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Conforme determina o parágrafo 6. 0 , do artigo 10.0 do
nosso estatuto, apresentamos o relatório da nossa gerência.
Posto Isto, vamos Iniciar qual foi a nossa acção no de. curso do ano de 1930.
Ao findar o ano anterior, Vinha já em curso um movimento
dos oficiais de barbeiro do Pôrto com a colaboração dos seus
colegas de Lisboa, no sentido de modificar o regime do horário de trabalho, como já nos tínhamos referido no relatório
transacto.
Se no ano de 1929, êsse movimento tinha sido alguma
coisa, como todos leram · no nosso relatório dêsse ano, em
1930 êsse movimento atingiu proporções extraordinárias.
Tivemos de desdobrar a nossa actlvldade combativa para
assegurar a nossa posição, até ali, galhardamente por nós
mantida.
_
Como prevíamos, os oficiais de barbeiro do Pôrto, Coimbra e Lisboa, lançaram-se abertamente num movimento nacional para levarem de vencida o seu ponto de Vista ; mas
nós, no Início do ano, antevendo, pela maneira como os ofi· clais tinham preparado o seu movimento o que Viria a dar·se,
assentamos, desde Jogo, em lutarmos em todos os campos
onde fôssemos chamados desde que, os nossos lnterêsses
estivessem em causa. Com êste propósito, assim que surgiram na Imprensa as primeiras notas das associações dos
oficiais, do nosso lado começamos a ripostar com o Vigor
que as circunstâncias aconselhavam, e assim, em pequenos
artigos, em forma de notas ofic_losas, publicamos no «.Jornal
de Notícias » primeiramente, e depois no cComércio do Porto,
e ainda no «Primeiro de janeiro ,., a nossa defesa. Foi uma
luta actlva e enérgica. A nossa acção jamais actuou entre a
fraqueza e a demência, mas adentro das normas da maior
sinceridade e correcção, fomos firmes, enérgicos e convictos.
Com êsses pequenos artigos conseguimos ' criar em nosso
favor uma opinião pública que não existia , e modificar a mentalidade, no~ seus pon tos de Vista, aos lojistas barbeiros, e
tanto assim é que os nossos colegas eril Lisboa agitaram-se,
conseguindo o que tinha m direito, bem assim os nossos cole·

-4gas de Coimbra e Gala, o que lhes era negado, decerto, por
desconhecerem as leis, sendo Isto, decerto, conseqüência daquela preguiça mental que caracteriza a gente portuguesa,
deixando-se ir na corrente de ideas formadas, mesmo que os
seus interêsses sejam fortemente postergados. Não reagem.
Os oficiais, habituados a uma apatia abúdlca, por parte
dos lojistas, estranharam a actlvldade por nós desenvolVIda
em legítima defesa dos nossos sagrados interêsses. Essa preguiça mental, tão característica nos vencidos, tinha anulado
todo o espírito de reacção por parte dos lojistas barbeiros em
todo o país. A maneira como têm procedido os oficiais de
barbeiro, por êsse país fora, onde vigora a ficção do descanso
dominical, tem provado que êsse descanso é uma autêntica
. expollação dos legítimos lnterêsses dos lojistas; os oficiais,
por conta própria, aos domingos, trabalham com um descaro
que revolta. Não têm nobreza nem dignidade respeltante a
essa tão afagada regalia dos sacrificados de antanho. Sôbre
o descanso dominical, mais adiante, nos ocuparemos dêsse
assunto. Voltamos, portanto, ao movimento do horário de
trabalho.
Além dêsses artigos, actuamos doutro modo. Quando os
oficiais telegrafaram ao Sr. Ministro do Interior, enVIamos
nós, também, o seguinte telegrama :

Ex. mo

.

S E NHOR MINISTRO DO INTERIOR.
L ISBOA.

Dniâo Lojistas Barbeiros Porto tendo conhecimento tele·
grama dos oficiais Barbeiros Lisboa afirma cumprimento
hordrio do trabalho ao abrigo artigo 5 decreto II42 e doutrina artigo 27 decreto 8842 repelindo falsidades contra auto·
ridades. - Pela dlrecção, F. Silva.
No de.correr do ano os oficiais de barbeiro representaram
ao Sr. Ministro das Finanças e nós de igual modo nos dirigimos a S. Ex.a com as seguintes representações :
Ex.mo Sr. Ministro das Finanç as-Lisboa :
Pelo noticiário dos jornais, tivemos conhecimento que fôra no~eada uma com is s ã~ com o fim de r ever e estudar a legislação em
v1gor sôbre o horáno de trabalho, de harmonia com a convenção
Internacional de Washington. ·

