os profeosores .;1...,. 
'ii. ~ /J amo-ao__,o -tempo o mímeft>cdlr"profonrso-
"f ~ - res a adll!!t"1r '1XlrB ..,. sorv'~ 

Art• 43• -Os professores serão au::üliaros do Director, comrotindo-
lbos cumprir todas as det rminações ouporiol'es, no res-
peita"te ao serviço oscolsl'll e desempenllar as funções a 
seu cargo com o maior zôlo. 

Art• 44• -Comnete aos professores: 
I•-Cumprir os prot;ramas do orn ino estabelecidos para 

a Escola,comuniuando ou justificando perante o Di -
rector, qualquor omissão de matéria a quo f'oram 
forçados; 

2•-Prestar ri&orosamonto ao serviço escolar o tempo 
que lhos tiver sido fixado; 
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32 -Manter a disciplina nas s uas aulas. comunicando ao 
Director qualquer fact o quo a prejudique; 

CAPÍTULO VIII -Dos alunos -categorias • 

42 • comparecer ao Conselho Escolar, tomnlo lfrte dos 
respectivos trabalhos. 

Art2 452-Os alunos serão agrupados em traz categort a . 
a ) alunos ordinários: 

os ~e se mtriculam dentro do respectivo 
plano dos cursos; 

b ) alunos voluntários: 
os que se matriculam em disciplinas ou cursos 
práticos do ensino,,-não seguindo o curso por 
anos complatos,mas respeitando as precedências; 

c) alunos livres: 
Os que ss inecreverem em algumas disciplinas ou 
cursos práticos do ensino com?rcial. 

CAPÍTULO IX • Da matricula • 

Art• 46•-Nenhum candidato poderá fazer· a ·inscrição sem ppresenta-
ção do cartão de identidade do sÓcio de " A Voz do Ope-
rário "e a quota do mês anterior. 

Art• 47•-o prazo da inscrição ~Bra -\matricula é de 1 a 30 de Sotel:l-
bro 

' Único-Além dêste prazo, podorlio ser inseri tos !BI'a matricula 
at ·e 30 de llovembro, os candidatos que apresentem um mo-
tivo atendivel ~ue os,tivesse impossibilitado de rea-
lizar  a inscriçao na epoca normal. r' 

Art o 48•· 

§ Único 

Art• 49•-

No acto da inscrição, será preenchido por cada candidato 
à matricula, um boletim por êle assinado,  c om a indicação 
da categoria do aluno a que deseje pertencer e onde cons-
te: 

Nome, filiação, naturalidade, data do nascimento  e 
morada do encarreGado da educação, se .for menor, 

- A Secretaria preencherá o talão do boletim que sera nu-
merado e datado, mediante o qual se efectua~ão a matri-
cula, se ela tiver luear. 

A oi'ectivação da matr!oula dos alunos só será levada a 
efei t o depois do estudado o fixado o nÚmero de turmas das 
várias disciplinas o cursos, quer diurno quer nocturno, 
do haroonia com as possibilidades da ~scola . 

Art• 50•-Se houver necessidade de limitação de matr!9ula, uotiva-
da pelo art• anterior, L,_director autorizara a mesma dan-
do prof'eroncia: 
l•-aoa candidatos que to,ilinm freqllentado a Escola nos 
anos anteriores; 

2-0-os q11o i'roqilont~ram as Escolas Primárias da "Voz do 
Operaria" e que tenham revelado capacidade para 
ôste ensino; 

3•-os que à dat.a da inscrição, tenham mais~· G;ry'~ 

~. d.+.t.-V 
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Art• 51• -Para ceda aluno haverá uma folha de matricula onde se-
rá registada a sua vida escolar em cada ano lectivo. 

Art• 52• 

único 

Art• 53• -

Art• 54• -

Art• 55• -

A Secretaria passará e oada aluno o cartão de identida-
de, com a sua foto0rafia, onde será indicado o número, 
nome , turma e  a categoria, assinado I"?r ôste, pelo Di-
rector da hscola o autenticado com o selo branco da so-
ciedade . • . • 
-Os alunos fomecorao o.s fotoG ... ·efias necessarias, para 
o ca>'tão de identidade e racistas escolares. 

A idade m!nima para a matricula dos alunos ordinários e 
voluntários do curso diurno, será a de 12 anos feitos 
ou a completar dentro do ano civil em qoo se efectue a 
matricula,  A idade m!nima para os alunos do curso noc-
turno sara de 14 anos, fel tos ou a completar dentro do 
ano civil em quo se efectue a matricula, 

Poderão sor admitidos ~ matr!çul a os candidatos a quem 
faltem 6 meses para a tdade minima fixada nos arti&-os 
.anteriores, nodiante o pagamento de multa de 4$00 exi-
gida para o sou registo na Escola Oficial. 

