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Sindicato Nacional dos Empregados 

Bancários do Distrito de Lisboa 

RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO 

em 31 de Dezembro d e 1939 

Prezados Con~õcios : 

Ao terminar o seu período de gerência, e em 
cumprimento dos preceitos estatutários. apresenta-vos 
a Direcção o relatório da sua actividade e as Contas 
relativas ao ano de 1939. 
Havendo dado conta, minuciosamente. através do 

Boletim, da acção desenvolvida e da orientação que 
se impôs, restará. apenas, pôr em relêvo a lguns factos 
mais salientes. 

Iniciada a sua gerência no último dia do mês de 
Março do ano transacto, desde logo procurou orien-
tar a sua acção no sentido de se conseguir escrupu-
losa aplicação do Contrato Colectivo de Trabalho 
que três meses antes havia entrado em vigôr, em or-
dem a poder-se tirar dêle o melhor rendimento, e  a 
fazer-se, com segurança, a estimativa do seu valor 
na  prática. 
Sendo condição do próprio Contrato a sua revi-

são no prazo máximo de dois anos, importava que 
todos os ensinamentos fôssem recolhidos. de forma 
a poderem servir quando se tornasse necessário o seu 

de mobiliário. mas nem todos os serviços montados 
de novo. ou o alargamento dos já existentes, se po-
dem atribuir ao aumento da receita, devendo~se a 
criação de alguns dêles e  o desenvolvimento de ou-
tros, exclusivamente, a um modesto mas persistente 
esfôrço, empregado com vontade de acertar. 

Tiveram grande desenvolvimento os Serviços 
Clínicos com a montagem de um Pôsto, na Sede, que 
funciona sob a direcção proficiente do Ex.'"• Sr. Dr. 
António Baroteo. e também com os serviços assegu-
rados pelos clínicos Ex."'• Sr: Dr: Georgina de An-
drade Gil, Ex.'"* Sr. Dr. José Leite Perry e Ex."'" Sr. 
Dr. Pedro Roberto Chaves (análises clínicas). bem 
como com o contt·ato celebrado com a benemérita 
Liga dos Amigos dos Hospitais. 
Estendendo a acção dêstes Serviços à Província, 

assegurou a assi.!.tência clínica aos associados da 
Covilhã e Tortoscndo, os quais ficaram a cargo do 
Ex.'"" Sr. Dr. José Ranito Baltazar, estando em curso 
negociações para o estabelecimento déstes Serviços 
cm outras localidades. 

conhecimento. Ainda como complemento da assistência clínica 
Isso se procurou fazer, e julgamos havê-lo con- se criou um Serviço de fornecimento de produtos far~ 

seguido. macêuticos. por intermédio do qual os associados po~ 
De~facto, em ct:rtos casos só a prática pode for~ dem adquirir, a pronto ou a um mês de prazo, e  a 

necer indicações preciosas sõbre a conveniência, ou preços excepcionais. todo o receituário de que care-
inconveniência, de determinadas disposições. e por çam. 
isso cuidadosamente se recolheram e anotaram tódas Da importância desta iniciativa falam os números 
as indicações que de futuro pudessem vir a ser con~ 11 de um dos quadros que adiante apresentamos. rela~ 
sideradas como i1te1s. tivo às vendas a prazo. que no espaço de três meses 

e meio se elevaram a cêrca de dez mil escudos. 
Com a concribui'ção estabelecida pelo C. C. T. Não possuímos números exactos das vendas a 

aumentou a receita do Sindicato e tornou~se possível contado, mas não será exagerado computá-las em 
o desenvolvimento de alguns serviços e  a aquisição cinco mil escudos. o que nos permite supor que em 
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tão curto espaço de tempo se terá evitado aos sócios, 
mercê da diferença de preços, o  d ispêndio de cêrca 
de quatro mil escudos. 

No intuito de fornecer aos associados. em condi-
ções superiores às normais. géneros de qualquer es-
pécie, foi criado um Serviço de abastecimentos, gra-
ças a um contrato especial firmado com a Coopera-
tiva Militar. 
Iniciado êste Serviço há pouco mais de um mês. 

impossível se torna a apresentação de números. mas I 
a gravidade dos tempos decorrentes só nos levam ao 
convencimento de que as negociações foram fecha-
das numa hora h•liz. 

