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ALVARÁ 
DA APROVAÇÃO DO EST ATUTO D�\ 

União dos Lojistas Barbeiros e Cabeleireiros do Porto 

(ASSOCIAÇAO DE CLASSE) 

Faço saber, como Presidmte da Reptlblica Por· 
tuguesa, aos que éste alvará oirem, qlle atmdclldo 
ao que me apresentaram as associações de classe 
e$tabelecidas /lO Porto, de/lomi/ladas «�ssociação de 
Classe dos Lojistas Balbeiros e Cabeleireiros do POllo e 
Associação de Classe dos Lojistas do Porto, Matosinhos B 
Gaia. (barbeiros e cabeleireiros) pedi/ldo aprooação 
para os estatlltos de mI/a assoClaçtJo de classe de· 
I/ominada «Unilio dos Lojislas Barbeiros e Cabeleireiros 
do Parlo> (associação de classe), resllltal/le da fll' 
silo das duas allldidas associações. 

Visto o art. 3.' do decreto de 9deMaiode 1891: 
Hei por bem aprovar os estatlltos da -União dos 

Lojistas, Barbsiros e Cabeleireiros do Poria. (associaç17o 
de classe), que CO/lstam de oito capitlllos e oi/lte e 
trés artigos e baixam com éste aloará assillados 
pelo Mi/listro do Fome/lto, com a expressa cláusula 
de que esta aprooação será retirada qllOIldo a as· 
sociação se desvie dos fills para que é illsliluida, 
11110 Clll/lpra fielmellte os seus estatulos, /lão preste 
ao Gooél'llo as i/lformações que éle lhe pedir sôbre 
os asslllltos da Slla especialidade, a qllC se refere o 
/l.' 6'.0 do art. 4.0 do citado decreto de 9 de Maio de 
1891, 11110 desempenhe deoidame/lte as ftmções que 
lhe forem illClllllbidas por leis especiais, 011 fillal-



tIImte,
. 

g/�ando infririja o mesmo decreto, por c"jas 
diSposIções sempre e COIII gualquer hipótese se de
oerá regular. Determina·se portal/to g/le todas as 
IllItoridades, a g/lem o conhecimellto dêste alvará 
pertMcer, o cllmpram e façam cumprir e g/lUrdar 
tam IIItelramente como I/ele se cOlltêm. 

Não pagou direitos de mercê, lIem emol/III/elltos, 
por os não dever. Pago/l a guantia de dez esc/ldo� 
de imposto do sêlo por meio de estampilha colada 
/lêste aloará e devidamertte im,tilisada. 

E, por firmesa do gue dito é, êste oai por mim 
(lssil/ado, e selado COIII o sêlo dêste JJlirtistério . 

• 

Dado 1I0S Paços do G�oêrTIo da Republica, aos 
ol/ze de Setembro de mil nouecel/tos e guinze. 

Joaquim Teófilo Braga. 
Manuel Monteiro. 

Alvará concedendo, pela fonna "eiro declarada, 
n aprovação elos estatutos da associação de classe 
ti' UXIÃO DOS LOJISTAS BARCEIROS E CAIJELErRErROS 
1)0 PORTO" (associarão de cla.9se) resultante da, fusão 
da "ASSOCIAÇÃO DE CLASSE DOS LOJI TAS BARBEmos 
}o: CABELEIREIROS DO PORTO n e da "ASSOCIAÇÃO DF. 
CLASSE DOS LOJISTAS DO PORTO, l\L\TOSINUOS E GAlA" 
(barbeiros e cabeleireiros). 

PaSSOU�8e ])or despacho de onze de Fevereiro ele nJ,it 
",l)'ilCcen[os e quinze. 

Reg"o a fls. /69-L.o 4.' 

E�TIHUTOS 

DA 

União dos Lojistas 

Barbeiros e Cabeleireiros 
DO PORTO 

(ASSOCIAÇÃO DE CLASSE) 

CAPITULO I 

Denominação, séde e fins da ilssociação 

Artigo 1.... A Associação de Classe dos Lojistas 
Barbeiros e Cabeleireiros do Porto e a Associação de 
Classe dos Lojistas do Port.o, Matosinhos e Gaia, (BuI·· 
beiras e Cabeleireiros), fllildem-se cm uma só Associa
çxo, tendo por titulo UNIÃO DOS LOJISTAS BARDEIROS E 
CABELEIREIROS DO PORTO (Associação de Classe), com 
séde nesta cidade c compõe-se de indeterminado numero 
de sacios tanto nacionais como estrangeil'os. 