Os candidatos à matr!oula pela primeira vez, devem apre-
sentar os seguinte s documentos : 
1• certidão de idade 
2• atestado médico comprovativo de que não sofre de do-
ença contagiosa e que fbram revacinados dentro do pra-
zo legal, 

3• certificada do exame de 4" classe do ensino primário 
elementar ou equivalente. 

40 bilhete de i dentidade do AI'<}Uivo de Identificaçã o o 
de sÓcio de " A Voz do Operario " 

OAFIITULO X -Dsveres e penalidades do Alunos 

Art• 560 -

Art• 57• -

Os alunos tôm P!)!' dévoros : 
1~- comparecer Os aulas de ljrtlbalhon práticos Us ho:ras 

e dias m:noados nos hororios o::;coilnroe; 
2• -atender todos os conselhos e advort~~cias dos supe-
riores o as ordens quo lhos fbrem transMitidas pslo 
psssool da Escola; 

3Q-ter o maior ou1dado oom o ~tor1al escolar de aue 
feçam uso e no molhar estado de consorva,·ão aquele -que 
lhas for distribu ido; 

4•-pagar a i mportância de qualquer artigo que psrcam 
ou estraguem, quando não s aja por motivo justificado; 

5•-cumprir todas as diSJilOSiçÕ<>s rogulaoontares da .,;scoln. 
a•-pagar mensalmonto a quota escolar superiormonte fixada. 

As penas disciplinares aplicadas aos alunos são 
a ) repreensão da \!R m aula. seguida de ordem de ;a!da 

commarcaçao de falta, 
bl rapreonllão reGistada e !Ma nas aulas, 
c suspensao da Escola* ate 15 dias , 
d suspmgão da freq!lôncia por mais de 15 dias, 
e Expulsao da Escola, 
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§ l• -A pena da alinea(a) é da comiOtência do pro?ascor. 
§ 2• -Compete ao Dirac to r a aplicaçao das panas dosifllladas nas 

alineas b) e c) a ao Conselho Escolar as panas estabe-
lecidas nas alinoas d )  e  e). 

30 -As panas das alineas d9 e e 9 só serão aplicadas depois 
de con?imadas pelo Conselho PedagÓgico. , _ 

42 -As panas d6s1flll8das nas alineas b , c , d ,  e e, so serao a-
p:Ucadas depois de ouvido o aluno deliquente, pelo Dil'ec-
to:r e comunicadas ao encarregado da educaçao. 

52 -Das panas de suspensão c oxpulsãõ á dado conhecimento por 
ordem de serviço do Director, a?ixada no átrio da sedo, 

t a• -Des panas aplicadas haverá recurso para a Comissão Admi-
nistrativa que huvirá a Sub-comissão de Instrução e Arte, 

CAPÍTULO XI - Freqllência a aproveitamento 

Arto 589 -As lições, exero!cios escolares e trabalhos práticos se-
rão classi?ioados em valores numéricos e registados pelos 
professores e mestres, nas respectivas cadernetas, pala 
escala seguinte : 

O a 4 ... mau
1 5 a 9  -med1ocre 

IO a 14 -au?iciente 
15 a 17 -bom ( distinção ) 
18 a 20 -muito bom ( distinção 

Art• 590 • As classificações o aproveitamento dos alunos serão rei-
tas em três grupos 

Art• ao• " 

§ Único " 

Art• 63• " 

l• -no Tim do mês de Janeiro 
20 -no Tim do môs de Abril 
3• -no Tim do mês de Junho 

Ao aluno cuja média seja IO ou mais valores, ó dada a 
passagem do ano ou admissão a exame se tiver lugar, das 
respectivas disciplinas ou cursos práticos. Aqueles cuja 
mádia seja inTerior a lO valores, ?:!carão inabilitados. 

As classi?icações dos alunos, serão lançadas nas ~olhas 
do> ""'t»:Í.oul.a de cada um, e as l:l:taa respectivas arquiva-
das na Sec>:<>tal'ia• d~pois do min•icades poJ.o Di>'Uo to r, 
Destas classiricaçooa. soru dado conl1ac:lrnento ao aluno 
..,., listas at'ixadas no átrio da J.>scola, devondo a liata 
COl':T'Ospondente ao 3a por!odo, mencionar a classificação 
t1nal.. 