Aumentou-se consideràvelmente o número de li-
vros da Biblioteca. pondo à disposição dos sócios 
apreciável quantidade de volumes cuja leitura se re-
comenda. 
Haverá, talvez. de modificar-se o regulamento 

que a rege, em ordem a interessar mais eficazmente 
os empregados bancários na leitura de obras indis~ 
pensáveis à cultura do espírito. 

Inscreveu a Direcção no seu programa a funda-I 
ção de uma Escola de aperfeiçoamento profissional. 
mas dificuldades surgidas impediram-na de dar com-
pleta execução aos seus desejos. 
Não seria possível. nem justo, que fõsse o Sindi-

cato o \mico a arcar com as despesas de instalação e 
manutenção dessa Escola, que, embora valorizando 
os profissionais com um maior apetrechamento de 
conhecimentos técnicos, tornando-os, portanto, mais 
aptos ao preenchimento de melhores lugares, tam~ 
bém beneficia as entidades patronais, que passam a 
dispor de melhores e mais perfeitos agentes de tra-
balho. 
Não tendo. pois. sido possível ao G. N. B. e C. 8. 

prestar concurso. neste ano, à completa realização da 
iniciativa que tinha projectado, limitou-se a Direcção 
a criar dois cursos- Cálculo/Contabilidade - Cor-
respondênda/Dactilografia-destinados aos inscri-
tos na Agência de Colocação de Desempregados. 
a-fim-de se conseguir, para estes, maior facilidade 
de colocação nos estabelecimentos bancârios,  o que. 
com êxito. se obteve. 

No campo desportivo sOmente foi possível orga-
nizar a disputa de algumas provas de Natação, para 
as quais se instituíram medalhas e  a Taça Dr. Ma-
nuel Rebêlo de Andrade, que foi ganha. provisória-
mente, pelo Grupo Desportivo do Banco Lisboa & 
Açores. 
Procedeu-se. também, â entrega, ao mesmo Gru-

po Desportivo. da Taça Dr. Pedro Teotónio Pereira. 
que a havia ganho definitivamente. bem como das 
medalhas instituídas no ano anterior. 

Nota de ternura para com os pequeninos e para 
com os desempregados bancários em pior situação. 

organizou-se nas vésperas do Natal uma festa e pro-
cedeu~se a discreta entrega, em domicílio, de apreciãp 
vel quantidade de séneros alimentícios, bem como de 
um donativo em dinheiro. 
Foram onze os contemplados com essa lembrança. 

acto de solidariedade de colegas mais afortunados 
para com outros em siluação mais desfavorável. 
Cêrca de quinhentos briquedos foram distribui-

dos a outros tantos filhos de empregados bancários. 
que a pequenez da Sede mal comportou. 
Para os filhos dos sócios da Província também 

se remeteram mais de duzentos brinquedos. 
Esta iniciativa só foi possível mercê da compreen-

são do seu belo alcance cristão por uma boa parte 
dos estabelecimentos bancários da Capital, que com 
a maior generosidade concorreram eficazmente para 
o seu brilhantismo. 
Mais adiante se publicam as contas referentes à 

Festa do Natal. 

Envidou a Direcção os maiores esforços para que 
o Contrato Colectivo dos empregados das Casas de 
Câmbio fõsse um facto. 
Não obstante a entusiástica e espontânea cola-

boração prestada pela Direcção do Grémio Nacional 
das Casas de Câmbio, que revelou em tôdas as emer-
gências excepcional espírito de colaboração e abso-
luta integração nos princípios corporativos, não foi 
possível. infelizmente, atingir os propósitos comuns. 
Como é de boa técnica, não desejou o Grémio 

Nacional celebrar o Contrato sem que prêviamente 
houvesse conseguido a organização e disciplina das 
actividades que representa. 
Para tanto, indispensável se tornava prévio acõr~ 

do com o Grémio Nacional dos Bancos e Casas Ban-
cárias, o que não se conseguiu, conforme documen-
tação completa em nosso poder. 

