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ESPÓLIO PINTO QUARTiif: 
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Sindicato 

Bancários 

Nacional dos 

do Distrito 

Empregados 

de Lisboa 

RELATÓRIO 

em 31 

E CONTAS DA DIRECÇÃO 

de Dezembro de 1941 

Prezados Colegas: 

Dando cumprimento aos preceitos estatutá-
rios, vem a DirecçAo, ao terminar o seu man-
dato, apresentar o relatório da sua actividade 
e as contas referentes ao ano de 1941. 

ral,~
0
~:~i~f~~~Co~ct~~~oC~?e3c~~~~ c~emTr~b:~t~~ 

cujas negociações, por motivos já de todos conhe-
cidos, se arrastou até Agôsto passado. 
Obtida a retroacção dos aumentos, apraz-

-lhe registar que a longa demora havida a nin-
guém trouxe prejuízo, além daquele que impor-

~~~ôr~~r~~~:irfu~~J;~~r d/J~~~~~ !~s~~~r~~çr~~t~ 
os quais houve que acumular com as preocupa-
ções quotidianas, e respeitantes a todos os 
outros assuntos, as inerentes às negociações 
em curso. 
Não se vangloria a Direcção de haver conse· 

guido, com a revis~o, um Contrato Colectivo 
perfeito, que a todos dê satisfação, mas conta 
serenamente com o vosso juízo imparcial, que 
saberá avaliar as dificuldades particularmente 
encontradas numa ocasião em que a guerra 
deflagrada pelo Mundo trouxe argumentação de 
receios...;... fundados uns, exagerados outros- , 
mas que em tempos normais não poderiam ser 
apcesentados, e, muito menos, aceites. 
Reconbece·se voluntàriamente que os orde· 

nados se situam ainda muito abaixo do que 
seria para desejar, e que, apesar dos aumento:s 
conseguidos importarem em mais de tres mil 
contos por ano, muitos bancários não viram o 
seu vencimento aumentar. 
No entanto, deverá reconhecer-se que o facto 

deriva principalmente de haver·se fixado, de 
inicio, mínimos muito inferiores à mêdia dosar· 
denados realmente existentes à data da sua 
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abaixo de tõda a classificação, consentindo que 

se mantivesse grave desnível de ordenados entre 
estabelecimentos bancários-o que sendo in· 
justo para os empregados não o ê menos para 
os próprios estabelecimentos, postos assim em 
desigualdade de concorrencia- e provocou um 
problema que só sucessivas revisões poderão 
resolver. 
Tambêm se não oculta que os bancários da 

Província foram injustamente tratados, por 
forma que não pôde sofrer o aplauso da Direc· 
ção, mas revela·se que esta sómente se curvou 
ao verificar a inutilidade dos seus esforços. 
Portanto, sinceramente se diz: mais se não 

fez r~:1uc~::n~eãn°t~ôs~e.acrescenta que não há 
motivo para desânimos, mas apenas lugar para 
estudo e trabalho, para que, um a um, os pro. 
blemas encontrem a devida solução à medida 
que as circunstâncias o permitam -salário fa. 
miliar, previdência, férias mais justas, etc. 
Para já, há apenas que cumprir com aquiJo 

que oportunamente se prometeu: se o nível de 
vida continuar a aumentar e se os resultados 
deste exercido dos Bancos não forem tão maus 
como uma argumentaçno pessimista nos fez 
crer, necessário se torna adoptar providências 
que minorem as dificuldades de existência dos 
bancários. 
Estudos nesse sentido estão sendo feitos e 

ansiosamente se espera pelos relatórios deste 
ano. 
Se os resultados forem os que esperamos e 

desejamos, por todo o mês de janeiro, e ainda 
a tempo de dar contas na Assembléia Geral 
ordinária, iniciaremos as diligências neces· 
sárias. 

Múltiplos foram os factos que solicitaram a 
atenção da Direcção neste seu periodo de ge-
rência, cabendo aqui justa referencia à mu· 
dança da Sede sindical, realizada em Maio. 
Mais seis divisões, na maioria mais amplas, 

possibilidade de conveniente instalação dos 
serviços clinicos e da biblioteca e maior proxi· 
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midade da zona central, tudo aliado à econo- ~ 
mia de renda, aconselhou a mudança, apesar 
do sacrifício imposto pelas necessárias obras de 

lim~~~! fa~~;pf;~~a~. parte do seu custo autori-
zou a Assembléia Geral de 20 de Setembro a 