O J)ÚlOOro de !:altas que implica a perde do direito de Tro-
qf!oncia, sora : 

Pern as disciplinas de 3 liçõos semanais, 20 Toltas 
l'nrn as com sois lições llllmanais • • . . . . . 38 Tal tas 

Compota ao Director autorizar quo qualquer aluno que te-
nha atingido o linito máximo do ?altas , continue a ?re-
quentar a Escoil>a e tomo comportamento exemplar o bom a-
proveltamanto, comprovado polo pro?essor respectivo reque-
re ao Conselho J.>soolar a abonaçao das ?altas. 
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CAPÍTULO XIII -Exames 

Art• 64• -Os alums ordinários e voluntários que tenham obtido a-
proveitamento sorão sujeitos a exames finais em harmonia 
com o dollerminado no decreto 2 0.420. 

Art• 65• -Os alunos sujeitos a examo, torão aulas até quo terminam 
as suas provas. 

CAPÍTULO XII I -Vencimentos do pessoal 

Art• 66• -o vencimento de professores efectivos será de dez escudos 
por cada hora de serviço, vencendo durante as fÓrias gran-
des ordenado igual ao do môs de Junho. 

Art• 6'1• -o vencimento dos professores provisórios será de oito es-
cudos por cada hora de s~rviço , prestado durante o ano 
lectivo. 

Art• se• -O D!rector vencer~ come professor efectivo e uma c;ratifi-
caçao que lhe sara arbitrada pela Comissão Administrativa. 

CAPÍTULO XIV - Faltas e licenças 

Arto 69• -As faltas a tempo de uma hora que não exceda em cada mês 
o quociente inteiro por excesso que so obtem dividindo 
por 3  o número de horas do serviço semanal, não implicam 
qualquer desconto, desde que sejam,justificadas por escri-
to, perante o Director, no prazo maximo de 24 horas. 

Art• 7oo -Os professores poderão também faltar at e  3 dias seguidos, 
por meti vo de falecimento de pessoa de fam!lia, fazendo n 
justificação das faltas quamo se apresentarem ao serviço. 

ART• '11• -Se as faltas ,Por doença, forem além de 2 dias, o Director 
providenciara de modo a que o professor seja substitu ido 
provis~riamente . 

Art• 720 -A ,Comissãa Administro Uva, por proposta do Director, po~e
ra conceder, em caso d0 força maior2 aos professores ato 
20 dias de licença eem vencimento, durante o ano lectivo. 

ArtO '73• -Durante êste espaço de te~po, ·o professor será subst1tu1do 
por um colega quo rocebora o vencimento que corresponda a 
esse tempo. 

-:-:-: .. :-: .. :-:-: .. :-:-: .. : ... :-:-:-:-:-:-:-
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CAPÍTULO I 
Criação e organização da escola · 

1•.-De harmonia com o %'recai tuado na base 7•. e alÍJ;)ea b) 
da base 8•. do Programa Pedago!J;iCO da Sociedade de Ins truçao e Be-
neficência A VOZ DO OPERÁRIO, e criada, para funcionar na sede des-
ta instituição, uma escola comercial destinada a mintstrar, em au-
las diurnas e nocturnas,  o curso complementar de comercio, nos ter-
mos do decreto-lei N•. 24.420, de 21 de Outubro de 1931. 

2•.-A escola terá a denominação de ESCOLA COMERCIAL DA VOZ 
DO OPERÁRI O, e fica, no que lhe fôr aplicável, sujeita ao Regula-
mento dos serviços escolares desta sociedade e à legislação em vigor 

39. A escola_ será mantida com,as receitas obtidas pelo pagarnan 
to da quota escolar, que constituira flmdo privativo. 

•JO.-çompete à gomissão Administrativa a aquisição do material 
necessario a instalaçao da escola. 

5º-.-A duração do curso, disciplinas que o compÕem, suas pre-
cedências e número de liçÕes semanais, são os que constam dos qua-
dros seguintes: 

_ CUrso diurno curso nocturno 

Disciplinas 

a)-Portlljl:uês ••••••.••••••••• 
b )-Francas •...•.••.•.••••••. 
c)-Inglê~ .•••.•••..•.••••••. 
d)-Aritmetica comercial e 

geometria elementar ..... 
e )-Elementos de direito co-

marcial e economia poli-
tica •••.••••••.••••.•••• 

[Geografia com2rcial, vias 
f) de comtmicaçao e trans-

por~es ••• , •.•.•...•••••• 
Historia patria e geral •• 

l\=NoçÕes gerais de comércio 
g Contabilidade e escritu-
ração comercial ••.••• ;J" 