1:!:, pois, com mágoa que verificamos que, por cul-
pas que não são nossas. não foi possível assegurar 
aos empregados das Casas de câmbio as regalias que 
um bom Contrato- desejado por patrões e traba· 
lhadores - lhes deveria garantir. 

Em virtude de diligências efectuadas junto de 
quem de direito. conseguiu-se que fõsse o Sindicato 
reconhecido como a única entidade competente para 
atestar a profissão aos empregados bancários que 
hajam de tirar bilhete de identidade. 

Por intermédio da Agência de Colocação de De-
sempregados conseguiu~se o emprêgo de treze inscri-
tos. incluindo três filhos de empregados antigos, cuja 
relação mais adiante se publicará. 
Seria de louvar que o exemplo dado por alguns 

estabelecimentos bancários por todos fõsse seguido. 
conseguindo-se assim o rápido desaparecimento do 
desemprêgo bancário. 

Por intermédio do Fundo de Assistência a De-
sempregados - abastecido pela generosidade do 
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G. N. B. e C. B. e dos seus associados - e pela 
Obra de Assistência a Desempregados e Doen-
tes-mantida com os recursos do Sindicato-foram 
distribuídos auxílios de vária espécie, cujo montante 
orça por cinqüenta e sete mil escudos. 

empregados bancários, e agravada a sua exigüidade 
pelo sensível agravamento do custo de vida, não so-
fria delongas a rewlução do assunto. e em 28 do 
corrente mês de Dezembro propôs a Direcção ao 
Grémio Nacional dos Bancos e Casas Bancárias o 
aumento dos saláriOS, conforme tabela cujo original 

Reconhecendo. embora, que a caridade ê a mais 
bela das virtudes cristãs. não ignorou a Direcção que 
ela não consegue resolver o que sô a Previdência 
pode evitar. 
Por isso, e atê porque o seu estabelecimento de-

riva de uma obrigação contratual. se iniciaram os es-
tudos preliminares da Caixa Sindical de Previdência. 

I 

ent<egou. 
Por lhe ter sido solicitada uma exposição que do-

cumentasse a sua proposta, está a Direcção, junta· 
mente com o Conselho Técnico do Trabalho, proce-
dendo à sua cuidadosa elaboração, que julga poder 

I 

concluir por todo o mês de Janeiro. 

Para o efeito. e por proposta do respectivo Con-
selho Técnico. se procedeu a um inquérito, cujo aco-
lhimento foi favorável. 
Cumpre confessar o convencimento em que se 

está de que, com os actuais salários. difícil será aos 
empregados bancários suportar os encargos da sua 
Previdência. 

Os serviços internos do Sindicato sofreram pro-
funda remodelação. que o seu próprio desenvolvi-
mento tornou indispensável. Secretaria e Contabili-
dade têm hoje um movimento tal, que tem constituído 
a admiração de todos os sócios que de perto o têm 
analisado. 
Igualmente se procurou que a orgânica interna se 

completasse e ampliasse, ou que seguisse novos ru-
mos, com base numa politica de atracção. 
Assim. pela primeira vez se deu cumprimento ao 

estatuido sõbre Conselhos Técnicos, procedendo-se 
à nomeação dos do Trabalho. de Assistência, Jurí-
dico, Desportivo e de Previdência. 
Também se procurou que os Delegados passas-

sem a ser indicados pelos sócios empregados nos vá-
rios estabelecimentos bancários. tendo-se fixado, 
para a Provinda, regras especiais, adequadas às cir-
cunstâncias. havendo-se criado Comissões de Dele-
gados. 
Quer dos Conselhos Técnicos, quer dos Delega-

dos, a Direcção só recebeu incitamentos e  a mllis 
preciosa das colaborações. pelo que se confessa muito 
grata. 

Não comporta a Sede o desenvolvimento dos ser-
viços e  a criação de outros novos para regalia dos só-I 
cios, impondo-se. para breve. a sua transferência I 
para mais amplas instalações. 
Será ainda uma solução provisória. mas uma di-

rectriz se deixa já apontada, para ulterior aproveita-
mento se  se julgar acertada :  a constituição de um 
fundo especial para aquisição de sede social. 
DeAacto, dentro de poucos anos será possível a 

compra de um imóvel. que constituindo um bom acti-
vo. sirva de sede condigna ao Sindicato. 