utilização da verba consignada no Activo sob a 
rubrica de o:Fundo de Aquisição de Sede Social:.. 
Com mais alguns melhoramentos que ainda 

se impõem, encarar-se-á sem receio o natural 
de8envolvimento dos serviços e criar-se-á a 
possibilidade da freqüencia dos sócios à Sede 
social. 

Também na Assembléia Geral acima refe-
rida foram aprovadas as alterações aos Estatu-
tos, os quais, por antiquados, necessitavam de 
actualização. 
Foi ç:rato à Direcção poder aproveitar a 

oportunidade para dar cumprimento a uma 
parte do seu pro&rama: o reconhecimento ofi-
cial, como disposição estatutária, do cargo de 
Delegado, e da constituTção de Comissões de 
Delegados, na Província. 
Deriva deste reconhecimento oficial maior 

dignidade e responsabilidade para o desempe-
nho do cargo, e, em relação às Comissões, justiça 
aos sócios da Provincia, pela facilidade de re-
presentação que através delas podem exercer. 

Ainda na Assembléia de 20de Setembro, por 
proposta do ilustre Colega Senhor Eurico Ferreira 
Cabecinha, foi a Direcção incumbida de reali-
zar as necessárias diligências para a constru-
ção de um pavilha.o privativo dos bancários na 
Colónia de Férias da F. N. A. T. •Um lugar ao 
Soh. 
Por feliz coincidencia, a proposta veio ao 

encontro de uma aspiração inscrita no programa 
da Direcção. 
Apesar do preço da construção dever ultra-

passar uma centena de contos, a Direcção conta 
com a generosidade dos estabelecimentos ban-
cários e espera que o pavilhão privativo dos 
bancários será uma realidade já no próximo 
verão de I942· 

Por despacho de 3 de Outubro foi tornada 
obrigatória a contribuYç1'io sindical para todos 
os individuas que exerçam a p rofissão bancária. 
Semelhante providencia, Jâ aplicada à maio-

ria das profissões, veio substituir uma disposi-
ção do C. C. T. justam~nt~ elimiD:ada, na revi-1 
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um pequeno aumento de receita pela obrigato-
riedade do pagamento da quota anual de cinco 
escudos. 
Eram já poucos os bancários que ainda se 

não tinham inscrito como sócios; agora, que 
apenas resta o preenchimento de uma proposta 
e a aceitação voluntária da disciplina sindical 
e corporativa, os poucos que faltam se inscre-
verão. 
No entanto, o maioc beneficio resultou da 

obrigatoriedade do envio, por parte dos estabe-
lecimentos bancários, dos mapas do pessoaL 
Não tinha o Sindicato, até então, os ele-

mentos essenciais para o estudo dos mais gra-
ves problemas. Possui agora a classificação de 
todos os bancários, mas ainda não basta, care-
cendo de outros que lhe permitam organizar o 
cadastro perfeito da profissão. 

~sses elementos hão-de ser conseguidos 
com a criação da Carteira Profissional, que en-
tre outras vantagens para o seu detentor lhe 
dará a conhecer a sua classificação, e para o 
Sindicato a de lhe consentir a montagem do 
citado cadastro. 
Fez a Direcção, oportunamente, o pedido da 

instituição da Carteira a S. Excelencia o Sub-
-Secretário de Estado das Corporações e P revi-
dencia Social, e confiadamente espera a sua 
concessão. 

São bancários, por definição estatutária, os 
empregados de Bancos, Casas Bancárias, Cam-
bistas e Corretores de Bôlsa. 
Não foi possível à Direcção, muito a seu pe-

sar, estudar neste período de gerencia um con-
trato colectivo de trabalho para os empregados 
de Cambistas, mas e com o maior prazer que 
anuncia ter concluído com os Corretores de 
fundos da Bôlsa de Lisboa, neste mes de Dezem-
bro, um acôrdo colectivo de t,rabalho, o qual 
espera poder assinar por todo o próximo mes 
de Fevereiro. 
Apenas em 57 cláusulas, conseguiu condensar 

tôda a matéria, a qual teve o assentimento do 
I. N. T. P. e  o de todos os interessados. 
Não pretende ter feito uma maravilha, mas 

julga haver conseguido o máximo possível em 
tão ingratos tempos, lastimando nao poder dar-
-lhe desde já publicidade, pois nele existe maté-
ria que a todos interessarâ conhecer. 

Sofreram todos os serviços novo impulso, e 

