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Prezados Consócios : 

Mais um ano volvido, eis que a Direcção do vosso Sindicato vos vem prestar contas do que 
foram os seus trabalhos neste período da sua gerência. 

Resumidamente o faremos, pois que pelos números sucessivos do nosso Boletim têm sido os 
nossos cons6cios postos, com regularidade, ao corrente da vida dêste Sindicato. 

Passado o período da organização no primeiro ano da nossa existência e  o da consolidação no 
segundo, foi o ano que agora termina já de perfeita realização. 

O Sindicato Nacional dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa orgulha-se de ter sabido 
conquistar a consideração oficial, a simpatia de todos os outros Sindicatos Nacionais e - o que é mais 
dificil-o interêsse da classe, pois que, sem necessidade de andarmos a pedir aos colegas para se filia-
rem, temos hoje na efectividade 1.585 sócios, numa população profissional de menos de 2.100 homens, 
contando o pessoal de carteira e  o menor. 

Sem nos afastarmos do plano traçado no momento da nossa fundação, tem-nos sido possível 
pugnar por todos os melhoramentos da nossa vida de trabalhadores, ao mesmo tempo que colaboramos 
numa vasta obra de cultura nacionalista. 

A nossa maior conquista neste ano foi sem dúvida a AGÊNCIA DE COLOCAÇÃO DE DE-
SEMPREGADOS que conseguimos, finalmente, obter. 

Por seu intermédio se colocaram, até 31 de Dezembro, 22 colegas, alguns dos quais ha anos se 
achavam sem emprego. 

Eis a sua distriblüção : 

No Banco Lisboa & Açores .  . 6 
No Crédit Franco-Portugais . 5 
No Banco Comercial de Lisboa 
No Banco Pinto & Sotto l\1ayor . , , 

No Banco Português do Continente e Ilhas .  .  . 
Em Fonsecas, Santos & Viana 
Em Borges & Irmão , .  ,  .  .  .  .  .  . .  . 
Em Augustine, Reis & C.• .  .  .  .  .  .  . , . 
Em Pancada Morais & C. •, . , ,  .  .  .  ,  . • , 
No Albergue dos Inválidos do Trabalho (po'r requi-
sição particular) ,  ,  . 1 

Soma, .. , ••.• zz 
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Os vencimentos com que foram admitidos variam entre 1 50$00 a 700$00 mensais. 

Em 31 de Dezembro o número de desempregados inscritos no nosso registo é de 55. 
Talvez que alguns dos nossos Consócios se recordem de que em 23 de Setembro líltimo anun· 

ciámos que o seu número não atingia já 40. 
Convém esclarecer que êste aumento apreciável em três mê.<=es não traduz, de forma alguma, 

aumento de desemprego na classe, significando apenas que, à medida que a nossa Agência vai colocando 

novos colegas c conseqüentemente se vai acreditando, também a ela vão acorrendo novos desempregados, 

que ou desconheciam a sua existência ou não acreditavam na sua eficácia. 

Em matéria de HORÁRIO DE TRABALJ 10, salvo pequenos deslise.<:, manteve·se o cumpri· 

mento dos horários afixados nos vários estabelecimentos bamários. 
O Sindicato continua a sustentar o direito da Classe ao mãximo de seis horas de trabalho diário 

e forrnulou repetidos protestos contia a resOlução de um Banco que modificou a hora da saída do p_essoal 

das 17 para as 17 c meia horas, o que, em nossa opinião, é ilegal. 

Por não terem sido inaugurados novos Bairros de Casas Económicas, foi diminuta, no ano que 

agora finda, a distdbu"ição de CASAS ECONÓMICAS aos nossos sócios. 

Contudo, alguns as obtiveram, sendo interessante sabcr·se que já possuem casa própria, nos 

dois Bairros do Arco do Cego e da Ajuda, 53 sócios dêste Sindicato. 

Na F. N. A. T. colheram muitos dos nossos associados fortes benefícios. 

