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Prezados Colegas: 

Aquéles que mais uma vez nos quiseram 
confiar os destinos do organismo representativo 
da nossa classe vimos, sucintamente embora, 
apresentar os resultados de um ano de gerencia, 
com as considerações reputadas indispensáveis. 
Como é do conhecimento de todos vós, a ta-
refa não foi fácil e algumas foram as contra-
riedades ... 
Aos eternos insatisfeitos e aos incapazes-

infelizmente ainda existentes no nosso se-
ctor-que julgam que a satisfação de todos os 
seus desejos, por mais extraordinários que se· 
jam, estâ.o apenas dependentes da vontade dos 
cinco homens que se encontrem na Oirecç:to 
do Sindicato, diremos apenas: 
c De bom grado lhes endossamos todos os be-

neficias pessoais resultantes das funções que 
desempenhamos, e que de ano para ano vemos 
negativamente aumentados, na razão directa 
da firmeza de carácter e da in transigencia in-
defectlvel com que defendemos as nossas con-
vicções e os legltimos interesses que nos foram 
confiados. 
Quem não se curva perante a meaças o u pro· 

messes, venham elas de  onde vierem,  quem tem 
a veleidade, nos  tempos que viiio correndo, de 
aferir as suas acçõ es pela voz da «C onsc iência», 
o que poderá esperar dum Mundo inspirado  no 
mais feroz egoísmo e  no mais assinalado mate· 
rialismo i 
Nós apenas pretendemos c JUSTIÇA•. Reco· 

nbecimento e satisfaça.o das legitimas aspira· 
ções dos que honestamente «tudo dilo e bem pouco 
pedem!• 

no:0° c~~~~~~~i
0
co~~c:i~~ ~~dt~a~:y~~~t~~t~~ ~~~ 

estudo. 
De facto, a nossa promessa foi cumprida 

com a sua entrada em vigor no dia I de Ja· 
neiro do corrente ano. N':l.o vos diremos que fi. 
câmos plenamente satisfeitos, e muito menos 
que foram atingidos todos os objectivos em 
vista. 

solicitámos uma audiência à Direcção do Gré-
mio Nacional dos Bancos e Casas Bancárias, 
para submeter à sua apreciação o seguinte pe· 
dido de revisão do contrato: 

Aumento de vencimentos; 
Eliminação da tabela de vencimentos 
c Outras localidades,; 
Equiparação às do pessoal maior das 
férias concedidas ao pessoal menor; 
Modificaçã.o do sistema de promoções. 

O facto de terminar em 31 de Dezembro o 
mandato bienal dos Corpos Gerentes do Gré-
:nio-isto é, cêrca de um mês depois da data 
em que foi apresentada a nossa petição-ori-
ginou ficar o assunto em suspenso até à eleiç:to 
dos novos Corpos Gerentes, que esperamos se 
verifique em data que nos possa habilitar a 
alguma coisa de concreto vos dizer na próxima 
Assembléia Geral. 
Entretanto, estamos confiados que ao espi-

rita de justiça das pessoas que bão·de preen-
cher os cargos de Direcção do Grémio Nacional 
dos Bancos e Casas Bancárias não será insen· 
sível a nossa situação. 
Fundamos as nossas esperanças e  o nosso 

optimismo na consciência exacta que temos, 
quer da razão que nos assiste, quer da modés-
tia das nossas pretensões, que perfeitamente se 
enquadram nas possibilidades do sector'econó-
mico que servimos. 
De facto, pelo conhecimento que profissio-

nalmente temos obrigaç!lo de possuir sôbre o 
assunto, podemos desde já reconhecer que e:ste 

r:~nt~e ;asrs~n:l~~ádú~~~~~ b~~~~~i:r~~~~:u~~~~ 
fenómeno que os próximos relatórios dos esta-
belecimentos bancários certamente virao con· 
firmar e que só satisfação nos pode produzir-
se, como é de justiça, a devida quota-parte de 
usufruto nos [ôr concedida. 
Parece·nos legitima a aspiração-dadas as 

excepcionais condições materiais da Banca e  a 
nossa posição de seus directos colaboradores-
de pretendermos um futuro mais justo, mais 
razoâvel. 