1

.
ê omo sempi'e, està colectividade coino elemento concomitante
duma classe fustigada pela exigente dureza dos seus empregados,
os qu ais se tornam antipáticos às pessoas inteligentes e sensatas,
por êles não quererem ver as condiç ões especiais, que é exercida a
sua atividadé profissional, que é de condições imutáveis, que não
pode amoldar-se aos dese jos ou vontade de espíritos irrefletidos,
como são os oficiais de barbeiro, que no geral é gente moç~ , sem
aquele espírito equilibrado de tõdas as pessoas que atingem uma
idade de reflexão para procederem conforme as necessidades pro·
fissionais.
Esta direcção, não vem agora produzir novas considerações,
pois já em documentos anter iores o fêz. Porém, não se e~cusa
agora de produzir novamente as principais.
_
Pretendendo que as barbearias continuem a exercer a sua acti·
vidade, como até aqui, istó é, desde as 8 à&20 horas, à excepção dos
sábados que será até à s 23 horas, é por necessidade imperiosa,
pois existe uma população laboriosíssim a, que no geral só pode
utilizar-se dos serviços por nós prestados, no período que decorre
entre as 8 e 9 horas, 19 e 20 horas, tais como caixeiros e empregados de armazens, pequenos comerciantes e pequenos industr~ ais, etc.
Como a comissão nomeada é muito limitada, não fazendo
parte dela nenhum representante nosso, solicitamos de V. Ex.a que
os r epresentantes do govêrno junto dessa comissão tenham em
vista as condições especiais do exercício da profissão de barbearia,
que tem as suas caraterísticas especiais e imutáveis. Portanto,
ter-se há de organizar um horário de modo que se amolde às suas
necessidades.
Posto isto, pedimos a V. E x.a para que as barbearias de todo
. o país, tenham o início da su a laboração às 8 horas e termine às 20
horas, com a excepção dos sábados que terminará às 23 horas .
Como V. E x.a e tôda a gente o sabe, os oficiais de barbeiro na
sua grande maioria , no dia de descanso semanal, e llo período da
folga diá ria, trabalham por conta própria e os lojistas precisam de
se defender dessa concorrência que é perniciosíssima aos seus
mais sagrados e legítimos interêsses.
Como é do conhecimento de todos , os oficiais de barbeiro, por
êsse país fora, passam a maior parte do tempo que estão nas lojas,
sentados, a fumar, a ler, a conversar com os amigos e até a dormir.
Considerar êsse · período de tempo , embora de . permanência,
trabalho, é uma imoralidade, que julgamos, que nenhum homem
culto, e esta dista honesto, seja capaz de sancionar. Por isso, a dou·
trina que melhor se ajusta às necessidades absolutas desta profis·
são, é aquela que tiver a seguinte redacção.
A s Bm·bea1·ias manter-se hão abettas diàriamente dcts 8 às 20 horas, à
erecepção dos sábados q·ue se podem encerrar às 23 horas ; para cômputo da du n~ ção do trabctlho do seu p essoal, em pregado ou operá1·io , s6 é tomado em consideração, o que , 1·ectlmente ejecttte no exe1·cicio da sua profi ssão. Sujeitan- -

do-se , no entanto, à legislação geral, •1ue fõ r destinada para toda a
indústria.
v. E x.a decer to nos desculpar á a liber dade que to~amos, .d~
su ge-rirmos a doutrina acima g izada , mas o nosso intutt() é facth·
tar a acção dos delegados do g ovêrno junto da comissão revisora
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é de estudo ao horário 'de trabalho, na parte que diz resp_e ito à
profissão que esta colectividade representa. O que pretendemos,
não vai, de modo nenhum, de encontro à legislação em vigor, nem
t~.o pouco ao tratado de trabalho de Washington.
Com os protestos da nossa maior considera·ção fazemos
votos de
Saúde e Fraternidade.

ést~r a conversar, ~ ler ou a dormir, trabalhava. Porém, tat não se
dana, porque os cltentes que procuram o barbeiro das 8 às 9 e das
19 às~ horas, são os que trabalham todo o dia, tais como pequenos
negoctantes, pequenos industriais, caixeiros de balcão e armazém
etc. Esses, Sr. Ministro, pelas condições que se encontram na lut~
pela vida, não podem dispor de. outras horas pela absorção pre·
mente dos seus afazeres. E , sendo privados do barbeiro a horas
disponíveis, recorreriam à Gilette e ao trabalho clandestino aumen·
tando assi~n: a client~la aos <?ficiais de barbeiro que trabalham por
conta própna, como Já há mutto fazem com o descanso dominical
Não é fácil, _na hora alta em que vai o progresso e a civiliza·
ção, forçar a cltentela a freqüentar as barbearias às horas que
mais convenha aos oficiais de barbeiro.
São as pessoas que se têm de adoptar às exigências das profissões e não as profissões às exigências das pessoas.
Ainda a Associação dos Oficiais acusa os lojistas de macula·
rem a pureza do horário, apelando para V. Ex.a manter .essa
pureza.
Sr. Ministro :

Porto e Secretaria, 17 de ~arço de 1930.
F rancisco Silva - Vice-Presidente
Amél·ico da Graça , - Secretário
Paulo da Gama Macedo - Tesoureiro•

Ex.mo Sr. Ministro das Finanças- Lisboa:
Pelo «Jornal de Notícias• do dia 28 de Março de 1930, a União
dos LoJistas Barbeiros e Cabeleireiros do Põrto teve conhecimento
de algumas passagens das razões apresentadas pela Associação
de Classe dos Oficiais de Barbeiro e Cabeleireiro do Pôrto para
impelir os poderes constituídos, a obrigar, no futuro regulamento
ao decreto 5:516, os lojistas barbeiros, a manterem os seus estabele·
cimentos- abertos só das 9 às 19 horas.
E' afrontosa 'tal pretensão, quererem atrofiar os legítimos in·
terêsses dos lojistas barbeiros para tomarem conta da sua clien·
tela, como há muito fazem com o descanso dominical.
Segundo o citado jornal, a legião dos oficiais de barb~iro
desempregados, é já gr11nde., e para solucionar essa situação, a
Associação dos Oficiais preconiza para as barbearias adaptarem
o horário antes indicado, porque, diz a Associação, o número do
pessoal teria de aumentar para . ATENDE R-SE À NECESSIDADE
URGENTE 'DE ·SERVIÇO PUBLICO.