Reconhecidos como exíguos os ordenados dos 

Propositadamente se deixou para o fim o registo 
i do melhor encorajamento recebido : o engrossamento 

I 

da hoste sindical com 339 nov. os sócios, admitidos e 
readmitidos. 
Antes de terminar o seu Relatório, cumpre à 

Direcção agradecer tódas as deferências. provas de 
dedicação e atenções receb1das de várias entida-
des. de entre as quais deseja destacar, sem me-

'l lindre para ninguém, as recebidas do Grémio 
Nacional dos Bancos e Casas Bancárias, Grémio Na-

1 

dona! das Casas de Câmbio, Direcções dos vários 
estabelecimentos bancários com quem esteve em con-
tacto, da F. N. A. T .. dos Sindicatos Nacionais, do 
Ex.'"" Sr. Dr. Abel Varzim, e do Ex.'"" Sr. Dr. Antó-
nio Batoreo. 
Deseja também manifestar a sua fê na Organi-

zação Corporativa. na actuação e orientação do I. 
N. T. P., e, de uma forma muito especial, na acção 
de Sua Excelência o Sub-Secretário de Estado das 
Corporações e Previdência Social, Senhor Dr. Ma-
nuel Rebêlo de Aodrade, chefe natural dos traba-
lhadores portugueses. 

Concluindo, temos a honra de propor : 

1."-Que aproveis o Relatório e as Contas da 
Direcção: 

2.0 - Que procedais à eleição dos novos Corpos 
Gerentes. 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1939. 

A DIRECÇAO 

Henrique Pereira Ferraz 
António Joaquim Duarte dos Penedos 

Mário d'Almeida Padre{ Corrêa 

Manuel JUdice de Abreu 
António Afonso da Costa e Sousa 
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Balanço em 31 de Dezembro de 1939 

ACTIVO 

Caixa. 
Depósitos à Ordem ... 
Titulas e l'apéis de Crédito .. 
Mobiliário .. 
Utensílios ..... 
Pôs to Médico .. 
Escola de Aperfeiçoamento Profis-
sional. 
Biblioteca ... 
Contas Correntes .. 
Estabelecimentos Bancários 
c; Cobrança ... 
Recibos sob Cobrança .. 
Sócios c/ Quotas . 
Contribuintes, Clásula 85.• do 
C. C. T. 
Contas Interinas . 
Rendas Adiantadas ... 
Vários Créditos por Cobrar .. 

I$.77oS12 
11.623862 

1Soo 
14.048$81 
2.6:J9S9o 
2.097$8o 

66oSoo 
I.131S75 
1.71083o 

2.9928oo 

3·7'4Soo 
o8sSoo 

6.Jo6Soo 
51 oSso 
I.oooSoo 
I.SooS75 

664nsss 

PASSIVO 

Fundo Social. .......... . 20.oooSoo 
Fundo de Aquisição de Sede So· 
cial. . . . . . rS.oooSoo 
Fundo de Assist.• a Desemp."• 1-936S7o 
Contas Correntes. t.14o&x> 
Contas Interinas 507825 
Emissão de Quotas 285Soo 
Emissão de Recibos, C/ Contri· 
buintes 
Vários Débitos por Liquidar .. 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1939 A DIRECÇÃO 

Biblioteca 

Valor em 31 de De-
zembro de 1938 
Adquirido ... 
Amortizaç:lo efectua· 
da em 31 de Dezem-
bro de 1939 .. r.62oS3S 

J. '3'875 

Mobiliário 

Valor em 31 de De-
zembro de 1938 .. 
Adquirido . 
Amortização em 31 de 
Dezembro de 1939. 

J. 539$00 

2J.6J6$ç>3 2<J.2I5S93 

rs.r67$12 

14.048S81 

Escola de Aperfeiçoamento Profissional Pôsto Médico 

Valor em 3' de Dezembro de 1939 
Amortização em 31 de Dezembro 
de 1939 ... 