ATI. 2." A Associação tem por fim: 
§ 1.0 O estudo e a dcIeza dos interesses econOUli

cos e sociais COllluns aos seus associados j 
§ 2.0 Organisará secções para o conseguimento 

de oliciais ou aprendizes da especialidade, submetendo 
pré\iamcnte á aprovação do governo os nccessarios 
regulamentos j 

§ 3.0 Desen\"olvcrá n instrução por meio de esco
las e conferencias j 

• 
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� .1.0 Criará uma biblioteca e gabinete de leitura; 
S 5.0 Promoverá entre os socios a organisação de 

úooperativas de credito e consumo em harmonia com a 
legislação \r:igente. 

§ ullico. As cooperativas organisadas entre os SOo 
cios desta Associação de Classe, serão completamente 
distintas e independentes desta, e qualquer socio terá 
o direito de pertencer a ela sem fazer parte de qualquer 
das Qutras. 

CAPITULO II 

Da admissão dos socios 

Art. 3.0 Para ser admitido socio é necessario: 
§ 1.0 Ser proprietario de loja de barbear ou cabe· 

leireiro na cidade do Porto; 
§ 2.0 Não ter menos de desoito anos; 
§ 3.0 TOl' bom comportamento llloral e civil j 
§ 4.0 A admissão será feita por proposta de sodo 

já admitido, onde declare o nome, idade, iiliação, estado, 
nacionalidade e residencia do candidato. 

§ llnico. A Direcção poderá aceitar ou regeitar O 
socio proposto, segundo as iIúormaçõcs colhid.as, p0-
dendo o proponente recorrer para a Assembleia Geral, 
quando julgar injustas as deliberações da Dircc\,ão. 

CAPIT "LO III 

Deveres dos socios 

Art. 4,0 Os socios teem os seguintcs dc\'cl'cs: . 
§ 1.0 A pagar a cóta lllensal de um escudo e cm

coenta centavos; (e) 
§ 2.0 A pagar cinco escudos ( •• ) por uma só 

C·) Delllxrado e"m uscmble"is gC'ul de" 13 de" Março de" !!IJO. 
'''j DdibC'r.do rm USe"mblell &eral de 9 de Dezembro de 1924 . 

• 
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ve'! ou em prestações no praso de seis mezes, a titulo 
de joia, Estatuto, Regulamento interno c mais docu
mentos; 

§ 3.0 A rigorosa observancia deste Estatuto e Re
gulamento interno, quando o houver e resoluções da 
Assembleia Geral, em harmonia com os preceitos dos 
Estatutos e da lei; 

§ 4.0 A concorrer para O aumento e prospClidade 
desta Associ{lçãoj 

§ 5.0 Aceitar e serdr com zêlo durante um ano, os 
cargos para que fôr eleito, podendo só ser aceite a sua 
recusa quando alegar motivos justificados ou no caso 
de reeleição; 

§ 6,0 A comparecer ás reuniões de Assembleias 
Gm'ais, ou de algum carl;o para que tenho sido eleito, 
sendo avis..1.do com três dias de antecedenciaj 

§ i.o A participar 
J
>or escrito á Direcção, quando 

se ausentar por mais e trinta dias e deixar pessoa 
auctorisada a pagar as suas cótas; 

§ 8.0 Ser solidario com todas as resoluções desta 
A�so('iaç'ão, quando cstas !=;c jam legais i 

§. ullico. Poderá dcix<lr de cUlIlprir o paragrafo 
antenor, quando antecipadamente faça dC::':J.r�çào de 
'"ato. 