.A: pureza que .Pr:etendem deve ser igual à pureza do descanso
dommtcal, que é a ulttma das mentiras. .
Neste caso· não existe pureza de carácter nenhum, o que existe
é uma luta de baixos interêsses, procurando a protecção de V. Ex.a.
Já na representação que em 17 de Março último enviamos a
V. Ex.•, apontavamos a maneira de solucionar êste assunto, anulando assim a torpe pretensao dos oficiais de barbeiro, que escu·
d_ando-se tôlamente no decreto 5:516, querem fazer acreditar que a
st_mples presença é trabalho profissional produtivo e útil à comu·
mdade.
_
Contando que a comissão nomeada para rever e estudar a Ie·
g!slação sôbre o .h~rário de traBalho tenha em conta o ponto de
vtsta desta colecttvtdade, expresso na representação acima citada,
subscrevemo-nos com tôda a consideração e respeito desejando

SENHOR MINISTRO I

Saúde e Fraternidade.

PARA ,ATENDER-SE À NECESSIDADE URGENT E DE
SERVIÇO P UBLICO, ter-se-ia de manter as barbearias abertas
dia e noit.e como os hospitais , bombeiros, etc., mas isso não é preciso. Basta que as barbearias se mantenham abertas como até
aqui, desde as 8 às 20 horas, com excepção dos sá bados, que devem
continuar abertas até às 23 horas.
A solução para os desempregados, apresentada por aquela
colectividade, é infantil.
'
Os desempregados se existem é pela falta de trabalho.
Não é com o encurtamento do horário, que o trabalho aumenta
nesta profissão. Essa solução servirá para outras profissõesJ mas
para esta, não.
_
O que é preciso, são clientes. E os clientes só se conseguem , para
j uturo, com o aumento da natalidade,
se deix asse de barbear a si pró1·io.

ot~

Pôrto e Secretaria, 10 de Abril de 1930.
Pela Direcç1lo.
América da Graça.

Ex.mo Sr. Ministro das Finanças- Lisboa.
A União dos Lojistas Barbeiros e 'Cabeleireiros do Pôrto,
tendo conhecimento, por intermédio dum jornal operário (1), das
rec~amações apr esentadas a y. Ex.a e~ 30 de Junho p. p. pela
Umão dos Empregados Barbetros de Ltsboa, vem por êste meio
opôr razões e argumeatos para· destruir o fundamento de tais
reclamações.

presentemente, que o eex o ma8Cl~lino

Mesmo se o encurtamento do horá rio das barbeariàs causasse
o recuo da clientela, só daria em resultado de em vez do pessoal

•

(1) •República Social>, 11-VII-930,

•
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Nos números 1 e 2 do documento que contém as citadas recla·
mações dizem para que a lei das 8 botas de trabalho seja exten·
siva a todos os barbeiros e cabeleireiros de Portugal e que as
barbearias estejam em l;;; boração das 9 às 19 horas.

Julgamos ter suficientemente demonstrado a falta de fundamento sério nas reclamações dos oficiais de barbeiro, usamos, por·
tanto, apresentar a V. Ex.a o ponto de vista dos lojistas barbeiros e
cabeleireiros do Pôrto aprovado em assemblea geral.

Sr. Ministro !
Todos os lojistt~s barbeiros de Portugal desejavam ter por dia
OITO HORAS DE TRABALHO efectivo, porém, tal facto não se
dá ntm nas melhores casas nem no melhor dos casos.
T ôda a gente sabe qu e o exercício da profiss ão de barbeiro é
de características imutáveis, diférentc de tôdas as outras profis·
sões, portanto diferente tem de ser a legislação a aplicar.
A sua função profissional é irregular, superior à vontade dos
homens ; as leis a aplicar devem moldar-se às necessidades profissionais. Princípios estes que os ofi ciais de barbeiro não querem
propositadamente assimilar, lutando para confundir, esperando
assim conseguir que seja contado o tempo que aguardam a che·
gada do trabalho, quando sentados, fumam, lêem, escrevem, ca vaqueiam e até dormem, como tôda a gente vê.
Essa pretensão é imoral. Nenhum estadista , homem de bem,
será capaz de a sancionar. Demais, sendo do conhecimento de tôda
a gente no Pôrto, em Coimbra e em Lisboa que os oficiais de barbeiro, aproveitam o descanso dominical para trabalharem por
conta própria. A pretensão dos oficiais de barbeiro é ultra-afrontosa. O seu fim é um só : aumentar, ilegitimamente, a sua clientela
O 3.0 número da reclamação, que se refere à suspensão do
trabalho para as refeições, não deve ser atendido por facilitar o
desvio de clientes que necessitem nesse período de tempo de se
barbearem , e por facilitar que os ofi ciais de barbeiro, pouco respeitadores das mais nobres regalias, que como sempre, por conta
própria sirvam êsses clientes.
No 4.0 número, desejam os reclam antes a abolição dos serões,
argumentando: (a) para ep1pregar maior número dos desempregados ; (b) que não recebem os serões dos sábados.
As razões de haver desocupados são outras, é que o número
de homens que se barbeiam a si próprios é enorme e tende a au·
mentar ; emquanto à alínea b) é ultrajante tal afirmação. Os lojistas
sacrificam-se para manterem as excelentes férias que os seus em·
pregados realisam, não obstante zombam constantemente do patronato, vindo ainda dizer a V. E x.a que não recebem os serões I !I
Mande V. Ex.a averiguar por pessoa idónea, ver á até onde vai o
descaramento dessa gente.
De 1918 em diante, os lojistas barbeiros do P ôrto têm pago os
serões ao seu pessoal. Mas o intuito dos reclamantes é transpa·
rente. Querem, como sempre, mais clientes para servirem, como
já fazem aos domingos, aqueles clientes que devido aos seus afa·
zeres não dispõem de tempo durante o dia de sábado para se
servirem, e que só se servem de noite.
A alínea c) é insensa ta . Nem se discute, bastando dizer·se que
um homem que se está a barbear não é positivamente uma pedra ,
para consentir que no dia seg uinte se acabe o trabalho já iniciado.