Ali almoçaram ou estão almoçando 138 sócios d~te Sindicato, freqüentando as aulas do 

CENTRO DE CULTURA POPULAR 93 colegas, que, nas diferentes disciplinas, fizeram 163 matrículas-

Os nossos SERVIÇOS CLÍNIC0.5, a cargo do Sr. Dr. António Leal Batoreo, embora com fre-

qüência relativamente pequena, decorreram com normalidade. 
Esperamos que os nossos consócios vão aproveitando cada vez mais esta grande regalia que o 

Sindicato oferece a preços excessivamente reduzidos-Esc. 3$00 a consulta e Esc. 6$00 a visita em 

casa do doente -pois todos os colegas que têm recorrido ao nosso clínico sào unânimes cm lhe tecer 

os maiores elogios. 
Gostosamente, aqui deixamos consignado ao Sr. Dr. António Leal Batorco o nosso aprêço e  o 

nosso vivo reconhecimento pelo auxílio que dá ao nosso Sindicato. 

Os nossos SERÕES CULTURAIS obtiveram um grande êxito. 
Dmantc êlcs tiveram os nQssos consódos ensejo de ouvir as notáveis conferências pronunciadas 
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pelos Srs. F rancisco de Assis de Oliveira ~1artins sàbre Pina Mani6juc, I<'ernando Campos sôbre ·A 

Ofensiva da Liberdade• e  o Rev. Dr. Maurício dos Santos sóbre as enciclicas ·l~erum Novarum~ e 
•Quadragésimo Anno• 

De entre as várias 1\·IANIFESTAÇÕES NACIONALISTAS OU CORPORATIVAS em que o 

nosso Sindicato tomou parte durante o corrente ano, devem destacar-se as seguintes:-viagem do Pre-

sidente e do Secretário dêste Sindicato ao Pàrto quando da visita feita por Sua Excelência o Sub-Secre-

tário de Estado das Corporações e Pre\•idência Social ao Sindicato dos nossos colegas daquela cidade; 

representação da Direcção, por quatro dos seus Membros, na visita que os Sindicatos Nacionais de Lisboa 

fizeram aos Sindicatos Nacionais do Pôrto, quando da assinatura, em Gaia, do contrato colectivo de 

trabalho dos tanoeiros d.tquele distrito, com a  p resença dos Srs. Ministros da Marinha e  do Comércio e 

do Sr. Sub-Secretário de Estado das Corporações; romagem à Batalha no dia de Aljubarrota; forte par-

ticipação nos Comícios anti-comunistas de Lisboa e Pôrto, no desfile do ANO X da Revoluç.ão e na 

manifestação de apoio à política do Govêrno cm face dos acontecimentos de Espanha; 3.0 aniversário do 

Estatuto do Trabalho Nacional; inauguração solene dos Cursos da F. N. A. T. com a assistência do 

Sr. Presidente da República; visita a  Lisboa dos Sindicatos Nacionais dos empregados bancários do 

Norte; e 3.
0 
aniversário da inauguração solene dos três primeiros Sindi::atos Nacionais a que presidiu 

Sua Excelência o Sub-Secretário de Estado das Corporações. 

Persistindo no nosso programa de desenvolvimento da cultura física entre os empregarias ban-
cários, realizou-se, neste ano, novo torneio para  a disputa da TAÇA • DOUTOR PEDRO TEOTÓNIO 

PEREIRA• tendo a victória cabido ao pessoal do Banco Lisboa 8r Açores, que ficou agora sendo o 
detentor da Taça. 

Finalmente, termina esta Direcção o seu mandato tendo entre mãos o estudo do CONTRATO 
COLECTIVO DE TI~ ABA LHO, que espera assinar no próximo anc. 

Como trabalho preparatório, realizou-se no dia 28 de Novembro uma Assembleia Geral para 
apresentação de problemas que terão de ser tratados naquele contrato. 

Dada a importi"lncia e  a complexidade do problema, o trabalho tem necessáriamente de ser 

algo moroso, mas devemos concordar que, chegados a esta altura, o que mais interessa não é a 1apidez, 

mas que o contrato reüna o maior número de bendicios para a nossa classe c que nos assegure um 
futuro melhor do que o presente que estamos vi\•cndo. 

Resta-nos deixar aqui patenteado o nosso agradecimento ao Secn:tariado da Propaganda Nacio-

nal pelas facilidades que sempre nos dispensou; aos Estabelecimentos Bancários que nos ofereceram 

donativos para a nossa Secção Desportiva; e  á Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho por tantos 
e tão valiosos auxilias que dela recebemos. 