Contudo, uma simples comparação com o 
então existente nos confirmará a certeza de se Conforme foi anunciado no relatório da ge· 
ter dado um passo em frente, tanto no que se rência anterior, as contas apresentam-se agora 
refere a vencimentos, como nas restantes rega· sob novo plano, de acôrdo com instruções ge· 
lias. rais superiormente determinadas. 
Não obstante, cônscios das responsabi1ida· Pelo mapa do balanço podereis verificar a 

des e, principalmente, das necessidades, cada consolidação da situaçftoeconómicadoSindicato. 
vez rua10res, de todos, e em face do constante A co1lta de resultados apresenta um saldo 
agravamento do custo da vida, o qual, mercê de Esc.: 88.664S46, que propomos seja distribui· 
de circunstâncias para as quais não contribui-li do pela forma constante do respectivo mapa. 
mos, dia a dia assume proporções que, na maio- A diferença, depois das amortizações, de Esc.: 
ria dos casos, não exageraremos se as classificar- 6r.oooSoo, propomos que seja levada a um fundo 
mos de aflitivas-em fins de Novembro último especial para a fundaç:to da .. casa do Bancário•. 
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Consideramos a sua realizaça:o, como aliás 
várias vezes o temos manifestado, de transcen-
dente interesse para a classe, motivo porque 
não nos poupámos a esforços para a conseguir. 
Com a criação do referido fundo colocamos 

~oa;i:~ib~ee:d:: d~a~~;~~ d~u~ó:~~d~~\~u~~~ 
um pouco de boa vontade e compreensão-será 
a nossa casa: c. A CASA DO EMPREGADO 
BANCÁRlO•. 
Como nos anos anteriores, a Biblioteca, com 

a aquisição de novos livros, foi bastante au-
mentada. 
O Pôsto Clinico também sofreu melhora-

mentos, embora não tão grandes como seria nos-
so desejo e como a afluência de sócios justifi-
caria. As anormais circunstâncias, porém, ori-
ginam a falta no mercado da necessária apare-
lhagem, como também a elevação a preços proY-
bitivos da pouca existente. 
Em 4 de Novembro último procedemos à 

inauguração oficial da Carreira de Tiro reduzi-
do, a que foi dado o nome do nosso muito que-
rido e saodoso Colega Duarte dos Penedos. 
A prova de abertura, que reuniu uma larga 

inscriça.o de atiradores, foi a demonstraçao elo-
quente dos inúmeros adeptos que a modalidade 
tem na classe, o que plenamente justifica a exis-
tência da Carreira. 
Para a primeira classificação foi instituída ' 

uma taça, gentilmente oferecida pela F. N. A. T., 
à qual foi dado o nome de c. Duarte dos Penedos». 
Oportunamente se procedera à distribuição 

dos prémios pelos classificados, o que ainda se 
não fez por se pretender emprestar ao acto um 
certo carácter festivo e alguma solenidade. 

Encerrando aqui a râpida resenha de torl;o 
um ano de actividade, desejamos assinalar as 
boas relaçôes que felizmente não deixaram de 
existir entre os Sindicatos Bancários do Conti-
nente. Não queremos perder a oportunidade que 
se nos proporciona para a todos êles manifes-
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tarmos o nosso grande reconhecimento pelas 
inúmeras _provas de confiança e deferência com 
que nos teem distinguido. 
Queremos também apresentar os nossos me-

lhores agradecimentos por tôdas as deferências 
e atenções recebidas de várias entidades, par-
ticulares e oficiais, de entre as quais destacare-
mos, sem melindre para ninguém, as que nos de-
ram os altos funcionários do Instituto Nacional 
de Trabalho e Previdência, a Fundação Na-
cional para a Alegria no Trabalho e por forma 
especial o seu mui ilustre Presidente, Ex. mo Se-
nhor Engenheiro Higino de Queiroz, os estabe-
lecimentos bancários, casas de câmbios e cor-
retores de bôlsa, e aos Ex. mos Senhores Douto-
res António Batoreo e Samuel Pessoa. 
A todos os nossos queridos colegas bancá-

rios, a quem tivemos a honra de representar, 
endereçamos a expressi\o do nosso grande 
reconhecimento pelas inúmeras e tão imereci-
das provas de carinho e solidariedade. 

Concluindo, temos a honra de propor: 

r.0- Que aproveis o Relatório e as Contas 
da Direcção; 

2.0- Que procedais à eleição dos novos 
Corpos Gerentes; 

3·'-Que aproveis, por aclamação, uma calo-
rosa saudaçao a S. Excelencia o Sub-
-Secretário de Estado das Corporações 
e Previdência Social, Senhor Doutor 
António Júlio de Castro Fernandes. 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1944· 

A DIRECÇÃO 

Hem·ique Pet·ei1·a Fet'1'az 
Mario d' Almeida Padt·el Correia 
Jollo llfonteiro Pais 
Henrique Franco fi'et·reil·a 
António da Cruz Júnior 
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CONTA DE EXERCICIO 

O E S PESA 

Depuas de Administraçao: 

Despesa com o pessoal ........... . 
Despesa de reparaç1o e conserva-
ção (Móveis)  . 
Expediente ..... 