t.o As ba1·bearias contimwm a mante1·em ·se abe1·tas todos os dias das
8 às 20 horas. N êsse pei'Íodo de tempo o ge rente ou dono do estabelecimento
fix m·á a hora de entrada e saída ao seu pessoal. 86 será tomado pa1·a cômputo
da contagem o tP.mpo exercido na sua p rópria profissão ;
2.o A s barbem·ias aos sábados podem p rolonga r o trabalho até às 23
horas , pagando ao pessoal êsse período de tempo pelo dôbro.
·
Confiantes no carácter e no espírito de justiça d.e V. Ex.a,
subscrevemo-nos com tôda a consideração e respeito desejando os
melhores votos de
.
S aude e Fraternidade.
Pôrto, Sala das Assembleias Gerais, 14 de Agosto de 1930.
M ig11el dos Santos Teix eira,

p ~esidente.

A maneira desassombrada como tratamos os assuntos
desta Uuião no relatório da nossa gerência em 1929, causou
engulhos nas hastes dos oficiais. Habituados como estavam à
inércia patronal, estranharam o vigor e a elevação como foram
tratados êsses assuntos. Por isso, no início da nossa gerência
vieram a público com alguns reparos, que com facilidade os
liquidamos. No entanto, devemos acentuar, que, enquanto os
nossos colegas de Lisboa eram no órgão dos oficiais, escar·
necidos pela sua inércia, nós, os do Pôrto, eramos invectivados como reacclonários, isto por não nos deixarmos vencer,
e daí a sua indignação e a sua ira.
Os oficiais de barb~lro do Porto, também no presente
ano lançaram-se num movimento para a uniformidade dum
salário dum só padrã.o. Isto é, fórmula moscovitária, ensaiada
já pelos loj istas durante algum tempo, mas que depois foi
anulada, por opressiva e desmoralisa,dora. Porquanto, não era
justo que autênticas nulidades profissionais, tivessem igual
paga aos azes. Em tempos, ainda se julgou que com o nosso
apoio fôsse possível fazer·se a generalização do salário, mas
não ; os antigos dirigentes dos oficiais, apanharam-se servidos
e não se importaram mais com eis seus colegas com inferiores salários, vindo 6 anos depois pugnar pelo que já não
tinha possíVel defêsa, tendo assim sacrificado uma parte do
patronato, até quási a sua expoliação. A fórmula democrática

•

-10é a mais honesta e a mais justa. Vale quem sabe e paga
quem pode.
A ~Ida económica patronal cada ~ez se encontra mais
precária. As contrlbu"ições 64 ~ezes mais do que em 1916,
alugueres elevadíssimos e os salários numa média 30 vezes
mais do que em 1918; a concorrência dos oficiais que trabalham por todo o preço e por conta própria é bem sensível,
por Isso, para o momento, só encontramos uma solução : o .
trabalho pago à percentagem em Várias graduações, e a abertura das barbearias aos dotr.lngos, até às 13 horas, com a supressão dos serões aos sábados, como já manifestamos a
nossa opinião .á .nossa .ca.ngéner.e .de .Lisboa. São medidas de
clrcunstandã que o momento aconselhá.
O aumento Imoderado de salários que em tempos se fêz
e o trabalho clandestino que os oficiais aos domingos fazem
por conta própria (Isto está dito e redlto, mas é preciso repeti-lo, para ficar bem presente na memória), empobreceram de
tal modo o patronato, que o asfixia. Nós nunca_quisemos ao
nosso lado mendigos, mas também não queremos ser expoJiados. E tanto assim é, que os salários foram elevados numa
média de 30 vezes mais do que antes da grande guerra, como
já atrás dissemos, mas não se podem suportar por mais
tempo. Porque a hora de sacrifício é chegada, mas para todos.
Estas verdades elementares nunca foram vistas pelos oficiais,
porque estão obsecados pela ambição, e ainda não perceberam
que com o trabalho feito por conta própria e com as pingues gorgetas, prefazem férias de aristocratas do proletariado português.
Com o Intuito de atenuar a grande falta de trabalho que
se nota nas barbearias, enviamos ao Sr. Ministro das Finanças a reclamação que abaixo segue :
·
Ex.mo Sr. Ministro das Finanças - Lisbô a
Já esta União se dirig;i'u a V. Ex:• expondo~ precá~ia situa çã~
dos barbeiros perante a concorrência das lâ mmas •Gtlettes» e SImilares.
A vida económica da classe que esta colectividade representa
é cada vez mais aflitiva.
No Pôrto, a · concorrência é simplesJ:?ente formi d á~el r atr_o·
fiante até, existindo não só' a concorrêncta entre os profissiOnais,
como ainda a das barbearias das esquadras da Polícia de Se g ~
rança Pública; da Gu2rda Republica; Hospital Militar e dos regt·
mentos aquartelados. nesta. cidade.
.
Apontamos a existência destas barbeanas, que nada pagam ao