2 . 47~Soo Adquirido . 6 o86S75 
Amortização efectuada em 31 de 

1 .8L5$oo Dezembro de 1939 ... g.g88Sg5 

66o8oo 
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Utensílios 

Valor em 31 de De-
zembro de 1938 ... 
Adquiridos 
Amortização efectua-
da em 31 de De-

zem de 1939 

Boletim 

Em 1938 .... . . 
Em 1939 .. 

Diferença para mais .... 

Em 1938 .. 
Em 1939 

Cobradores 

Diferença para menos ... 

Em 1938 .. 

Em 1939···· 

Despesas Gerais 

Diferença para mais 

Em 1938 .... 
Em 1939 .. 

Empregados 

Diferença para mais 

Expediente 

Em 1938 ..... . 
Em '939-

Diferença para mais 

Em •938 ... 
Em 1939. 

Secç:io Desportiva 

Diferença para mais 

Serviços Clínicos 

Em 1938 ... . 
Em 1939 .. . 

Diferença para mais 

Em t93R. 

Em 1939··· 

Rendas 

Diferença para mais 

Sócios c / Quotas 

Saldo em 31 de Dezembro de 

5 .n2Soo 

7·155$3" 

2.043830 

8 .843840 
12.25o$00 

3·40656o 

I.310S75 
4-703$75 

3·393$00 1938 :z85$oo 

I.4<JilS90 
354So5 

I .144S85 

'7 .66<)880 
44· 765517 

27-095537 

2I-7B9515 
29·536530 

7·747$15 

2.641807 

II.744$35 

9.1o3S:z8 

Desenvolvimento: 
Emissão de Dezembro a cobrar 

em Janeiro .... 

Atrasados: 
Em Lisboa 4 ........ 
Na provinda 40 

Receitas Diversas 

Em 19;j8 ... 

Em 1939 

3·830520 

4·057Ssl2 
Diferença para mais .. 

Abril. 
Maio 
Junho .. 
julho ... 
Agõsto 

Mues 

Setembro ... 

Pôsto Clínico 

Lisboe 

Consullas 

no Pôsto 

41 

53 
~ 
16o 

125 
156 
162 Outubro .. 

Novembro .. 
623820 I 

151 
II5 

Totais .. 

655oo 

20$oo 
200Soo 

:zSoSoo 

Visites 

no domicilio 

'7 
23 

:z8 

35 
20 
10 

32 

1.059 207 
I. 42BSosll Jezem bro. 

8o4885 . ~~~~~d~~~d~~~= 

--------------------
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Pôsto Clínico 

Produtos Fermecêuticos 

Vendes e Prezo 

Setembro . Esc. 225$15 
Outubro , t ·696885 
Novembro.. 3·s8•$go 
Dezembro... 4·5SOS6o 

Total..... Esc. 9·1ls4S5o 

Receitas Diversas 

Juros . .. ........... . . 
Diversas (Lista de descontos, etc.) 
Valorização em môveis e utensí-
lios. . ................ . 
Biblioteca. .............. 
Donativo do Presidente da Direc-
ção para a Obra de Assiste:ncia 
a Desempregados e ()oen tes .. 

29oSoo 
86Soo 

2.oooSoo 

4·057592 

EXERCICIO DE 1939 

R EC EI TA 

Bilhetes de Identidade 
Quotas .... 
Receitas Diversas 
Recibos dos contribuintes, à 

203Soo 
r8.95o$oo 
4-057592 

cobrança ......................... 179·441$15 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1939 

O Tesoureiro 

lllth·io Pad1·el Corrêa 
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Boletim ..... 
Cobradores 
Despesas Gerais 

O E S PESA 

Empregados ... .... .  . .. 
Escola de Aperfeiçoamento Pro-
fissional .......................... . 
Expediente . . .  . . ..... . 
Festa do Natal de 1939 .. . 
Obra de Assist.• a Desemp. e 
Doentes .. 
Rendas ......... .. 
Secção Desportiva ... 
Serviços Clínicos . 