{Elementos de f!sica, a  -
mica e bis tÓria na 1;-uial 

h -!loçÕes de tecnologia e 
mercadorias ............. 

cursos práticos: 
Caligrafia •••••.••.•••••. 
Dactilografia •.••••••..•• 

Horas per semana Horas por semana 
12. 2!:1:. 32. 4º. !2. 22. 32. 42. 5SI:. 
ano ano ano ano ano  ano  ano  ano ano 

3 3  3  3 3  3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 

4  4 4  3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 

3 3 3  3 
3 3 

3 3 

3 6 3 6 

3 3 

3 3 

3  3 3  3 
3 3 
3 3 3  3 Estenografia ....•..•..•.• 

Habilitaçao complementar para 
matricula nos institutos co-
marciais: 
Elementos de álgebra ..... 3 3 
F sica e quimica •.•••.•.• ----ª------ª-

15 22 25 31 15 18 18 1 8 24 
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Precedências: 

Elementos de direi to comercial 
e de economia politica ....•... -Noções gerais de comércio 
contabilidade e escrituração 
comercial. o ••• o ••••••••••••••• -Aritmética comercial e geometria 

Elementos de álgebra. o o o .. o o o . .  -

Fisica e quimica complementar.. -Ele'l"'ntos de tisica_e quimica e his-
toria natural. 

CAPfTOLO II 
Do pessoal da escola 

6•.-O pessoal da escola é constituido por: 
12.-o director; 
22.-O pessoal docente; 
3eo-O pessoal auxiliar. 

§ único-B pessoal auxiliar será nomeado pela Comissão AdmiRis-
trativa, de conformidade com as necessidades do serviçeo 

72.-A acção do dire~tor exerce-s~ sob o ponto de vist~ pedagÓ-
gico e disciplinar, sendo ele o responsavel perante a Comissao Admi-
nistrativa pelo bom fUncionamento dos serviços escolares, pela disci-
plina do pessoal e dos alunos, e bem o.ssirn pela conservação do mate-
rial da escola. 

82.-O director será nomeado pela Comissão Administrativa, por 
proposta do Conselho :escolar, de entre os professores efectivos, dan-
do-se preferência ao que ri:Jünir maior número de qualidades para o 
lugar. 

ge.-Na falta ou impedimento do director, exercerá a direcção 
da escola o prof'essor ef'ectivo por aquele indicado, com o acÔrdo da 
Comissão Administrativa. 

10!2.-os professores são agrupados em: 

1 2.-Professores efectivos: os que constituem o quadro pri-
vativo da escola; 

22.-Professores provisÓrios: destinados a desempenhar, na 
falta dos efectivos, as f'tmçÕes docentes. 

112.-Os professores efectivos serão nomeados pela Comissão Admi-
nistrativa~ por propgsta do director e com a sanção da Sub-co~ssão 
de Instruçao, Educaçao e Arte, de entre os professores provisorios 
que tenham, pelo menos, dez anos de bom e efectivo serviço. 

122.-Haverá um professor efectivo por cada disciplina ou grupo 
da dia ciplinas do quadro mencionado no Art•. s•. 

13.-Aos professores efectivos de qualquer grupo poderá, em caso 
de necessidade, ser confiada a regência de disciplina ou disciplinas 
de outro grupo, desde que para isso tenha a necessária competência. 
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14g.-Os lugares de profoa~ores provisÓrio~ sorão providos, _ 
ouvido o director da escola e apos parecer favoravel da Sub-comissao 
de Instrução, Educação e ,Arto, por mio ... de concurso doctnnental entro 
indiv1duos cem as necessarL~o bnbilitaçoos legais para o ensino das 
disciplinas ou grupos da disciplinas a ~de se destinam. 

§ único-A Comissão Administrativa reserva-se o direito de es-
colher, entre os claasi.ficados, aquelec que ela reco~"~' ,cça estarem 
mais intogrados nos objectivos gerais e na orientação educativa da 
Sociedade. 

02PÍTUI.Cl III 

Do funcionamento escolar 

15!2.-O ano escolar começa em 1 de Setembro e te1~nn em 31 
de Ac;osto. 

16P.-O ano lectivo começa om 6 de Out;uhro e termina em 30 de 
.runllo. 

172.-Os feriados e as férias são ree;ulados pelas disposiçÕes 
do ar~•. 470. do Regulamento Escolar da Sociedade. 