-- 1f Estado, apenas para apresentarmos o quadro da nossa aflitiva si•
tuação, demostrando a necessida~e imperio~a que há, em at«;nder
a esta profissão, que atualmente vive nas mais apertadas condtções,
devido à grande carestia da vida e às elevadas contribu'ições e alu·
g ueres.
Como já anteriormente tínhamos representado a V. Ex.a pedindo protecção. eficaz para ·esta profissão, aguardávamos, confia·
damente, que o decreto 17:823, de 31 de Dezembro de 1929, de algum
modo atendesse ao nosso pedido, referente aos direitos ~ ôbre as
máquinas de barbear e suas l â min~s. Mas o artigo pa_u~al n.o 1:040
manda ·aplicar somente a taxa máxtma 2$20 1 ouro e mtnt!Da 1 ~ 10, o
que é irrisório, nada benefi~ia~do! portanto, os_barbeiros: Continuando-se assim com uma mstgmficante quantia a possutr uma
dessas máquinas, e, nó~, barbeiros, continuamos. a debatermos,
cada vez na mais angustiosa falta de trabalho. Por ISso, novamente
nos dirigimos a V. Ex.• para que o artigo 1:0-tO do decreto 17:823
seja modificado, para: Pauta máxima 20$00. Pauta mínima 10$00. Espe·
rando confiadamente sermos atendidos. F azemos votos de
Saude e Fraternidade.
Pôrto e Secretaria, 11 de Março de 1930.
Américo da Graça, secretário.

~ste assunto sugere-nos algumas considerações, que embora leves, são oportunas. A abundância de barbearias e a
baixa Imoderada de pre~ços, levará em breve, a fome a muitos
lares, quando é certo o momento que decorre obriga os lo·
jistas a terem a máxima necessidade de serem solidários e
que entre si haja uma forte disciplina para manterem o pão
que precisam nos seus lares, como já mantiveram desde 1918
até 1926 com a sua frente única.
A concorrência sem reflexão é criminosa. Lembrai-vos
da miséria de 1918. Só por ignorância do custo de vida se
pode aceitar os miseráveis preços que por aí se estadeiam.
Perante êste desvairo, o govêrno terá que tomar providências
atinentes a atenuar tão angustiosa situação. Nada é, a necessidade de um, dois ou três, perante o sacrifício de mil. Os
novos lojistas para abarcarem tôda a clientela, lançam-se no
desvairamento da rebaixa dos preços, aniquilando tôdo o trabalho e sacrifício feito. «Corroi as fibras da nova geração da
classe, um IndiVIdualismo crasso, Ignorante e egoísta•.
Reconhe cemos que se torna necessário Instituir a carta
de trabalho. Pois não faz sentido, que qualquer aventu-

12teiro, sem nenhum conhecimento profissional, desconhecendo
todos os preceitos da higiene, de aceto, venha do Inferno ou
algum reles merclelro, se apresente como lojista barbeiro,
abrindo um portal, e como é desconhecedor de tôdas as razões que regem a economia que regulam a profissão de barbeiro tratam de esmagar, sem pudor nem remorsos, aqueles
que vivem, sem enriquecer, do seu trabalho honesto e digno,
sem atropelar ninguém, mas que fizeram um esfôrço para não
mendigarem o pão de todos os dias, a que têm direito a
\.comer.
E' uma época bem singular!
Em face duma situação tão precária, esta direcção, ·já em
1929, enviou aos ~enhores Presidente do Ministério e Ministro das Finanças a seguinte representação :
E x.mo Senhor :
Desde a reforma tributária levada a efeito pelo falecido esta·
dista Snr. Dr. Alvaro de Castro, esta Associação pugnou sempre
pela supressão do imposto sôbre transacções o qual subsis.tiu, n~o
obstante o nosso continuado protesto, até a reforma tnbutána
elaborado pela ditadura, cuja reforma acabou com a var)ed.ade
de impostos, taxas e contribu"ições que oneravam o contnbumte
português.
Na parte que toca à profissão que esta colectividade repre~enta
foi exageradamente elevado, e dum modo que de facto é asfixtante
para o desenvolvimento desta classe, pois alguns dos seus membros
devem encerrar os seus estabelecimentos .•
Cumpre-nos, no entanto, aplaudir sinceram.ente reconhecidos,
ter-se fixado numa só taxa as contribuições gerais do Estado tendo
como factor indicativo para a nossa profissão a cadeira do trabalho.
Porém, o nosso aplauso não vai até ao ponto de aplaudirmos o exagêro da taxa, como já deptonstramos num documento que em
tempo enviamos.
.
•
Comparando-nos com outros contribuintes, tais como: .<\lfaiates
e Sapateiros, que viram as suas contribuições diminuídas a metade,
e outros a mais de metade, lamentamo-nos, porquanto, a contribuição aos loji~tas barbeiros do Pôrto e de ~isboa foi a_umentada 64 vezes mais, do que em 1916 agravada amda com o sistema
de imposto progressivo, nunca aplicado, que saibamos, a profissão
alguma em Portugal.
.
Esta profissão, é decerto víl.ima de um lamentável eqmvoco
para ser considerada rica de recursos, quando é certo que os seus
recursos são paupérrimos, o que é fácil provar. B!ISta alongar a
avista por êsses centenares de lojistas que se encontram por tôdas
essas ruas· do Pôrto e Lisboa para se verificar que todos são pobres.
Quais são os profissionais que conseguem, trabalhando, recursos para comprar palácios ou automóveis? Os Médicos e Advoga·
dos. Enquanto que os lojistas, pobres cavoqueiros das barbas, con-