~~~~~ ~~;e:!ficc~!!I~!~s e" ~~~:~se~~~~n ~~ 'P~~l:~ 
Clínico quási duplicaram em relação ao ano 
anterior. 
Foi isto passivei pela sua melhor instalação 

e pela duplicaç:lo do mobiliário sanitário. 
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De facto, a gentileza e dedicaçao do ilustre I 
clínico Ex. mo Senhor Dr. Samuel Pessoa foi ao 
ponto de ceder, em Maio passado, pela impor· 
ta.ncia de dois mil escudos, e para pagamento 
no exercicio de 19421 o material necessário para 
apetrechamento de mais uma sala de consulta 
e tratamentos, o qual se compõe de esplendida 
marquesa, cama de observação, armário para 
ferros, mesa de pensos, etc. 
É dever da Direcção, que gostosamente 

cumpre, apresentar a S. Ex.•, em nome dos só-
cios, o seu público reconhecimento. 
Todos os serviços clínicos se mantiveram, 

tanto em Lisboa como na Provinda-Covilhã 
e Tortosendo, Évora e Leiria. 
Mantém-se o contrato com a Liga dos Ami-

gos dos Hospitais, só para os sócios do Sindi-
cato, e  todos os outros, que também abrangem 
as pessoas de família a cargo dos associados: 
obstetrícia, odontologia e  prótese, análises di-
nicas e radiologia. 
Firmaram-se contratos com mais dois espe-

cialistas, um para pediatria e outro para oto-
-rino-laringologia. 
As consultas no Pôsto às 2 ... , 4 ... e  6 .... , bem 

como as visitas domiciliárias, continuam a 
cargo do ilustre clinico, Ex."'0 Senhor  Dr. Antó-
nio Batoreo, continuando também a cargo do 
ilustre clínico Ex."'0 Senhor Dr. Samuel Pessoa 
as consultas de 3 ... ,  5 ... e Sábados. 
Foi reconhecida a conveniencia de passar a 

exigir um escudo por cada senha de tratamento 
ou consulta, regime que vigorará a partir de 
I de Janeiro. 
Do funcionamento de todos estes serviços, 

bem como dos restantes, a Direcção informará os 
associados por meio de nota que lhes dirigirá. 
O serviço de abastecimentos de géneros 

alimenticios e outros e  o de fornecimento de 
produtos farmacêuticos, bem como o de livros 
continuam em progressivo crescimento, o que 
justifica a  i niciativa da sua criação. Fechou-se 
também contrato com a firma Eduardo Martins 

~c~··c;~a~ J~:c~~~0edeef~~e~~as, sedas, veludos, 
Dispõem os sócios de uma biblioteca com 

mais de mil volumes escolhidos, os quais podem 
ser lidos na Sede gratuitamente, ou em casa 
mediante a quantia anual de cinco escudos, 
verba que se destina exclusivamente à compra 
de novos Jivros. 

Apresentada uma breve resenha do que foi 
a sua actividade, que confessa desvaliosa mas 
afirma ter exercido com recta intenção, vontade 
de acertar e honesto intuito, deseja a Direcção 
manifestar o testemunho da sua profunda gra-
tidão a S. Excelência o Sub-Secretário de Estado 

das CorporaçOes e Previdencia Social, Senhor 
Dr. Trigo de Negreiros, junto de quem sempre 
encontrou, em tôdas as circunstâncias, decidido 
apoio e desvanecedor acolhimento, bem como o 
maior interesse pelos assuntos que aos bancá-
rios dizem respeito. 
Para S. Excelência vão, pois, as mais res-

peitosas homenagens da Direcção. 