182.-O LJ..ês de Julho é ~e atinado às proyas de o.pro~eitamento 
&!}COlar, e ç mês de S.gte~bro as ll':ntrlculos o a organiz~gao do aema-
narlo e ~10:..~nrlo escolares .. 

l9t!.-Os l1orários deverão ob:Jdecel" c.o preceitt1ado no nrtº.5D!l 
do Rog' lamento Escolar da Sociedade, o •Ó serão postos em vJ!>t;or de-
pois de parecer .=avoJ.""ávo~. 'lo Ídico ;~scol~.r e da 3ub-comlssüo de 
Instrução, Educação e Arte. 

20•. -A duração da cada llçíio, om todas ns disciplinas, é fi-
xada. em uma hora. 

§,{mico-As aul~s da.;3 dlsciplinna com pnrtes d~ oxporimanta.çõ.o 
laboratorioa e escritor1os podem ter, om c.l6Ul1S d:tas da semana, a 
dUl"nçÕ.o de duas horas.. 1 

21º • .; Os .horários dO!l cursos diurno e nocturno serão f'eitos de 
harmonia com as necessidadoo do ensino, tendo sempre om vista o in-
terôssa do aluno a ·procurando ovitnr, dentro do poss!vel, os inter-
valos prejudiciais a ix>a disciplina e à ofioiêncla do trabalho ascolc 

.. ..2~R .- Os cw.•sos diurnos terão inÍcio às 9 horas, e não poderão 
ir nle~ das 18 .. horas. Os cursos nocturnos começam as 20 horas o ter-
minam as 23J so em casos de excopoionnl necassidddo podondo ser pro-
longados ata as 24 horas. 

239.-A·s turmas sorifo constituidaa, no máximo, por 35 alunos. 

24•.-Os serviços de secretaria dn escola ficam a cnrgo dn 
Seçretaria Escolar dn Sociedade, de harmonia com as disposiçÕes do 
cai~ulo XI do Regulamento Escolar. 

25...,.-Na SaCI•etal'ia ~scola:r deverão oxistlr os seguintou li-
vros pura n esc1•ita privativa da Escola Comercial: 
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a)-cadastro do pessoal docente; 
b)-registo de presença dos profesooras; 
c)-registo de matricula doa alunos; 
d)-registo da vida escolar de cada aluno; 
e)-registo da corraapondôncia recebida e expedida; 
f)-livl'o de actas do Conselho Escolar; 
g)-arquivo de correspondência recebida e expedida; 
h)-arquivo de documentos. 

252.-,A Secretaria Escolar providencia1~á pc.ru que os serviços 
referentes a escola estejam ser.tpre -convenientomente organizados. 

CAPÍ'PULO IV 

DO Conselho Escolar 

27n.-O Conselho Escola.T" sorá corJposto pOl" todos os prot'easores 
em sorviço 11.9. escola, presidido pelo director o oec1•etariado pelo 
professor mgis noderno. 

§ Único-A falta de comparência da professoras às rafiniõas do 
Conselho Escolar, auando não juatiflcadc, i.L:plic:ará desconto dos ven-
cimentos que lhes êo:spetirom rcle.tivo~ às ho:Nl.S da aula que nesse di.n 
tivessem de dar. 

282.-Co"'!!)ete ao ConseTho Eacole.r: 

19.-Organizar o semanário e  o hor•ário escolares; 
2~.- Organizar o_s juris dos exa.o.3s de paseaçSGr:.; 
3!l.-Abonar .faltas dos alunos, nos termos deste I'egulrunento; 
4!:!.-1\.pliuar· as nenas dlscl.t;:linaros da sua col1'oei-;~htcin; 

5•.-Dar .indicaçÕes para a  a tribu!çiio do prémiÕs, quando 
eles existam; 

Gs:t.-Dar pare cor sôhr9 todos os assuntos 2m q-u.e fÔr consul-
tado pelo director ou pela Comissao Administrativa; 

7·· . -Propor à Comissão Admiulstrstiva tudo o que julgar con-
veniente para bom do onaino. 

§ lg.-Havendo empato nas votnçõas, o presidente terá voto de 
qualidade. 

§ 2•.-Niio é permitido a nenhtnn professor abster-se de votar, 
senão em assuntos que pessoalmente lhe digaiJ l'espeito. 

29º.-As sossõos ordinárias do Consolho Eacola~ raalizar-so-ão 
mensa;pnonte, por convo~ção do director, tendo sempre em atenção o 
interoose doe alunos, nao os prejudicando oom faltas de tempos fuee-
tivos. 

§ Único- Poderá haver sessões extraordinárias ser<tpre que as ne-
oossidades do ensino assim o exijam, e n podido da Comissão Jtdminis-
trativa ou da maioria dos professores. 