- i3seguem, mal, o seu pão de cada dia; amarrâdos t&da à vida .ao
trabalho, acrescido ainda com tôdas as responsabilidades inerentes
ao seu cargo.
·
Posto isto, vamos tentar um peàido a V. Ex.•, e a todo o minis·
tério, o que nós consideramos medidas de protecção, para assegurar a nossa existência como contribuintes dentro da taxa que nos
foi lançada.
l.o Que seja aumentada a pauta alfandegária sôbre lâminas
Gilette e similares, até ao montante que seja de facto protecção a
esta desprotegida classe ;
2.o Colocar no mesmo pé de igualdade perante as contri·
bulções e impostos J.o Estado, os lojistas barbeiros e barbeiros
ambulantes.
3.0 S elar as cadeiras de barbeiro que se encontrem nos esta·
belecimentos de barbearia, sem funcionamento, ficando assim isen·
tas da taxa tributária, co[]lo se faz nos teares das fábricas de tecelagem que não funcionem;
4.o Que seja estabelecido no Pôrto o limite de barbearias, a
exemplo d'outras industrias , até se reconhecer a necessidade da
abertura de novos estabelecimentos desta profissão, para evitar que
os existentes sejam forçados a encerrar as suas portas, por não
poderem comportar os exagerados encargos tributários, acrescido'
da dementada concorrência dos ultimos tempos.
·5.o A organização de cursos de aprendizagem nas escolas in·
dustriais onde se ministre conhecimentos profissionais de barbea·
ria e conhecimentos de higiene.
·
6.o Que as actuais barbearias e futuras não possam funcionar
sem que se observe alguns preceitos de higiene e limpeza, embora
rudimentares, para a defesa da saútle pública . Ficando êste
assunto dependente dum regulamento elaborado de acôrdo entre
esta União e Junta de Saúde.
Porto, 17 de Outubro de 1929.
P'rancisco Ántónio B elÓ, presidentf' da üirecção ; Miguel dos Santos T eixeira, presidente da Assemblei a Geral; J osé Pinto S. N orton,
presidente do Conselho Fiscal e Manuel de So~tsa Almeida, presi-

dente da comissão executiva de Reivindicações da União dos
L ojistas Barbeiros e Cabeleireiros do Porto.

Voltamos ao descanço dominical.
I

A razão do descanço semanal e do horário do trabalho
foi, em tempos, uma necessidade física e económica.
Pois bem. Os oficiais de barbeiro nenhuma consideração
têm por essas nobres razões. Querem lá saber, se posslvelmente pode andar algum colega desempregado ; querem lá
saber do descanso ao domingo! O que querem é encher o
saco ao domingo com o produto do trabalho que fazem por

'·
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conta própria, que à segunda·felra descansam, dormem até, e
no sqbado recebem ainda o dia que descansaram.
Esse trabalho, feito num regime lle~al, o tal trabalho
clandestino ao domingo, é felt_o com tal descaro, que chega
a vexar quem algum respeito tiVer pelas leis. E' isto que nos
traz revoltados, e que nos traz ·num estado de constante Indignação, por Isso apelamos para os homens do govêrno pedindo que se tome medidas que acabem com tam deprtrn'ente
como funesta situação.
Tivemos de fazer uma quete, para um nosso colega, e
aos que para ela contrlbulram Vão os nossos mais sinceros
agradecimentos.
Mas êste assunto não deve passar sem os nossos reparos.
Com a nossa já longa prática nas colectiVIdades que os bar·
belros mantêm no Pôrto, temos notado que o espírito de pre·
Vidência na classe é quásl nulo.
A classe tem no Pôrto um Monte-Pio, mas para muitos
essa colectivldade é quásl desconhecida. E' Isto dito dum
grosso modo. Pois ainda há almas peregrinas que o conhecem
e por êle trabalham. A maioria, não.
~ste caso leva-nos a Incitar todos os lojistas barbeiros do
Pôrto a não aceitarem ao seu serviço, o oficial de barbeiro
que não fôsse e provasse, que era sócio da sua associação
de previdência, para assim não andarem a esmolar, quando
doentes, como tantas vezes temos visto. Assim como há
multo não aceitam ao seu serviço analfabetos; quem não te·
nha casaco branco, máquinas e mais ferramenta, não devem
também ter servidores que não estejam associados no seu
Monte-Pio.
·
No dia de Natal convidamos a classe a manter os seus
estabelecimentos encerrados, para a qual, ou para os colegas
que acederam ao nosso convite, vão os nossos maiores agra·
declmentos. Vamos sôbre êste assunto bordar umas leves mas
oportunas considerações.
'.
. A suspensão do trabalho neste dia, é ldea sugerida pelos
oficia!s de barbeiro. O facto em si prova que os oficiais sentem Já um certo bem estar, podendo portanto dispensar o
rendJm~nto do seu trabalho nêsse dia, em conseqüência dos
bons salários, das plngues-gorgetas e das fartas consoadas.
A usança desta última coisa, cheira a uma velharia já condenável. E' já uma baixa exploração. Constitui quásl uma expo·
Ilação à clientela. julgamos ser um caso a ponderar.

Em 14 de Agosto próximo passado foi dado conhecimento

à assemblea, nêsse dia reünlda, da existência dum ofício da
Associação dos Oficiais de Barbeiro e Cabeleireiro do Pôrto
onde esta Dlrecção era Injuriada por não se deixar vencer ~
por ter actuado corri oportunidade e com decisão.
'
Bem ~abemos o móbll dêsse lntempesthlo agravo.
Há cnaturas, chegadas há pouco às primeiras fileiras dos
oficial~ de barbeiro, julgando que os que há multo Já estavam,
eram mcapazes, e por que ainda julgaram a bondade de ai·
guns lojistas que serviram era bacoquice, e, como são criaturas
só para ganhar, embora seja comprometida tôda a colectiVI·
dade, mas desde que êles tiram daí algum ganho, é quanto basta.
Por Isso, sem elevação nem · moral, nem tão pouco sentimento
profissional, enviaram tão nefasto documento que tôda a
assemblela repudiou, aprovando um voto de louvor a esta
Dlrecção, que multo a senslblllzou. Porque, acrescente-se o
intuito talvez fôsse só um: malqulstar um membro desta 'di·
recção, decerto, por êle ter tomado a tempo, como era o seu
deve.r, as medidas deA protecç~o aos lojistas em causa, cujas
medidas, anularam todas as mvestidas dos oficiais algumas
das quais bem miseráveis.
'
•
Os Indivíduos que actuaram tão desástfadamente no selo
dos . of!ciais, são criaturas que estão com um pé dentro da
proftssao e outro fora, e assim nenhum culto profissional
possut::m, nem tão pouco se importam com as necessidades
dos profissionais.