Por ter partido para a África O riental perdeu 
a Direcção um dos seus mais valiosos colabora-
dores- o nosso querido Colega Senhor Manuel 

~:n~~~:elt~ ~~
1
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da D irecção. 
Para este nosso querido Colega vno as 

nossas saodaçOes. 

Ao terminar, cumpre à Direcção agradecer 
tôdas as deferências, provas de dedicação e 
atenções recebidas de vârias entidades, parti-
culares e oficiais, de entre as quais deseja des-
tacar, sem melindre para ninguém, as recebidas 
dos altos funcionários do 1nstituto Nacional do 
Trabalho e Previdencia, da F. N. A. T., das 
Direcções dos vários estabelecimentos bancá-
rios com quem esteve em contacto, dos Sindi-
catos Nacionais, do Ex.'"0 Sr. Dr. António Bato-
reo, e do Ex."'0 S r. Dr. Samuel Pessoa. 

Concluindo, tem a honra de propor: 

1.0- Que aproveis o Relatório e as Contas 
da Direcçao; 

2.0- Que procedais à eleição dos no\•Os 
Corpos Gerentes; 

3.0- Que aproveis, por aclamação, uma ca-
lorosa saodaçao a S. Excelência o Sub-
-Secretário de Estado das Corporações 
e Previdência Social, Senhor Doutor 
Trigo de Negreiros. 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1941. 

A DIRECÇÃO 

Henriq11t Pmira Ftrraz 

AntOnio Joaq1dm Duarte dos Penedos 

Mârio d' Almeida Padrel Con·êa 

Manuel Júdict de .tlbreu 

Joao Monteiro Pais 
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Balanço em 31 de Dezembro de 1941 

ACTIVO 

Caixa. 

Depósitos à Ordem .. 

Titulos e Papéis de Crédito. 

Mobiliário 

Utensilios .... . 

Pôs to Médico .. . 

Escola de Aperfeiçoamento Profis-

sional ....... .. 

Biblioteca ............ .. 

Estabelecimentos Bancários1 c/ Co-

brança 

Recibos sob Cobrança ... . 

Delegados Provinciais .......... . 

Sócios  c; Quotas .......... .. 

Contribuintes1 Cláusula Ss.• do 
C. C. T .. 
Contas Interinas ... 

Rendas Adiantadas . ...... . 

Vários Créditos por Cobrar 

3·648$20 

25.864$!2 

2I$o0 

10.339~ho 

t.o83S32 

S28$<)o 

5,sso 

s.oro$oo 

208$10 

6sSoo 

s.o6tSso 
8ro$o5 

goo$oo 

24·374Soo 

79·946$24 

Lisboa1 31 de Dezembro de 1941 

Biblioteca 

Valor em 31 de Dezembro de 1940 
Adquirido ........................... . 

73$10 
I.868S35 

1.941$4~ 

Escola de Aperfeiçoamento Profissional 

Valor em 31 de Dezembro de 1940 
Alienação de r móvel .. 

4 

PASSIVO 

Fundo Social. 

Efeitos à Cobrança .. 

Emissão de Quotas ... 

Emissâo de Recibos1 
buintes .. .. 

C/ 

Delegados Provinciais ... 

··\ .. .... 

Contri-

Vários Débitos por Liquidar .... 

A DIRECÇÃO 

Mobiliário 

Valor em 31 de Dezembro de 1940 
Adquirido ........................... . 

Põsto Médico 

Valor em 31 de Dezembro de 1940 
Adquirido ........................... . 

20.4n$64 

77$8o 

6sSoo 

s.ooi$50 

rooSoo 

54-23Q$3o 

9 ·854$10 
4SsSoo 

1o.3;39Sro 

so•Sso 
27$40 

~ 
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Utensíltos 

Valor em 31 de De· 
zembro de 1940 ... . . 
Adquirido .. 

Amortização feita eu1 
31 de Dezembro de 
1941 ..... 

Em 1940 .. 
Em 1941 . 

Cobradores 

Diferença para menos . . . 