Saldo: 

a aplicar em anwrti-
zação . 27.985S07 

A transferir: 

para Fun-
do Social 6.997S28 
para Fun-
de Aqui-
sição de 
Sede So-

4·703>75 
354c05 

44·7Ó5•I7 
29·53Ó>30 

2.4f2C40 
II.744J35 
154•95 

35·'35<40 
12.2$0COO 
r.428,os 
7·I55J30 

cial .. .. 18.ooo$oo 24-997$28 52.982$35 

O Presidente 

Henriq~te Pereira Ferraz 

202.652~ 
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Gomparaçao por rubricas, nos anos de 1938 e 1939, da conta de Despesas 6erals 

Água, luz, despesas de limpeza e higienização .. 
Anúncios .. 

Assinaturas de Jornais e outras publicações. 
Despesas Di versas (•)  ... 
Despesas de instalação,. 
Despesas de viagem e representação 
Donativos a diversos .. 
Gratificações a diversos. 
Licenças e impostos 
Portes, telegramas e telefonemas 
Quotas para a F. N. A. T. 
Transportes Urbanos . 
Encargos com Delegados 
Reparações de Mobiliário . 

(•) Em despesas Diversas estilo incluídas, entre outras, as seguintes verbas: 

Catálogo da Biblioteca 
Lista de Descontos . 
Contrato Colectillo de Trabalho (edição do) . 
Fardamento. 

Em 1938 

gSo$75 11 

;~ li 2.822$00 
2.602820 

640845 
BosSso 
210$oo 

21586o 11 
2.78!$20 

3·6ooSoo 

... 2.024865 1 ... -s-

1/~ l 
680SOO 
1.620$00 

5.482SOO 
404$00 

Obra de Assistência a  Desempregados e  Doentes 

Subsídios contra serviços prestados . 

Subsídios .. . 

Donativos .. . 

Medicamentos 

Subsídios para renda de casa 

Compra de géneros alimentícios . 

Transporte de géneros ali mentidos 

Embalagens (fio e papel) 

Diversos ... 

Donativos -Recebido de Diversos . 

Saldo devedor, .. 

28.722$&> 

I.846Soo 

1.57!j$6o 
I .I6o$o5 

1·3So800 

978S9o 
10<)$50 

3Q$go 

28570 

35.8osS85 

S-
- $-

35·Sossas 

Em 1939 

3·279562 
2'J9S20 

773830 
14.862$6o 

1.778345 
3·758340 

I.221S5o 

551830 
4·078Soo 
g.6ooSoo 

4·399895 
4·649575 
'·573810 

44.765S17 

67o$45 

35·135840 

35.8os885 

H. a.-Além do que acima se descrimina, foram dislribuldos géneros alimenticios, um fato completo, e \!árias peças de 
\!estuário, que obsêquiosamente nos foram oferecidos. 
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Agência de Colocação de Desempregados 

Nomes 

Alfredo Pereira Delgado . . 
Orlando da Silva Gaspar .. 
Carlos Barata .. 
João Licinio Lucas da Cunha 
]alto Quaresma Nepomuceno 
Mora .. 
Artur Mousinho ~loitinho de 
Almeida 
Henrique .José Ribeiro Soa-
res{'). 
Augusto José Reis da Silva 
Araújo (•) ..... . 
Vasco Nunes de Abreu (•) . . . 
David Gonçalves Guedes ... . 
Raúl Nunes Delgado ....... . 
Eurico Cláudio e Silva Xavier 
de Bastos 
João David Borges Roldão .. 

(*)Filhos de empregados antigos. 

Colocações em 1939 

Estabelecimentos Bendrios 

Banco Lisboa & Açores. 

' Borges & lrma.o ...... 
....... 

de Angola .. ... 

' Portugal. 

Lisboa & Açores 

de Portugal 
Lisboa & Açores ...... 
E. =::.anta e C.•l Lisboa. 

Dato 
da admissio Classe localidodes 

3-4•939 G. Lisboa 

3-4•939 I. Entroncamento 
ro-4-939 F. Lisboa 

ro-4-939 H. Lisboa 

22-5-939 G. Lisboa 

I-6-939 G. Setúbal 

14-6-939 I. Lisboa 

I -7•939 G. Lisboa 
1().-7-939 I. Lisboa 

IS-9•939 I. Covilhã 

2']-9-939 F. Lisboa 

30-12-939 I. Lisboa 

30-12-939 I. L1sboa 

MOVIMENTO DE SÓCIOS 

Exlstiinc:la 

Existentes em 31 de tJezembro 

de 1938 ............... .. 