1\niversário
O que foi a comemoração do 15.0 aniversário da União
di-lo melhor do que nós o considerado jornal ·O~mércl~
do Porto» de 27 de Novembro último.
AN~V J:i: RSÁRIO- No p~ssado domingo, os lojistas barbeiros
e cabeleireiros do Porto r eumram-se num almôço, no Monumental·
Café,. para comemorarem o décimo quinto aniversário da sua
associação de classe.
.
A_s cabece iras da mesa fora m ocupadas pelos snrs. F rancisco
AntóJ!IO Bt:lo, pr.esidente d~ direcça o e António Narciso da Silva,
o mais anttgo loJ ISta barbeiro. O almôço foi bem servido seguin'
do-se um •Porto de H onra • na séde associativa.
~a lou em prim_
e iro lug-ar o snr. F. A. Belo, advogando que os
.
~a r beiros, numa. umão de Ideas, se aproximassem uns dos outros,
. Igando ·se para mterêsses da classe, para assim levarem a muitos
lares da fa mília dos lojistas o pão que já falta.
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Isto feito com dignidade e abnegação, entre novos lojistas e
antigos, êstes já com sua longa prática, são os grandes cooperadores para o engrandecimento da classe. A classe definha-se por os
novos elementos não compreenderem os sacrifícios feitos .
Os novos ·devem-se embrenhar nos meios associativos para
tratarem do seu levantamento económico, para conseguirem a situação que já tiveram.
~
Saúda os sacrificados de antanho na pessoa do snr. Sousa AI·
meida.
Em segundo lugar falou o snr. M. de Sousa Almeida, que
principiou por agradecer as referências que lhe dirigiu o snr. Belo.
Em seguida disse que, em 1918 nos lares dos barbeiros havia fome,
e por isso uniram-se para assegurar o pão dos seus filhos !
Depois, a União dos Lojistas foi o padrão doutras associações.
No decurso dêsse tempo até agora tem tido momentos de desilusão
e de!;ânimo. Mas recuperando a serenidade, o seu espírito anima -se,
lutando novamente por melhores dias.
Esta colectividade legou aos novos lojistas uma situaçã o que
êles ainda não compreenderam o bem que lhes foi prestado, pare·
cendo até que se esforçam por derrqbar êsse monumento, que tanto
tem custado a manter.
' Se a ofensiva continuar, diz, o monumento póde muito possívelmente derruir, por culpa exclusiva dos novos.
Mantendo, no entanto, ainda fé num revigoramento da classe,
saúda pela União dos Lojistas Barbeiros e Cabeleireiros do Porto.
O snr. Alfredo Isaías diz que a idea inicial dos promotores do
almôço era homenagear o 1. 0 secretário da direcção pelos servi ços
pre1.tados à classe ; porém, viram que o sr. A. da Graça tinha
mais vontade que a homenagem fôsse de preferência prestada à
União dos Lojistas pela passagem do seu aniversário e, dando satisfação ao seu desejo, assim proc~deram . Em seguida along a-se
em considerações de carácter soc1al, termmando por saudar o
sr. Graça.
Por último, falou o sr. América da Graça, que agradeceu o
conceito em que é tido entre os seus colegas, declarando que a
acção exercida pela direcção, no decorrer do presente ano, fo1 para
provar ao público que os lojistas barbeiros -não são aquelas pessoas exp~or adoras que uma colectividade conhecida lhes atribui. Os
lojistas são mas é suas vítimas.
Em épocas passadas suportaram a má vontade do pú blico
para criarem um rendiin ento ao s~u pessoal que nenhuma classe
· a5salariada disfruta e, no entanto, a má vontade dessa gente subsiste.
_ Referente à desgraçada situação económica que por falta de
trabalho todas as barbearias sentem, é devido ao elevado nú mero
de barbearias que nos últi'mos tempos se têm aber to, não sendo ,
.
por isso, de estranhar essa crise.
Na sua opinião, a dar-se qualquer movimento para .J ~g!Jla r a
decadência económica que a classe atravessa, deve ser IDiclado e
levado a cabo pela g-eração dos novos lojistas, para o qual tê m as
portas abertas desta União.
Decerto nao são os lojistas antigos que lhes hão·de criar difi-
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t uldades, porque êstes já pouco podem fazer. E stão gastos para Íd•
tas de tanta monta. Por fim faz algumas considerações sObre o
projecto da nova organisação administrativa, a qual atribui um
grande papel às associações económicas, o que é, a seu ver, justo,
terminando por saúdar o sr. Belo, como presidente da direcção.
O sr. Belo, no momento do encerramento, teve palavras de
esperança de que surjam novas energias que promovam o levantamento económico da classe.

O Porto de Honra foi oferecido pelo sr. Américo da
Graça. Foram promotores do almôço os srs. Francisco da
Silva e Paulo da Gama Macêdo.
Os pasteis foram oferecidos pelos srs. SIIVlno Costa e
Macedo.
Porto e Secretaria, 31 de Dezem!Jro de 1930.