C:\PITULO IV 

Direitos dos socios 

Ar�. 5,0 Todo o socio que tenha pago cillcocnta e 
duas cotas e não deva mais de cinco cótas ou seu \'alor 
tem direito: 

' 

§ 1.0 A. scr eleitor e ele�ivcl, sendo portuguez e 
no g�so _ dos seus direitos CiVlS, para os cargos desta 
AssocIacao j 

§
,2,o Apresentar á Direcção ou Assembleia Geral, 

sob forma de proposta, tudo o que julgar util aos iate· 
resses da Associa{'ãoj 
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§ 3.u Propôr a ndmissào de sócios; 
§ -1.0 Propur e discutir cm �'\sseIllLleia Geral, o q.ue 

julgar util pnra os associados ou bom andamento da 
Associ3Ção; 

§ õ.o Requerer a coll\·ocaç.ão da .Assembleia Geral, 
em requerimento assinado por dez sacios no gaso dos 
e:cus direitos, onde exponha o fim da rcdamação; 

§ 6.0 A frequentar escolas e biblioteea.s que a A5-
SOCi3Ção possa Clial' ; 

§ ullico. Aos filhos do sexo masculino enquanto 
menores, é facilitado utilizarem-se do sexto numero 
deste artigo. 

Art. 6.0 Por falecimento do socio, a yiuya ou filh�.c::, 
se assim o desejarem, poocl'ão ficar com as regaha� 
deste Estatuto, enquanto com a gCl'cucia do estabeleCI
mento do sacio falecido, cumprindo os sucessores com 
os preceitos deste Estatuto. 

§ llnico. Os menores não podem usar dos direitos 
constantes dos nu meros UIll a cinco do artigo antece
dente. 

CAPITULO V 

Penalidades 

Al't. 7.0 Perde o direito de socio, sem poder recla-
mar as cótns com que U\'C1' contribuido: .. 

§ 1.0 Os que tiverem em débito mais de cinco cotas 
mensais e que sendo avisados, as não paguem no pr�so 
ue CLuinze dias ou não apresentem moth-os atendl\'�l:ls; 

§ 2.0 Os que forem condenados em pena mruor; 
§ 3.0 Os que se recusarem a ser\il' os cargos para 

que forem eleitos, excepto no caso de doença ou 
reolei�ào; 

§ 4.0 Os que desacreditarem a Associação ou pe�
turbarem a ordem nas Assembleias Gerais, ou subt1'3J
rcm objectos ou valores pertencentes á Associação j 
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§ 5.0 Os quc sem motivo justificado abandonarcm 
O cargo para que forem eleitos; 

§ unico. A aplicação da pena do § 1.0 é da atribui
�ão da Direcção e as restantcs penalidades só serão 
nplicadas pela Assembleia Geral, depois de oU"ido o 
socio incriminado. 

CAPITULO VI 

Da Direcção 

Art. 8.0 A Associação é representada por uma Di
recção anualmente eleita em Assembleia Geral, por 
f:!scrutinio secreto e maioria de votos e compõe-se de: 
pr�sidente, vice-presidente, dois secretarios, tesoureiro, 
dOIS directores efectivos e dois suplentes. 

Art. 9.0 A Direcção pôde ser reeleita não sendo 
contudo obrigatoria a sua reeleição. 

Art. 10.0 A Direcção é responsavcl pelos seus actos 
'C :t sua gerencia durará um ano, dm-ondo fazer a entrega 
(!os h::n-cres da AS:illciuc:ão á nova Direcção, por um ill
"Cluario que SCI<t examinado pela no,-a Dirccl;ão. a qual 
lhe passará um recibo achando-o legal. 

Compete á Dirccl'ão: 
. 1.� Dirigir geraimclltc o estãdo económico da As

SocJ3çao; 
2.0 Cumprir e fazer cumprir pelos �ocios os Esta

tutos e deliberações da Assembleia GeraJ, em harmollia 
Com os preceitos da lei; 

3:' .Receber a receita e satisfazer todas as despezas 
que estejam aprovadas; 

4.0 Requerer a convocação da Assembleia Geral, 
quando o julgue necessario; 

G.O Pedir auctorisação á Assembleia Geral, para 
despczas extraordinarias; 

6.0 Confeccionar todos os trez mezes as contas da 
Sua gerencia e no fim do ano, apresentar o relatorio 
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e balan.;o geraI, assim como patentear na secretaria da 
Associação, quinze dias antes ua Assembleia GeraI, 
todos os livros da Associação, para serem examinados 
pelos socios. 

?o A reunir uma vez por mez, 00 mais quando rôr 
precJSo. 

§ unico. O tesoureiro é rcsponsavel pelos ha\'crcs 
que lhe Corem confiados. 