Despesas Gerais 

Em 1940 . . 
Em 1941 . . 

Diferença para menos . 

Empregados 

Em 1940 .... .. 
Em 1941 ...... .. 

557$65 
442$5o 

n sS15 

47 ·464545 
39-898$55 

~ 

Diferença para mais .  . ... ~~ 

Expediente 

Em 1940 .. 
Em 1941 . . 

Em 1940 
Em 1941 

Diferença para menos ... . 

Secç:io Desportiva 

Diferença para menos 

Serviços Clínicos 

Em 1940 ............................. . 

Em 1941 ..... . 

Diferença para menos .. . . 

8 .S8I$IS 

4 ·8g8$oo 

3.683$15 

20.g6g$17 
Ig.615$<)2 

753~ 

Em 1940 ... 
Em 1941 

Rendas 

Diferença para mais ... 

Receitas Diversas 

Em 1940 ...... . 
Em 1941 .. . 

Diferença para menos . 

Sócios c/ Quotas 

Saldo e m 31 de Dezembro de 1941 
Desenvolvimento: 

Atrasados: 

Em Lisboa g ............. . , ... 
Na Provlncia 4 ...... . 

12.oooSoo 
12.100$oo 

~ 

45Soo 
•o5oo 

6s$oo 

Encargos com a lnstalaç:io e Trespasse 
da nova Sede na R. da Boa Vista, 55-1.0 

Despesas realizadas .. 
Transferência da c/ Fundo de Aqui· 
sição de Sede Social . . 

Pôsto Clínico 

Usboe 

Me1u 
Consulte• 
no Pô1to 

Janeiro ......... 146 
Fevereiro 122 
Março q8 
Abril. 163 
Maio .. I 53 
Junho. "4 
Julho. '7' 
Agôsto ..... 205 
Setembro .... 167 
Outubro ..... "JI 
Novembro .. 152 
Dezembro ... 182 

Totais 2.094 

32.078$40 

x8.ooo$oo 

.!_1-078340 

Visitas 
no domicflio 

I2 

23 
JI 
IS 

'3 
7 
'4 

I3 

7 
I2 

178 
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Serviços Clínicos 
Produtos Fermec6uticos 

Ianeir~ ....... . 
tevere1ro . .  . 
Março ... 
Abril.. 
Maio .. 
Junho 
Julho ... . 
Agôsto ... . 
Setembro .. 
Outubro 
Novembro ...... . 
Dezembro ... . 

Vendes e Prez:o 

Serviço de Abastecimentos 

Janeiro. 
Fevereiro ..... 
Março. 
Abril.. 
Maio .. 

J
unho. 
ulho ..... . 
Agôsto ..... . 
Setembro .. 
Outubro ..... . 
Novembro .... . 
Dezembro ... . 

Vendes e Prez:o 

9·575$40 
ro.520S75 
II 315875 
12.025$!0 
I0.267$8o 
9.655Sr5 
8.948$8o 
g.ru$25 
9·333Sro 
8.715$70 
9·375So5 
tr.r66.'So5 

12o.oogSgo 

EXERCÍCIO DE 1941 

RECEITA 

Bilhetes de Identidade .... ., ...... ·1 
Contriburção Sindical (Artigo r8.0, 
alínea b) dos Estatutos) ........ .. 
Quotas .. 

Receitas Diversas ........ ···········1 
Recibos dos Contribuintes à Co· 
brança. 

L 

ugSoo 

49·797870 
12.3r7Sso 
2.649585 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1941 

O Tesoureiro 

Má1·io Padrel Corrêa 

O E S PESA 

g~~:~~:~~;~~·~~·;~ ·~ ·J.:~d~~~·~n~· N~~ J 
cional dos Sindicatos dos Em· 
pregados Bancários .............. 

1

. 
Contribuição para a Fundação Na-
cional para a Alegria no Trabalho 
Despesas Gerais. 
Empregados . 
Encargos com a Instalação e Tres-
passe da nova Sede na Rua da 
Boa Vista, 55·1,0• 

Expediente ........................... . 
Obra de Assistencia a Desempre-~ 

Reg~~::. ~. -~~~-t-~~: : :::: : :: ::: ~::::: 
Secção Des portiva . . . 
Serviços Cllnicos . 