30~.- Sempre que o SocrotD.rio do:l Serviços cj.o Instrução não, 
assista às reUniÕes do Conselho Escolar, ser-~e-a entregue uma copia 
da acta. 

CAPÍTULO V 

Atrlbu!l.çÕes e deverec do director e dos profeesoros 

31•.-Compete ao director: 
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4 

1•.-Cumprir e !'azar cumprir as leis e regulamentos em vi-
gor e as ordens superiores; 

~: :: ~~~!; ~u~~~~~;fd~e=~~~tência durante o perÍodo 
das aulas e eXE.me.e;. 

40.-Enviar à Comissao Administrativa os seguintes elementos 
a)-até l5 do Agosto, um relatório sôbre o movimento ge-
ral ~o ~o lectivo !'indo; 

b)-ate 4 de Outubro, urn r.w.pc dmoonotrativo d<l distribui-
ção de serviço polos pt~oreosorcs. 

s~.- An~~ e desenvolver a vida ascociativa dos alunos; 
62.-Evitar, po:r. toC.oo o~ :ceio.:; so ~G._._ al.Cll;.lco, que os alu-
nos se conservem ociosos dentro da escola, nos intervalos 
das n.ul.as; · 
7•. -Adoptar, dentro d~s disposigÕas rogulrur.ontarss, todas 
as resoluçoes do tr:"c;oncie. que o.s circunstancia.s rc clo.ma-
l,era, comunicando ao suao decisÕo:J, com .:t poss!vol pronti-
dão, ao Secretário dos Serviços de I!lct::."'.l.ção. 

322.-Oo prot'esso1-.es aã.o a~iliarea do director, CO!:l:Petindo-
-lhes CtmlpJ. .. ir todas as dater::ninaçoos superiores, no raspeitante o.o 
s2rvlço oscoJ.nro, o desv ... 1:penl111r e.s !'unçÕoo a seu cnrgo com o maior 
zelo, assiduidade e pontualidade. 

33n.-Cor-JPC:te c.inda. a.on pro.fossorea: 

lSi!: . -ClLllpril."' oa programas do ensino cstab-alec:!dos para a 
escola, COmL~igando ou ju3ti1ie&ndo per~.nte o director 
qunlquor omi.asno de nnteria n qua tenham sido i'or•gados; 

29. -Pl'asto.r r:lf;oros:.r.lCnte us serviço escolar o tempo que 
lhe tiver sido fixado; 
3•.-r.:anter a disgiplina nas nulae, ~omunicnndo no direc-
tor qualquer ~acto gue a possa prejUdicnr; 

42. -Compa.I•ccor àe l"011n1Ões do Conselho ':!:a colar, tomndo 
parte nos respectivos trol:.nlhos; 

52.-TOJ:nl' part<> noc ju:>io do oxamos parn que tenhnl!l sido 
indicados; 

6~ .- Apre_sent~_, quando a direcção da escola assim o enten-
da, um relatorio do sou serviço. 
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CAP ÍTULO VI 

Dos a l1m.o.s -Categorias 

34g.-os a lunos são agrupados em três categorias: 

1&.-a lunos ordinários -os que se matriculem dentro do respec-
tivo plano dos cursos; 

2A.-a lunos extraordfnários -.. os que se matriculem  em discipl i 
nas ou aulas praticas, nao seguindo o curso por anos com-
pletos, mas respeitando as precedências; 

3A.-a lunos livres - os que se matriculem isoladament e em a lgu 
ma ou algumas disciplinas, sem dependência de quaisquer 
outras. 

-Matriculas 

3512. -A inscrição é reservada aos sÓcios da SIBVO, não podendo efe 
tuar-se a matricula de qualquer cancfidato sem que  ê l e  mo stre encontrar- a 
no pleno uso dos seus direitos de sacio, nos termos do Estatut o  e  regula 
mentes da Sociedade. 

362. -O p:r;:azo de inscrição para a matricula dos a lunos das ca tego-
rias 1 • . e 2•. e de 1  a 30 de Setembro. 

§ i•;---Além dêste prazo, poderão ser inscritos para matricula 
até 10 de Outubro os candidatos que apresentem um motivo atend:!.vel que os 
tivesse impossibilitado de realizar a inscrição no tempo prÓprio. 

§ 212.-os a l1m.os livres poderão matricular-se em qualquer altura 
do ano lectivo, desde que isso não prejudique o funcionamento das respec 
tivas aulas e  o aproveitamento dos demais a 11m.os. 