Admitidos em 1939 .... . :>Sr 
Readmitidos em 1939 ss 

Soma. 

Eliminados .. 

Existentes em 31 de ['ezembro 
de 1939.. Total.. 

1.831 

339 

2.170 

'44 

Eliminados 

Por falta de pagamento 

A seu pedido ................. . 

Por falecimento ... 

Por terem abandonado a classe ... 

Por terem saldo da área do Sindicato 

Por diversos motivos. 

101 

'7 

'3 

Total ... ~ 
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FESTA DO NATAL DE 1939 

RECEITA 

Donativos dos seguintes: 

Banco de Portugal . 
Borges & Irmão ..... 
Crédit Franco-Portugais 
Espirita Santo e Comer-

cial de Lisboa .. 
Banco Fonsecas, Santos & 
Vianna 

l.oooSoo 
SooSoo 
2~oSoo 

5ooSoo 

SooSoo 
Banco Lisboa & Açores.. sooSoo 

Pinto & Sotto-Mayor.. soo$oo 

Casa Bancária José Henriq uesl 
To ta & C.•..................... 25o$oo 
Cambista Ribeiro & Lopes, L_ da 200Soo 

Co~~en~~~- -~-~~-r-i~-~~-.~-~. ~~~-r-~~ 
S. N. Empregados Bancários 

do Distrito de Lisboa ....... · 1~ 

4·374895 

DESPES A 

Pago pelo seguinte: I 
Artigos de vestuário para 
criança. 
Brinquedos .. 

g~~~;=~=~ ............... :::: ::~ 
Fotógrafo .. 
Géneros alimentícios .. 
Impressão de convites .. 
Palhaços . 
Transporte e distribuYção de 
géneros ..... 
Transportes diversos .. 

Fundo de Assistência a Desempregados 

RECEITA 

Balanço de Entrada. 

RecebidQ do Grémio Nacional dos 

Bancos e Casas Bancárias. 

Recebido de Diversos 

2.rooSoo 

DESPES A 

Subsídios. 

Subsídios contra serviços presta-

dos .. 

Saldo para 1940 .. 

302Soo 
1 .88<)$20 

1.043875 
rrSso 
6oSoo 
64o$40 
asSoo 
zsoSoo 

8.20o$oo 

13. IOO$oo 

21.3oo$oo 

7·936$70 

29.236$70 I 
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Pôsto médico 

Serviços clrnicos de Abril 

e Dezembro de 1939 

10 
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Movimento de sócios Sócios existentes nos anos 

de  1934 • 1939 de 1934 • 1939 

1\ I/ I\ 
I 

I\ ri 
', 

' ' 
' -·-· 

" ~ 
~ 

~ 
.. 

~ 
~ 

' ~ ~ 

Sócios edmitido1 

• reedmitido1 

• eliminedo1 

11 
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Sindicato Nacional dos 8mpregados Baacários do Distrito de fisboa 
AVISO 

ASSEMBLEA GERAL ORDINÁRIA 

Para efeito do disposto no Art.0 2r.0 dos Estatutos, é convocada para o dia 17 do corrente, 
pelas 21 horas, a Assemblea Geral Ordinária deste Sindicato, que reOnirá na Rua da Palma, 237 
(sede da Associaçilo de Socorros Mú.tuos dos Empregados no Comércio e Indústria), com a 
seguinte ordem de trabalhos: 

z.0- Leitura, discussão e votação do l~elatório e Contas referentes ao exercício findo. 
2,0- Eleição dos Corpos Gerentes para 1940. 

No caso de não haver número legal de sócios para a Assemblea funcionar em primeira con-
vocaçAo, fica desde jâ feita segunda convocaç.-'\o para meia hora depois da marcada, com a mesma 
ordem de trabalhos, de harmonia com § único do Art.O 19.0• 

Lisboa, 2 de Fevereiro de 940. 

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEA GERAL 

a) Luiz Eugénio Tol'l'ezao Veiga da C1wlta 

Composro e Impresso na lndúsrrl• Porruguesa de Tipografia, L. "•-R. da Atalaia, 169-L IS BOA 