A Direcção :
Presidente
-Francisco Antónlo Belo
Relator
~América da Graça
Secretário
- Alfredo !salas
Vice-Presidente- Francisco da Silva
Tesoureiro
-Paulo da Gama Macedo
Vogais·
) Man?el dos Santos Sobral

Silvzno Costa

•
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Movimento de sócios
Existiam em 31 de Dezembro de 1929 .
Foram admitido em 1930 .

123
24

o

Foram eliminados

147
10

. .

Ficam existindo .

137

Os novos sócios foram propostos por:
'
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Américo da Graça. . . .
Paulo da Gama Macedo .
Manuel dos Santos Sobral.
Silvino Costa . . . . .

2
2·
2
24

~otisação
Em Virtude das necessidades crescentes e em face da
acção constante que esta União tem de manter para assegu.
rar tanto quanto possível o equilíbrio económico e social que
a classe tem direito, a nova dlrecção comunicou-nos que a
partir de 1 de julho do próximo ano, a cotisação passará a
um escudo e cinqüenta centavos, mensais (1$50), conforme
a deliberação da assembleia geral de 13 de Março de 1930.

,

f

Movimento de

.

Receita e Despesa
(

DESPESA

RECEITA

Cotisação.
JQias . .
Juros . . . . . .
Contr:ato de trabtdho

. I'

Soma.
Saldo para 1929

. .

.·

\

Total .
Despesa . . .

Saldo . . . . .

1.653$00
115$00
117$90
2$00
1.887$90
282$65
2.170$55
1.760$15

410$40

RESUMO

Aluguer . . . . . . .
Percentagens I ao cobra.dor
l ao correio .
Serviço de limpeza . . . . . . . . . .
Impressão do estatuto e do relatório de 1929 .
Outros trabalhos tipográficos . . . . . . .
Estampilhas para 4 Assembleas . . . . .
Expediente: telegramas, bilhetes postais, estampilhas, etc. . . . . . . . . .
Agua, luz e uma lâmpada. . . . . . .
Duas encadernações e um livro: «Contos•.
Cota parte numa fechadura da sede .
Importância depositada na C. G. D.
Total .
Receita . . . .
Saldo

480$00
254$40
25$15
120$00
360$00
110$00
101$30
106$10
38$80
31$00
15$50
117$90
1.760$15
2.170$55
410$40

VALORES DA UNIÃO

2.170$55
1.760$15

Receita.
Despesa
Saldo

Pôrto, 31 de Dezembro de 1930.

410$40

Depositado na Caixa G. de Depósitos.
Saldo de 1930 . . . . . .
Valor dos móveis e utensílios
•
da Biblioteca . . . .
Total

2.598$96
410$40
500$00
300$00
3.809$36

Presidente - Fr ancisco A ntónio B elo
Tesoureiro- Paulo da Gama Macedo
Secretário - A m ér ico da Graça

.

_ União dos Lojislas Barbeiros e Cabeleireiros do Pôrlo =

-

(ASSOCIAÇÃO DE CLASSE)
S e d e - Ru.a do .Almada, SJ.J..l,o

·Parecer do Conselho Fiscal
-

da Gerência do ano de 1930
· SENHORES AssociADos :

Cumprindo a nossa missão de fiscallsadores do moVI·
menta administrativo e económico havido na gerência do
ano de 1930 verificamos, unanimemente, que as contas se
encontram inscritas com a máxima clareza e metodlcldade.
Do nosso exame- resulta, finalmente, que a receita foi de
esc. 2.170$55, e a despesa de esc. 1.760$15, e por conseqttência um s'aldo positiVo de esc. 410$40, o qual, junto ao já ..
depositado na Caixa económica Portuguesa, perfaz a quantia
de esc. 3.009$36, importância esta que fica sendo o capital da
nossa colectlvidade em 31 de Dezembro de 1930.
É-nos grato reglstar o estado progressivo da nossa bibllo·
teca, a Inaugurar brevemente, e que conta mais de uma centena de Volumes, hàbilmente concatenados, de cujo trabalho
e assim como de tôda a acção desenvolvida na gerêncta do
ano de 1930, bem merece o nosso aplauso o Sr. Américo da
Graça, 1. 0 Secretário, o qual tem dispensado à União o
melhor da sua boa vontade e inte-ligência.
Por conseguinte, achamos de inteira justiça que, à Di·

recção do ano de I9JO, seJa conferido um voto de louvor pela
maneira competente, honesta e activa como cumpriu o seu
mandato, sendo lambem de acordo de que deveis aprovar as
suas contas.
Porto, 23 de Março de _1931.

..

Presidente - José Pinto da Silva Norton
Secretário -Manuel Correia d'Almetda
Vogal
- António Amaral

CONVOCATÓRIA
São convidados a reünir em Assemblea Geral ordinária
em primeira convocação os sócios desta colectlvidade, na terça·
·feira, JI de Março de I9JI, pelas 2I horas, para tratar da
seguinte
ORDEM DE , TRABALHOS
0

Leitura e aprovação das duas actas das últimas
.assembleas gerais.
I.

0

Apreciar e resolver sôbre o relatório, contas e parecer
do Conselho Fiscal da gerência de I9J-O.
2.

J. 0

Tratar do horário de trabalho e outros assuntos
em curso.
Pôrto, IJ de Fevereiro de I9JI.
O Presidente da Assemblca Geral,

Manu el de Sousa Almeida.

As contas estão patenteadas aos sócios, no dia 30, das
21 às 22 horas.
Se à hora acima indicada não estiVer número suficiente
de sócios, uma hora depois reUne com qualquer número.
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União ~os Lojistas Barbeiros e ~abeleireiros ~o Pôrto
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