Aos funcionários superiores do Instituto Nacional do Trabalho c Previdência-soldados c não 

burocratas do Estado Novo Corporativo-mais do que reconhecimento, lhe testemunhamos a nossa 

admiração pela forma como sabem acolher e amparar as pretenções justas que lhe são apresentadas. 
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E, de todo o coração, saudamos respeitosamente o Senhor Dr. Manuel Rebelo de Andrade, 
muito ilustre Sub-Secretário de Estado das Corporações e Previdência Social, lidimo Chefe dos trabalha-

dores portugueses, que nunca duvida descer da sua cadeira ministerial até á casa modesta dos Sindicatos 
Nacionais para auscultar de perto as necessidades e as aspirações de cada uma das classes profissionais, 
na ânsia constante de melhorar a sua situação e de elevar o seu nível de vida. 

Pela nossa parte, não duvidamos encerrar êste Relatório afirmando que em Sua Excelência 

depositamos todas as nossas esperanças de melhores dias. 

Concluindo, temos a honra de propôr: 

1.0-Que aproveis o Relatório e as Contas da Direcção: 

2.0- Que aproveis um voto de agradecimento a todas as entidades oficiais ou particulares que, 
por qualquer forma, ajudaram o ' nosso Sindiçato, Contribuindo assim para o bem da Classe; que êsse 
agradecimento revista uma forma especial para os funcionários superiores do I. N. T. P. e para a Fun-

dação Nacional para a Alegria no Trabalho; 

3.0- Que aproveis, por aclamação, uma calorosa saudação ao Senhor Sub-Secretário de Estado 

das Corporações e Previdência Social, Dr. Manuel Rebelo de Andrade. 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1936 A DIHECÇÀO 

Ja,me Ferreira 
A1l1Ótzio Joaquim Duarte dos Pe11edos 
Victorino de VascottcdoS Almada 
Duarte da Costa Pi1zto Coelho. 
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1)-Dentro do prazo dos 1 5 dias estipulados pelo Decreto n.0 23:050, foram presentes ao 
lnstituto Nacional do Trahalho e Previdência, as contas do J.0 Exercido dêste Sindicato Nacional. 

2)-Acompanham êste Relatório diversos mapas elucidativos e alguns dados estatísticos que 
julgamos serem bastante interessantes. Sôbre os mesmos, entendemos conveniente fazer breves comen-
tários para uma melhor compreensão dos nossos prezados colegas. 

li 
Balanço em 31 de Dezembr o de 1936 

ACTIV O 

CAIXA. 415$25 

BANCO LISBOA & AÇORES 

c/ Depósito à ordem . 2.711$10 

BIBLIOTECA. . . 1.600$00 

MOBILIÁRIO . 4.556$83 

RENDAS ADEANTADAS . 340$57 

SÓCIOS C/ QUOTAS 6.360$50 

UTENSÍLIOS. .  .  .  . 4.464$00 
---
20.448$25 

Lisboa, 31 de Dezembro de Jg36 

PASSIV O 
I 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE I 
EMPREGADOS BAI':CARIOS .  . 2.087$751 

EMISSÃO DE QUOTAS . 6.360$50 
FUNDO SOCIAL. 12.000b00 

--" 

~ 
20.448$25 j 

A DIRECÇÃO 

')ayme Fttuira, AnlómQ 7çaiJitim Duarlt doJ Ptntdçs, 
l!icf(lfiftO tü Vasconulos Almada, Dttar/t da Costa 

Pir.toCoelko 

3)-Começamos por destacar do mapa .,BALANÇO• algumas contas do Activo que merecem 
considerações especiais, comparando os seus resultados com os do ano anterior. Assim, 

4)-Biblioteca 

Valor em 31 de Dezembro de '935. 
Aquisição de livros durante 1936. 