1~~~~ t~~aL~~~-p~~~-· ~ · ·Aq~~~i~ 
menta.. .. .  . 

ContribuYç1o para a Federação 
Nacional dos Sindicatos dos Em-

c~:~?b~~;a.~'l~~ár~~osa. · ·c~·i·~~ · d~ 
Abono de Fam i! ia .. 

b~~;~;~;tosi~~·~;~~::: · ........ . 
Despesas de Repre.sentaçtlo Ofi-
cial-Despesas com Directo-
res: 

Transportes e Alojamentos ...... . 
Delegados Provinciais ............ . 
Fiscalização do Exercício da Pro-
fissa.o ................... . 

Despesas de Educaçllo e Allis-
Uncia -Funçdo Educativa e 
Recreativa : 

ContribuYção para a F. N. A. T. 
Desportos .................... . 
Outras Despesas .... . 
8ubsidios: 

Pensões. 

O"tms Modalidade• de Assi•-
tência: 

~~~i~famednet0~é-;i·a~ ~ C~ió-~i~ 'j~~ 
fantil ...................... .. 
Auxilio a InstituYções ... ·.· .... ·· ...... · ...... 

1 
Outras Despesas ...... . 

Assisténcia Médica: 
Remuneração dos Serviços Clíni-
cos (Medicas) e Serviços de En-

O~~~~~af>ee~p~·s·~~:::::: :::: 
A aplicar em amorti-
zações ............... 27.664846 
A transferir para: 
Fundo para a c:Casa do 
Bancário•.... . .. 6r.ooo$oo 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1944 

O Tesoureiro 
jotlo Monteiro País 

73·78g$7S 

l-502570 
17.616870 
ro.8oo$oo 

48·548$75 

5.!J96$oo 
1.070890 
8.o3oS8S 

10.245$40 
5·664$20 

4.II6$40 

3·835$25 

4·290$50 
655$oo 
32oSoo 

30.Ç>6o$oo 
2.688SJO 

RECEITA 

Quota anual.,, .... . , ......... . 
Contriburça.o Sindical. .. . 

Receitas dos Serviços dt A11istencia: 
Senhas de consul-
tas médicas . . . . . . 2.445Soo 
Senhas de visitas 
médicas ..... 

Estatutos ............. .. 
Bilhetes de Identidade 
Cartões de Leitura .... 
Juros de Depósitos. 
Receitas Di versas ............ . 
Transferencia de Credores Di~ 
versos .. 

O Presidente 
Henrique Pereira Ferraz 

3-320$oo 

202$oo 

222$oo 
375Soo 
29QS67 
3 r98S3s 

38.243825 

350.!82$<)7 
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R es u I ta d o s d o Ex e r c í c I o 
BALANCETE DE DEZEMBRO REGULARIZAÇOES SALDOS REGULARIZADOS EXERCICIO BALANÇO 

CONTAS Totais do Resumo Saldos Distribuiçiio 
Totais pelas Activo Passivo De$ pese Receita Activo Passivo 

Débito Crédito Oevedoret Credores Contas 

Contas do Activo 

Coixa 9lú.630S25 914.925$28 I. 704$95 1.704$95 1.704$95 
DcpósitÔs à'OnÍem. 690.606$~9 624.918$24 65.688$35 65.688$35 65.688$35 
Móveis e Utensl!ios. 25.297$\6 25.297$16 2'2.767$96 529$20 529$20 
Biblioteca . 5.075$50 5 .075$50 4.896$50 179500 179$00 
Valores a Cobrar I 1.628$00 11.151$00 477500 477$00 477$00 
RendAs Adiantadas . 1.800$00 900$00 900$00 900$00 900100 
Papéis de C r édito • • .  .  .  . 2$00 2100 2$00 2100 
Delegados Pro\linciais ,  .  .  .  . 759$45 718S95 40550 40$50 40$50 
Contribuintes, Clúusula 85.a do C. C. T .. 4.195$00 292$50 5.90)$50 5 .900$50 5.900$50 
DeoJedores por Recibos à Cobrança . 11.840$00 l!.õ63SOO 477$00 477$00 477$00 
Devedores Diversos 275.570$80 252.861$õ0 2'.;!.509$50 22.509$50 22.500$50 

Contas do Passivo 

Fundo Sindical . 20.500$00 
20.500$00 \ 

20.500$00 20.500100 
Valores Emitidos 11.151$00 11.628SOO 477$00 477100 477$00 
Credores Diversos . 575.352$85 577.155$85 1.803$00 1.8)3$00 t.SOõSOO 