I0.6ooS+S 
39·898S55 
~·998830 

r2.1oo$oo 

r.o6259o 
r9.6r5S92 

Saldo: 

a aplicar em amortizações .. ·I 884$23 
2TT ·95o$40 I 

O Presidente 

Henrique Pereira Fen·az 
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Comparação por rubricas, nos anos de 1940 e 1941, da Conta de Despesas Gerais 

Agua, luz, despesas de limpeza e higienização 
Anúncios, assinaturas de jornais e outras publicações. 
Despesas diversas . 
Despesas de viagem e representação, e transportes urbanos. 
Licenças e impostos, e selos fiscais ... 
Portes, telegramas e telefonemas 
Encargos com Delegados 
Reparações com mobiliário e utensílios. 
Quotas para a F. N. A. T. ... 
Encargos com as Comemorações Centenárias. 
Encargos com a sessão solene no Ginásio Clube Português 

I 

I 

··i 

Em 1940 

3·949535 
2.oq$8o 
13.686$70 

9-222$55 
502525 
4·302845 
4-629895 
5o8S5o 
3-6ooSOO 
5·047590 
-$-

Agência de Colocação de Desempregado s 

ColocaçlSe s e m 1941 

Estabelecimentos Bencérios Nomes Dela 
de admissão 

Armando Castanheira Pinto. Banco E. Santo e C. de Lisboa 1-S-•94' 
Manuel das Neves Fonseca... Fever. 1941 
César Augusto Pereira,.. Banco Lisboa e Açores. 7-4-1941 
Alcino Duarte Ferreira. Banco E. Santo e C. de Lisboa 21-7-1941 
Fernando dos Santos Oliveira Banco Lisboa & Açores.. 1-4-!94' 
Ernesto de Albuquerque.. . Banco F. Santos & Vianna.. •7-2-1941 
Fernando Simões Costa C) ... Pancada, Moraes & C.•... 22-10 -1941 

Hernani Patrício Nunes (•).. Banco F. Santos & Vianna... 4-9-•941 

(') Filhos de empregados antigos. 

MOVIMENTO D E SÓCIOS 

Claue 

H 

G 
H 
G 
H 

F 
M 
M 

Existência Eliminados 

Em19~ 

3.68s:>oo 
r.6ooS7s 
tg.orgSBo 

6.67SS8o 
4B9$8o 
4.462$10 

7.34oSso 
456$oo 
-$-

-$-
2.168$90 

locelidades 

Lisboa 

Existentes em 31 de Dezembro Por falta de pagamento. 29 
de 1940 ............ .. 

Admitidos em 194• .. . 
Readmitidos . .... 

Eliminados ....... 
Existentes em 31 de Dezembro 
de •94•. 

138 

--ª2 

2.195 A seu pedido, 
Por falecimento .. 
Por terem abandonado a classe.... . 10 

Por terem saido da área do Sindicato 18 

'73 
2.368 
72 Por diversos motivos ......... . 

~ 

7 
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Siuuicato Nacional uos Ernrregauos Bancários uo Distrito (\e Listoa 

AV IS O 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Para os efeitos do disposto no art.o 21,0 dos Estatutos, é convocada para o dia 28 de Fe-

vereiro, pelas 21 horas, a Assembléia Geral Ordinária deste Sindicato, que reunirá na Sede, Rua 

da Boa Vista, SS·t.0, com a seguinte ordem de trabalhos: 

r.0-Leitura1 discussão e votação do Relatório e Contas referentes ao exercicio findo. 

2.0 - Eleição dos Corpos Gerentes para 1942. 

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

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

ordem de trabalhos, de harmonia com o§ Unico do art.0 19.0• 

Lisboa, II de Fevereiro de 1942· 

0 PRESIDENTE DA MESA bA ASSEMBLÊIA GERAL 

a) Luiz Eugénio Torrezllo V~iga da Ounha 

--Composto e lmpreuo --

" lndUsttlaPortu!lue .. deTipaSiralta,l.lmltada 

--37, C1l~da do TIJolo. S7·A --

---LISBOA ---