Amortização efectuada nesta data. . 
638$55 

312$85 325$]0 
--1.6oo$oo Valor actual •..•• 

Mereceu especial cuidado à Direcção aumentar, sempre que fõsse passivei, o número de livros 

da nossa incipiente Biblioteca. É claro que, neste aumento, tivemos em vista o valor das obras a adquirir, 
que obedeceu a uma ponderada escolha. Julganl'lo interessante dotarmos a nossa Biblioteca com as 

colecções completas dos clássicos portugueses, adquirimos, quási por inteiro, as obras de Herculano e 

Eça. Secuindo sempre esta orientação, esperãmos que, dentro em breve, a nossa Biblioteca atinja um 
valor muito apreciável. As livrarias PARCERIA ANTÓNIO MARIA PEREIRA, CLÁSSICA EDITORA 

E SÁ DA COSTA, obsequiaram-nos com alguns volumes. Aqui lhes deixamos consignado o nosso 
vivo agradecimento. 
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S) -Mobilicil"'iO 

Valor em 31 de Dezembro de 1935. 4.725$75 
Aquisições efectuadas durante 1936 1.g62$oo 
Amortização efectuada nesta data, . 2.130$92 168$92 

Valor actual .  . 4.556$83 

São deficientíssimas as nossas instalações, o que nos tem causado sérias dificuldades para pro· 
vê-las do estrictamente indispensável. No entanto, até podermos dispôr duma Sede própria, é conveniente 
dotar os nossos serviços, em co~stante aumento, com material adequado. 

Comprámos um cofre por Esc. 1.26o$oo. Mandámos fazer um móvel-ficheiro para melhor 

arrumação e consulta das fichas dos sócios, duas estantes e uma mesa para máquina, e ainda outros 
objectos que vieram valorizar esta conta. Chamamos a atenção para a amortização efectuada, a qual 

obedeceu ao desejo de mantermos um Activo devidamente. saneado. 

6) -Utensilios 

Valor em 31 de Dezembro de 1935. 4.330$18 
Aquisições efectuadas durante 1936 . 4.612$15 
Amortização efectuada nesta data. . 4.478$33 133$82 

Valor actual. , , 

Fomos obrigados a comprar bastantes artigos de escritório e de serviço quotidiano absoluta-
mente necessários. Salientamos os mais importantes: um duplicador «GESTETNER• e uma máquina de 

escrever cKAPPEL~. 
A amortização proposta corresponde, amplamente, à natureza especial da conta. Com efeito, 

deve ter-se em consideração que se tratam de artigos de contínuo manuseamento e, por conseqüência, 

de fácil desvalorização. 

7 >-Sóclos e/quotas 

Saldo em 31 de Dezembro de 1936 .. 

Vamos desenvolver êste saldo na data acima indicada: 

Emissão de Dezembro (a cobrar em Janeiro de 1937). 

Quotas em atrazo : 

178 cotas do Banco Nacional Ultramarino 
82 de Portugal . 
70 Lishoa & Açores 

35 Espírito Santo .. 
33 Pinto & Sotto Mayor . 
29 Crédit Franco-Portugais . 

23 Banco Burnay. 
5 Comercial de Lisboa , . 
18 Bank of London & South América Ltd, 

19 da Casa Bancária Borges & lrmlo ..... 
36 Fonsecas, Santos & Viana. 

88 de outros Estabelecimentos . , .. 

470$00 
230$00 

177$so 
go$oo 
8:z$so 

72$50 

57$50 
1'2$50 

47$5o 
47$50 
95$oo 
265$00 

Num total de • . Esc. '.647$~0 '.647$50 

~ 
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1 

S)-Quotas da Associação Portuguesa dos Empregados 
Banctirios 

No Balanço do ano passado figurava no ACTIVO esta conta que agora resolvemos suprimir, 

transitando o respectivo saldo de Esc. 436$so-representativo de quotas por cobrar da antiga Associa· 

ção-para  a conta «ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPREGADOS BANCÁRIOS,.. 

No próximo ano será aberta na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, uma conta de 

depósito, na importância de Esc. 2.087$7 s. 

9)-Fundo Social 

Em 31 de Dezembro de 1935 

Em 31 de Dezembro de 1936 . 

Diferença. 

Io.6oo$oo 

12.ooo$oo 

I .400$00 

O Fundo Social fica êste ano em g:sc. 12.000$00. Foi grato à Direcção poder elevar o Fundo· 

Social, a-pesar-da importante verba destinada ás amortizações. Consolidando o Activo, foi, pois, ainda 

possível, aumentar em 1 . 400$00 êste Fundo. 