~~~~~ ~:;: aEC~~:~~~:;i~ ~=· ~~dpa~f~h~l P~~~~~~~8n~ 1~~jó~ia d~ õ.96810J 7.883$65 5.915$65 3.915$65 3.915$65 

férias da f. N. A. T. 5. 779$85 14.0 15$20 8.2115$35 8.235$35 8.235$35 
Recibos sob Cobrança .  .  . 11.151$00 11.628$00 477$00 477100 477$00 
Fundo para a «Casa do Bancário~ 61.000$00 

Contas de Despesa 

Administração 20,3.557$46 34.615$60 171.941$86 171.941$86 171.941$86 
Educação e Assistêr;cia: 75.007$65 5 .517$00 69.550$65 69.550$65 69.550S65 
Representação Oficial 22.042$25 2.016$25 20.006$00 20.006$00 20.026$00 

Contas de Receita 

Cotizaçêles. .  .  .  .  .  . 87$50 504.419520 304.331$70 rot.õõl$70 õ04.331$70 
Receitas dos Serviços de Assistência 921570 4.241$70 3.320$00 3.520$00 5.520$00 
juros .  .  . 200$67 200Sil7 200167 200$67 
ReceitasOi\lerss:~ 3.744$20 7.741$55 3.997$35 5.997$55 3 .997$35 

Regularizações 

Depreciação em: 

Mó!Jels e Utensllios 22.767$96 
Biblioteca 4.896$50 27.664$46 27.664$46 27.664$46 

Exerclclo de 1944 124$70 58.367$95 58.243$25 38.245$25 38.245$25 

Saldo do Exerciclo 61.(00$00 

Totais. 2:657.130$89 2:657.130$89 385.5(1()$97 385.500$97 27 .664l46 27.664$46 385.500$97 õ85.500$97 350.182$97 550. 182$97 96.4(6100 96.4(6100 

6 7 
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Balanç o em 31 de Dezembro de 1944 

ACTIV O 

···i ... 
Caixa. 

Depósitos à Ordem .. 

Papéis de Crédito ... . 

~S·:·:j 
Rendas Adiantadas., .. . 

Contribuintes, Cláusula 

C. C. T. 
Devedores Di versos . 

Devedores por Recibos à Cobrança 

Valores a Cobrar 

Delegados Provinciais . 

Biblioteca: 

Valor antes M apura-

mento . 

Depreciaçdo . 

Móveis e Utensílios: 

Valor antes do aput·a-

mento .. 

1.704$95 

65·688835 
2Soo 

9QO$oo 

3.goo$5o 

22.509Sso 

477$00 

477$oo 

4o55o 

179$oo 

PASSI V O 

Fundo Sindical . . 

Fundo para a «Casa do Bancário• 

Fundo para equipamento da Sede 

Social e Serviços Cllnicos 

Fundo para aquisição de um Pa-

vilhão Privativo da Colónia de 

Férias da F. N. A. T. 

Recibos sob Cobrança 

Valores Emitidos 

Credores Diversos ... 

-~ 

2o.sooSoo 
6r.ooo$oo 

8.235$35 

477$00 

477Soo 
I.8o3$oo 

"'l----li 

. 23·297$16 

22.767$96 529S20 Depreciaçdo . 

g6.4o8$oo 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1944· 

Biblioteca 

Valor em 31 de De-

zembro de 1943 .... 

Adquirido ....... , 

Amortização feita em 

31 de Dezembro de 

1944·················· 

A DIRECÇÃO. 

Moblll6rlo 

Valor em 31 de De-

zero bro de 1943 . . . . 

S·o?sSso Adquirido . . ... . 

Amortização feita em 

31 de Dezembro de 

4.8g6$5o 1944 .. 