CAPITULO VII 

Da I\ssembleia Geral 

Art. 11.0 A Assembleia Geral é composta ue todos 
os socios no gôso dos seus direitos, maiores segunuo a 
lei eh-ii, convocndos pelo presidente respectjyO, ou quem 
suas "ezes fizer. 

Art. 12.0 E' das atribniçõcs da Assembleia Geral: 
1.0 Eleger a meza respectiva e a Direcção no tempo 

competente; 
2.'1 Zelal' pela obsCl"\'ancia deste Estatuto e bom 

andamento da Associação; 
3.0 Interrogar a Direcção sobre os seus actos; 
4.0 Conceder ou recu7.ar aos socios 3 escusa p� 

dida de--qualquer socio, do cargo para que tenha sldo 
eleito. 

Â.l't. 13.0 A Assembleia Geral rcunir-se-há ordina
riamente em Janeiro ou Fevereiro, para lhe serem 
apresentadas as contas e o relatorio da gerencia do ano 
anterior e em Dezembro para eleger a respectiva mez!l 
c a DiJ'ecção e extraol'dmariamente, quando o pres�
dente assim o entender, ou lhe seja requerida peJa Di
rec\,ãa, ou por dez sacias no gôsa das seus direItos. 

§ unico. Em qualquer dos casas será a Ass�m
bleia convoc..1da por melO de avisos e em um dos Jor
nais diarios desta cidade, com trez dias pelo menos 

AH 
Mp 
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de antcce lellciaj pOIIendo funcionar legalmente com 
yinte e um socios, a primeira cOllyocação, e a segunda 
com o nU·ltero que 50 achaI' presente. 

Al"t, 14.' A meza da Assembleia Geral é composta 
de um presidente, um \"ice-presidcnte e dois sem'e
tatio�. 

Art. 15.0 E' da atribuição do presidente ou de 
quem suas vezes fh:er: 

1.0 Dirig:il' os trabalhos de maneira que corram 
com regubriaade i 

2,0 Con vOCaJ' a Assembleia Geral nos termos deste 
Estatuto; 

3,0 Rubricar os lh'ros da Assembleia Geral e os 
documentos da mesma. 

Art. 1G.o Compete aos secretarios: I'edigir c 38si
Bar as actas e avisos da .:'lssclIlbleia Geral, fazer todo ° 
expediente e elaborar os termos de posse. • 

CAPIT ULO V lI! 

Disposições gerais 

Art. 17.° A melhor interpretação deste Estatuto 
fica dependente dum Regulamento interno, que será 
aprm"ado pela assembleia geral, e nos casos omissos 
resolver-se-há sempre em harmonia com a doutrina do 
decreto de 9 de :MaIO de 1891. 

Al't. 18.0 A eleição será feita por escrutinio secreto, 
em lista que indicará os nomes para os diversos 
cargos. 

Art. 19.0 A Associa\,ão poderá ter qualquer em
pregado, necess31'io ao seu regular �mdamcnto, sendo 
indicado pela DiJ'ccção e aprovado pela Assembleia 
Geral. 

AI't. 20,0 A Associar:ão n:10 podcrú dissoh'cr-se 
enquanto hou\"cr "inte c um socios que fi queiram sus
tentar, 
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Art. 21.0 Dado O caso de não haver vinte e um 
socios, poderá dissolver-se, quando a dissolução seja 
requerida por três quartas partes dos existentes. 

Ari. 22.0 Votada a dissolução, a Assembleia Geral 
nomeará uma comissão para liquidar todos os nego
cias da Associação dentro do menor prasa possivel, 
entregando o remanescente do fundo 80 Monte-Pio 
União dos Barbeiros e Cabeleireiros e mais classes 
portuenses. 

_ § unico. Concluída a liquidação, todos os livros e 
mais documentos devidamente lacrados, serão entre
gues á auctoridade competente, acompanhados dum 
relatario. 

Art. 23.0 Este Estatuto só poderá ser reformado, 
quando a pratica demonstrar essa necessidade e a 
Assembleia Geral, ('Dr proposta da Direcção ou de 
algum sooio que aSSlm julgue e justifique, o resolver; 
devendo no entanto as a1terações serem submetidas á 
aprovaç.ão do governo. 

Porto, 14 de lIIarço de 191;. 

Paços do Governo da Republica, em 11 de Setem
bro de 191;. 

J,lf anuel J[ onteiro. 
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