EXERCÍCIO DE 1936 

RECEITA 

Bilhetes de Identidade . 

Quotas 

Estatutos. 

Receitas Diversas . 

--~ 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1936 

O Tesoureiro 

.

1 

452$00 

. 40.286$50 

464$00 

7.116$40 

48.318$90 

(a) Victorilzo de Vasco11celos Almada 

DESPESA 

Cobradores . 1.297$35 

Despesas Gerais . 15.020$05 

Empre~:ados 11.858$84 

Expediente . 1.754$25 

Rendas. 4.079$71 

Boletim 2.050$40 

Serviços Clínicos 3.214$00 

Secção Desportiva. 722$20 

Saldo: 

a aplicar em amortizações 6.922 10 
a transferir para o Fundo 

1.400$00 I 8.322$10 Social 

48.318$90 

O Presidente 

(a) Jo;mu Ferreira 

10)-O exame dêste mapa denota um sensível aumento global compatado com o do ano anterior. 

O aumento verificado nas Receitas, é devido ao maior volume de cobrança de quotas, por virtude de ter 

aumentado bastante o número de sócios, como se demonstra no quadro respectivo que inserimos. 
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11)-Receitas Diversas 

O produto do baile de Carnaval, realizado em 22 de Fevereiro e os donativos que alguns esta· 
belecimentos bancários nos ofereceram para a nossa Secção Desportiva, quâsi weenchem a totalidade 
desta conta. 

12)-Respeitando  a ordem seguida-até aqui, vamos formular breves comentários sôbre cada 

uma das contas representativas de encargos. 

Em 1935. 
Em 1936. 

13)-Boletlm 

Diferença para mais . 

I ,382$90 
2.oso$4o 

667$5o 

O aumento de despeza é conseqüência directa duma maior tiragem. Não podemos deixar de 

enaltecer  a importância do nosso BOLETlM. 
Traço de afectuosa união entre a Direcção e os sócios, é êle o espelho bem fiel dos nossos tra-

balhos, das nossas preocupações e das nossas esperanças. 
Compulsando-o um por um, no fim de cada ano, poderão os colegas ajuizar quantos obstáculos 

foi preciso vencer, quantos benefícios se conseguiram e quantos outros se tornam ainda necessário.!. obter. 

Em 1935·. 
Em J9J6 .. 

14)-Cobradores 

Diferença para mais . • 

903$77 
1 ·'97$35 

393$58 

A diferença explica-se pelo aumento de cobrança. Achamos, no entanto, interessante registar, 

que a percentagem abonada a cobradores (fixada em 6 °/0), não foi além, tendo em vista o produto 
total das cobranças realizadas, de 3,2 °/0• Tal facto é devido a alguns colegas, obsequiosamente, se encar-
regarem, nos estabelecimentos bancários onde prestam serviço, das respectivas cobranças. 

Comparação, por rubricas, nos anos de 1935 e 1936, da C/ Despesas Gerais 

1935 1936 

Àgua, luz, despesas de limpeza e de higienização . 1.067$26 1.631$45 

Anlmcios .  .  .  .  .  .  .  . 78$40 210$35 
Assinaturas de jornais , 162$00 323$50 
Despesas diversas .  .  . 744$70 4.130$10 
Despesas de viagem e de representação. 767$30 1.883$40 
Donativos a diversos.  .  .  . 65$00 295$00 

~:::~~c~~~:o:i~::e~:~~ ~indicato. :  :  : : : :  : • :  :  : : :  :  : ~ :li 4~;~~ 1.~~~~~ 
Licenças, impostos, etc. , , , , .  . , . , 74$80 72$50 
Melhoramentos e pequenas reparações , . . 201$15 545$00 
Cotas pm a FUNDAÇÃO NACIONAL PARA A ALEGRIA NO TRABALHO -$- 2.850$00 

Telefones, telegramas, portes e estampilhas fiscais ............. ·1 142$70 569$50 
Transportes urbanos ... , , , .. , . , , , . . . , ... , .... , .  . 194$75 456$45 

3 .9IOSI6 Is .o2osos 
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15)-Despesas Gerais 

Em 1935· 
Em 1936 ... 

Diferença para mais . 