3712.-No acto da inscrição será preenchido pel o candidato à matri-
cula um boletim do q~l d9verão con~tar as seguintes ind!caçÕes: nome 
do candidato, pro.fissl}o, numero de socio e data da admissao, natural ida~e 
data ~o nascimanto, numero do bilhete.de identidade do Arquivo de Identi 
ficaçao, habil_!.ta.çoes,,.,nome e pro.fissao do pai, nome e morada do encarre 
gado da educaçao (se for menoa de 15 anos), disci plinas, ano, curso e 
categoria em que deseja matricular-se. 

~ único-~ate boletim~ assinado pel o  a luno e pel o ~ encarregado da 
educaçao, nos casos em que est e tenha que intervirJ sara numerado segung.c 
a ordem de entrada na Secretaria Escolar,  e servira de base para a matr:i 
cula, se ela houver de efectuar-se. 

38~ .- A mstr:!.cula só se~á levada a efeito depois de estudado e fi-
xado o numero de turmas das varias disciplinas e cursos, de harmonia com 
as poss191lidades da escola. 

§ uniço-só depois de matriculados os alunos da 1•. e 2•. categorie 
se procedera à matricula dos candidatos a alunos livres, os quais só serê 
admitidos sem prejulzo dos outros a lunos, e sempre que a sua admissão nãc 
ocasione desdobramento de turmas. 

3912.-Se houver necessidade de limitação de matriculas, será dada 
preferência : 

112.-aos candidatos que tenham freqUentado a escol a nos anos 
an ter iore s ; 

212. -aos qve .freqüentaram as escolas primárias da Spci~dade; 
3g. -aos socios mais antigos e, em igualdade de condiçoes, aos 

mais idosos. 

4912.-E!ecbUnda a matricula, a Secretaria Escolar fornece~á a cada 
aluno um cartao de identidade com a sua fotografia, no qual sera indicadc 
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o nome çategoria e número de matricula. 
~ unico-Os a lunos fornecerão as fotografias necessárias para o 

cartão de identidade e bem assim para os registos escolares. 

41•. -A idade m1nima para 'a matricula é de 12 anos completos ou 
a completar dentro do ano civil em que se efectui a matricula, para os 
alunos do curso diurno, e de 14 anos, nas mesmas condiçÕes, para os do 
curso nocturno. 

§ único-Poderão ser admitidos à matricula os candidatos a quem 
faltem 6 meses para a idade m!nima indicada, mediante o pagamento do 
sêlo exigido pela lei. 

42•.-Os candidatos à mátricula pela primeira vez deverão juntar 
ao boletim de inscrição os seguintes documentos; 

1•.-certidão de idade; 
22.-atestado médico comprovativo de que não sofrem de doença 
contagiosa e que foram revacinados dentl"o dos prazo~ legais 

32. -certificado do exame de 41.. classe do ensino primário 
elementar, ou equivalente; 

4•.-bilhete de identidade do ,Arquivo de Identificação. 

-Deveres e panalidades 

439.-Os alunos têm por dever: 

19.-comparecer às ~ulas e trabalhos práticos às horas e dias 
marcados nos horarios escolares; 

22.-atender todos os conselhos e advertências ãos professo-
res e as indicações que lhes forem dadas pelo pessoal da 
escola; 

32.-ter o maior cuidado com ofma.terial escola;; de que façam 
uso, e manter no melhor estado de conservaçao aquele que 
lhes fôr distribuido; 

4•.-pagar a importância de qualquer artigo que percam ou es-
traguem, quando não haja um.motivo a tendivel; 

52. -cumprir todas as disposiçoes regulamentares da Sociedade; 
52. -pagar mensalmente a quota escolar a fi.J.far pela Comissão 
Administrativa, quer para o curso ordinario, quer para as 
dia ciplinas dos cursos livres. 

§ Único-É obrigatÓrio, para os alvoos do sexo femin!no, que fre-
qUentem o 442.-As penas disciplinares aplicaveis aos alunos sao: 
curso diurno, a)-repreensão dada na aula, seguida de ordem de salda, com 
o uso de bata marcação de falta· 
branca durante b)-repreensão registada e lida nas aulas. 
os tempos § , ) ' , escolare3. 1•.-A pena,da al>nea a  e da competencia do professor e a da 

aL>nea b) da competencia do dibector. 
§ 2•.-Quandq p altmo ~i ver três repreensões regista!!as o Conse-

lho Escolar propora a Comissao Administrativa a sua expulsao, a qual só 
poderá ser aplicada depois de ouvido o aluno. 

§ 32.-As penalidades serão comunicadas ao encarregado de educa-
ção do aluno, quando êste seja menor de 15 anos. 