I7g$oo 

6.ooo5oo 

2Io$oo 6.21o$oo 

6.oro$oo 

200$oo 
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Pôs to Médico Põsto m'dlco 
Valor  em 31 de De- Lisbo a 
zem bro de 1943 . 2.412$n 
Adquirido .. 1.452S..J.o 3·864551 
Amortização feita em 
31 de Dezembro de MaSIII 

Consultas Visitas 
no Pôsto no domicilio 

1944 .. 3·764851 

~ 
Janeiro . . . Utensílios 234 35 

Valor em 31 de De- Fevereiro . 279 28 

zembro de 1943 .. 9-oooSoo Março ... . 307 22 
Adquirido, 3.853S7o 12-853$70 Abri l .... . 257 20 
Amortizaçao feita em 
31 de Dezembro de Maio . 320 20 

1944 . . 12.724$50 Ju nho ..... 349 13 
12$1$20 Julho ...... 322 II 

Se cç:io Desportiva Agôsto . . . . 188 

Valor em 31 de De- Setembro . . . . . . . . . 200 16 
zembro de 1943. 305$95 Outubro, .... 244 16 
Adqu1rido .. 63Soo ~5 
AmortizaçllO feita em Novembro 2'7 19 
31 de Dezembro de Dezembro . . . . . . . . . 144 38 
1944. 268$<)5 

Totais. 3-o61 250 
rooSoo 

Comparação por rubricas, nos anos de 1943 e 1944, da Conta de Despesas 

Agua, luz, limpeza e aquecimento 
Portes de correio, telégrafo e telefonemas 
Despesas Diversas . 
Encargos com Delegados 
Reparações com mobiliário e utensilios 
Despesas de viagem e  representação, e  t ransportes 

Em 1943 

3-904$&> 
3-9<JS$70 
12.7!)9$81 
2.87oSos 
1.461$oo 
17.218$35 

<fl.I62571 

Em 1944 

4.686$21 

3-373So5 
14-896$35 
5.6648= 
!.502570 
14-361$&> 

44-484$31 
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Servlç:os Clínicos 

Produtos Farmac:êulic:os 

Vendes e Pnno 

janeiro .... 7·397540 

Fevereiro ..... 8.gu$6o 

Março a.355S8s 

Abdl .. 9·'3"-~5 
Maio I0.2oo$90 

Junho ... 9·4IT$45 

Julho . . . I0.8I386o 

Agôsto. 8.766875 

Setembro . 7·587$70 

Outubro .. ... IO.I59875 

Novembro . . TI.317$15 

Dezembro .. 10.337$40 

II2.6go$40 
~ 

Serviç:o de Abastecimentos 

Janeiro . . 

Fevereiro. 

Março. 

Abril. 

Maio. 

junho 

Julho. 

Agôsto .. 

Setembro .... 

Outubro .. 

Novembro 

Dezembro . . 

Vendas e Prezo 

' 3·536$)0 

" ·328$g5 
I1.36o$45 

11·572$70 

1r.g66$7o 

n.8osSoo 

11.4o6$45 

I1.382$<)o 

II.6o8S8o 

ro.og2$5o 

IH29SIS 
rr.66g$so 

I4l.l5g88o 

MOVIMENTO DE SÓCIOS 

Existência 

Existência em 31 de Dezembro de 1943 2.583 

Admitidos em 1944 197 

Readmitidos . 

Eliminados ... 

_____!] 210 

2.J93 

6o 

Existentes em 31 de Dezembrode1944 ~ 

Contribuintes em 31 de Dezembro de 1944 

10 

Eliminados 

Por falecimento ..... . lO 

Por terem abandonado a classe . 49 

Por terem saldo da área do Sindicato __ 3 

6o 

3.58o 
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Sin~icato Nacional (\os Emrrega~os Bancários (\o Distrito (\c Lis!Joa 
AV IS O 

ASSEMBLÉIA GERAL ORD11'4ÁRIA 

Para efeito do disposto no Art." 21." dos Estatutos, e convocada para o dia 24 de Fevereiro, 

pelas 21 horas, a Assembléia Geral Ordinária dt!ste Sindicato, que reilnirâ na Rua da Palma, 237 

(sede da Associação de Socorros Mútuos dos Empregados no Comércio e J ndústria), com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

T.
0
- Leitura, discussão e votação do Relatório e Contas referentes ao exercido findo; 

2.
0
- Eleição dos Corpos Gerentes para T945· 

No caso de não haver nUmero legal de sócios para a Assembléia funcionar em primeira 

convocação, fica desde já feita segunda convocaçao para meia hora depois da marcada, com a 

mesma ordem de trabalhos, de harmonia com o§ único do Art: 19.0• 

Lisboa, 29 de Janeiro de 1945 

O PRFSIDFNTE DA MESA DA ASSEMBLI~IA GERAL 

a) Eurico Ferrei1·a Oabecinha 
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Composto e impresso 

lndústriaPortu!luesadeTlpollnfla,Limlllldll 
'57, Calçada doTe.lolo,!J7-A 

(il Rua do S~culo) 
LISBOA 

!1600 tll,-14-2-1945 