3·910$16 
1s.o:w$os 

11 .10g$Sg 

O claro desenvolvimento que se faz, por rubricas, no quadro junto, elucida suficientemente o 
aumento sofrido por esta conta. 

Compreende-se que, aumentando o movimento, devam, também, aumentar as despesas. 
Queremos, contudo, pôr em relêvo, as rubricas que suportaram aumentos mais pronunciados: 

a)-Despesas d iversas 

Importante a registar: 1 . 300 relatórios, fardamentos para os contínuos; uma placa em mármore 
oferecida  a Sua Excelil:ncia o Sr. Sub-Secretário de Estado das Corporações e Previdência Social a quando 
da homenagem que lhe prestámos em 23 de Setembro p.  p. 

b) -Despesas de viagem e de representação 

Em 1935. 
Em 1936 ... 

Diferença para mais , 

767$30 
1,883$40 

1.116$10 

Como os colegas notarão, são bem limitadas as despesas ocasionadas pela representação do 

nosso Sindicato, a· pesar do lugar que ocupamos no meio sindical. 

c) -Festas promovidas pelo Sindicato 

Em 1935. 
Em 1936 ... . 

Diferença para mais . 

400$50 
1.8g2$8o 

I .492$30 

Nesta rubrica se encontram lançadas as despesas com as diversas cerimónias realizadas no nosso 
Sindicato, quer de propaganda corporativa, quer de caracter cultural. 

d)-Quotas para F.  N . A. T . 

Em 1936. z.85o$oo 

É um encargo que não figura no exercício anterior, pois só neste ano os Sindicatos Nacionais 
passaram a contribu'ir para a  F . N. A. T. com uma importância aproximadamente correspondente a 20 

centavos por sócio na efectividade. 

e ) -Outr a s rúbricas do desenvolvimento 

Os aumentos constatados têm a sua origem, como já se disse, no progresso do Sindicato. 
Aumentando os serviços, aumentam as despezas, as quais, pela sua própria natureza, já se encontram 
suficientemente explicadas. 
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16)-Empreqados 

Em 1935 6.450$10 

Em 1936 . 11 .858$8..J-

Diferença para mais 5.4.08$74 

= 
Tem procurado o Sindicato remunerar condignamente a quem o serve. Conhecendo tantas in-

justiças que nos amarguram, é nosso dever ser justos para aqueles que nos prestam serviços. Por expe-

riência própria, sabemos que o bom re ndimento dum trabalho depende, na maioria dos casos, dum 

equitativo ordenado. Pensando assim, aumentamos, segundo as nossas possibilidades, os proventos do 

nosso pessoal. Ainda não correspondem êsses aumentos ao valor dos serviços prestados. Mas esforçamo-

-nos por evidenciar que, quando pedimos para nós benefícios, primeiro os dispensamos aos omros. 

Em 1935 

Em 1936 

17)-Expediente 

Diferênça para mais 

1 .532$50 

1.754$25 

"!21$75 

Diminuto aumento se verifica nesta rubrica. Uma cuidadosa escolha de material e sua parcimo-

niosa utilização explicam êste facto. 

18)-Secção Desportiva 

Em 1935. 
Em 1936 ••• • 

Diferença para menos 1 .040$oo 

= 
Em devido lugar já falámos sôbre esta  rubrica. 

19)-Serviços Clinicos 

Em 1935. 
Em 1936 . . . . 

Diferença para mais . 

gS5$oo 
3.214$00 

2-229$00 

Os serviços clínicos só no fim de 1935 começal"am a funcionar, o que justifica o aumento havido. 

ConStituem os nossos serviços clínicos um dos empreendimentos mais simpáticos dCJ nosso Sindicato. 

Damos a seguir o movimento apurado em 1936: 

Visitas domiciliárias . 

Consultas . 
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li 
li 

ALGUNS DADOS RELATIVOS À NOSSA POPULAÇÃO SINDICAL 
Sócios 

Existentes em 3I de Dezembro dt: 
1935 .... .. . 

Admitidos em 1936 .. . 
Readmitidos em Ig36 . 