CAPÍTULO VII 
FreqUência e aproveitamento 

452:-As liçÕes e exercicioa escolares serão classificados em va-
lores numericos e registados pelos respectivos professores nas respec-
tivas cadernetas pela escala seguinte: 
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o a  4 (mau) - 5  a  9 (medloore) -lO a 14 (suficiente) -15 a 17 (bom) 
-18 a 20 (muito bom). 

462.-As classificações e aproveitamento dos alunos serão feitas 
em três iffWPf.l per lodos: 

12.-no .fim do mês de Janeiro 
2•.-no fim de Abril 3•.-no fim de Junho. 

472.-Ao alupo c~ja média seja ~e 10 ou mala valores é dada pas; 
sagem de ano ou admissao a exame, se este tiver lugar, Aqueles cuja me-
dia seja inferior a 10 valores ficarão inabilitados, podendo repetir no 
ano lectivo seguinte. 

482.-As classificações de aproveitamento serão lançadas nas fo-
lhas de matricula de cada ano, e as listas respectivas arquivadas na 
Secretaria Escolar, depois de rubricadas pelo director. 

§ único-Destas classificações será dado conhecimento ao aluno 
por meio de listas afixadas no átrio da escola, devendo a lista corres-
pondente no 32. per!odo mencionar a classificação final. 

• 49•.-,O nÚmero de faltas que implica a perda do direito de fre-
qüencia sern de: 

20, para as disciplinas de 3 liç§es semanais; 
26, para as disciplinas de 4 liçoes semanais; 
38, para as disciplinas de 6 liçÕes semanais. 

502.-Compete ao Consell}o Escolar autorizar que qualquer aluno ~ 

que tenha atingido o limite maximo de faltas continui a freqüencia ate 
final do ano, des~e que as faltas tenham sido dadas por mo~ivo justifi-
cado e  a inf'ormaçao dos respectivos professores seja favoravel. 

51•.-Os alunos ordinários e extraordinários qúe tenham obtido 
aproveitamento serão sujeitos a exames finais, nos termos do decreto 
N•. 20.420. 

§ único-Os alunos sujeitos a exames finais terão aulas até que 
terminem as provas. 

CAPÍTULO VIII 
Vencimentos dos professores 

52•.-O vencimento dos professores fpr~/~~ ef~ctivos será de 
10$00 por cada tem11o lectivo, vencendo durante as ferias grandes orde-
nado igua l ao do mas de Junho. 

532.-O vencimento dos professores provisÓrios será de 8$00 por 
cada tempo lectivo, sem vencimento em férias. 

542.-O director terá, à1éiú do seu vencimento, urna gratificação 
que lhe será arbitrada pela Comissão Administrativa . 

552 . - As faltas a tempo de uma hora, que não excedam em cada mês 
o quociente inteiro por excessg que se obtém dividindo por 3  o número , 
de horas de serviço semanalz. nao implicam desconto, desde que o Secreta-
rio dos Serviç9s de Instruça o verifiqua.,.que houve um motivo ponderoso 
e queira releva-las, perante justificaçao escrita pelo interessado. 

56Q.-Os professores poderão faltar também até 3 dias seguidosN 
por motivo de falecimento de pessoa de famllia, fazendo a justificaçao 
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das faltas, quando se apresentarem ao serviço. 

572.-Se as faltas por doença fôrem além de dois diasi o director, 
de ~côrdo com o Secretário dos Serviços de Instrução, substitUirá pro-
visoriamente o professor por outro do mesmo grupo, se o houver, ou, na 
falta dêste, por um professor provisÓrio do respectivo grupo. 

58!õ:!.-A comissão Administrativa poderá conceder, em caso de fÔrça 
maior, licença sem vencimento, durante o ano lectivo, mmea excedendo 
o perl.odo de um ano escolar, nos termos do Regulamento Escolar da So-
ciedade. 

§. ÚU!co-Durante êste espaço de teljlpo o professor será substitui-
do por outro do mesmo grupo, que recebera  o vencimento correspondente. 

/t>%'111 
CAPÍTULO IX 

DisposiçÕes gerais e transitÓrias 

59n.-Os ãlunos criarão uma caixa escolar, que se regerá pelas 
Bases Orgânicas e demais disposiçÕes que regulem ou venham a regular, 
dum modo geral,  o ftmcionamento das Caixas Escolares da Sociedade. 

602.-Enquanto não estiver constitUÍdo o quadro de professores; 
efectivos, nos termos dos artigos 1011. e 112., os prof'essores proviso-
rios suprirão a f'alta dos efectivos, para efeito do disposto nos arti-
gos 811., 92., 12e. e 132. dêste regulamento. 
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