I .118 

525 
1.643 

Eliminados. . ~ 

Existentes em 31 de Dezembro de 

~-~-
9
-
3
6----------------------·1.585 1 

Distribuição da população sindical 

em 31 de Dezembro d e 1936 

Banco Nacional Ultramarino 304 
Banco de Portugal z6o 
Banco Lisboa & Açores 16g 
Banco Espírito Santo- 101 
Banco de Angola .  .  .  .  . 94 
Banco Pinto & Sotto Mayor 72 
Crédit Franco-Portugais. 51 
Banco Burnay . 42 
Banco Comercial de Lisboa 35 
Bank ofLondon & SouthAmé-
rica Ltd..  .  . 33 

Banco Português do Conti-
nente e Ilhas 2 5 

Borges & Irmão . 78 
Fonsecas, Santos & Viana . , 74 
José Henriques Totta, Lt.• . 33 
Põrto Covo & C.• . 27 

Montepio Geral 6o 
Caixa Geral Créd. Pred. Port. 4 1 
Diversos. 86 

1.585 

19% 75% 
!6 ~ so ~ 

lO. 77 » 
6. 57. 
6 ~ 94 » 
5. 6o. 
3 » 70 » 
3 ~ 36. 

95 • 

63 • 

4% 40% 
3. 36. 
5' 

100~~ 

~------------------------~ 

Sócios ElimlnadoG 

De conformidade com art. 15.0, alinea c) 15 

A seu pedido . 

Por falecimento . 

Por terem abandonado a classe. 

Por terem saido da área do sindicato . 

Distribuição dos  sócios aprovados 

d urante o  ano d e 1936 

Banco de Portugal . 

Banco Lisboa & Açores. 

Banco Nacional Ultramarino . 

Banco de Angola • 

Banco Espírito Santo. 

Banco Pinto & Sotto l\layor . 

Banco Burnay. 

Borges & Irmão. 

Banco Comercial de Lisboa 

Crédit Franco Portugais . 

Pôrto Covo & C. • . 

José Henriques Totta Lt.• . 

Banco Português do Continente e Ilhas 

I 
Fonsecas, Santos & V1ana .  . 

Comp Geral de Créd1to Pred1a! Português 

Bank of London & South Aménca, Ltd. 

I 
Montep1o Geral .  .  .  . 

D1versos estabelecimentos .. 

93 

59 
48 

35 

34 

23 

21 

20 

13 

13 

12 

" 
" lO 

44 

469 

Mapa Indicativo do movimento de sócios nos três anos de existência do Sindicato 

Existentes em 31 de Dezembro de 1934 
Admitidos em 1935 

Eliminados em 1935 
Existentes em 31 de Dezembro de 1935 
Admitidos em 1936 

887 
357 
l-244 
1'16 

l.li8 
525 
~ 

Eliminados em 1936 . 58 

I 
Existentes em 31 de Dezembro de 1936 .  .  .  .  .  .  .  . .. _ .  .  .  _  .  .  .  .  .  . ~85 

A populaçã.o siÕdical aumcnlou cm I<JJS, cm relação ao ano anterior, cm zó0/0, c em 1936 em relação a 1935, em 41 °/0. 
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AVISO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Para efeito do disposto no art. 21.0 dos Estatutos, é convocada para o dia 27 do corrente, pelas 
2 1 e meia heras, a Assembleia Geral Ordinária dêste Sindicato, que reunirá na nossa Sede, Rua da 

Palma, 264, com a seguinte 

ORDEM DA NOITE 

1.
0
- Leitura, discussão e votação do Relatório e contas referentes ao exercício findo. 

:z.0- Eleição dos Corpos Gerentes p ara 1937· 

No caso de não haver número legal de sócios para a Assembleia funcionar em primeira convo-
cação, fica desde já feita segunda convocação para meia hora depois da marcada, com a mesma Ordem 
da Noite, de harmonia com o § único do art. 1 g.0 

Em conformidade com o Decreto n.0 25:116, só têm direito a voto os sócios que tenham pago 
as suas quotas durante os doze meses antecedentes à data desta Assembleia. 56 podem, pois, votar os 

sócios até ao número J.Jsz. 

Lisboa, 10 de Fevereiro de 1937 O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

José de Sousa Guedes JJ.1ac!tado 

I 

1 
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RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO 
DO 

Sindicato Nacional dos Empregados Bancários 

do Distrito de Lisboa 

RUA DA PALMA, 264 

Ex.1110 Sr. 


