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Nacional dos 

Bancá rios do Distrito 

Empregados 

Lisboa de 

RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO 

em 31 de Dezembro de 1943 

Prezados Colegas: 

Ao apresentar-vos a resenha de mais um ano 
de gerencia na.o podemos dispensar-nos-à-guisa 
de escusa por fracos resultados-de recordar-
-vos a parte final do relatório anterior, em que 
lealmente confessávamos o compreensível can-
saço pelo esfôrço dispendido em anos suces-
sivos de actividade, quási inteiramente consa-
grada à defesa dos legitimas interesses do nosso 
sector profissional. 

Mal poderlamos adivinhar, .então, que um de 
nós haveria de ficar pelo caminho, tombando no 
pôs to, ao serviço da Causa-Duarte dos Penedos, 
o camarada inesquecível, que tudo sacrificou 
pelo Bem Comum, divisa do Sindicato e lema 
da sua vida. 
Desgostos, contrariedades, dificuldades pró-

prias da acção que pretende ser dinâmica e nao 
se conforma com aparencias de actividade, con-
somem ràpidamente as energias, mesmo as dos 
melhores dotados do que nós, e por isso o desejo 
de passar a outros, menos cansados, o honroso 
mas pesado encargo da vossa representaçao. 
No entanto, o aparecimento espontaneo de 

uma lista de reconduçao, organizada por elemen-
tos representativos da Classe, votada em massa 
pela Assembléia, obrigou-nos a corresponder à 
confiança assim tão gentilmente reiterada. 
... E mais um ano de actividade se encetou. 

Eis porque aqui estamos novamente na vossa 
presença. 

Como nos anos anteriores, procurou-se, e de 
alguma forma se conseguiu, a melhoria dos ser-
viços internos e  a daqueles que representam re-
galias para os a~soci ados. 

Aumentou-se a Biblioteca e dotaram-se me-
lhor os Serviços Clínicos. 
Pelo extraordinário aumento do preço das 

construções pareceu-nos prudente sustar a re-
solução de procurar, para já, edificar mais um 
pavilhao na Colónia de Férias da Caparica, e à 
vossa aprovação se propõe a necessária autori-
zação para que, pelo Fundo especialmente cria-
do com esse fim, se possam fazer as despesas 
requeridas pelas benfeitorias no pavilhão já 
construído. 
Com a habitual minúcia vão adiante apresen-

tadas as contas da gerência, que ainda este ano 
se orgnnizaram dentro do plano costumado, mas 
para o próximo devera.o ser já esquematizadas 
segundo um plano diferente, de acôrdo com as 
normas para os Sindicatos determinadas pelo 
!. N. T. P. 
Como esclarecimento, neste capitulo, apenas 

julgamos necessário dizer que a verba dispen-
dida pela rubrica «Assistência e Beneficência• 
o foi quási integralmente em obediência à de-
t erminaçao da última Assembléia Geral, como 
derradeira homenagem da Classe a quem tanto 
a procurou servir. 
Esperávamos não fechar este relatório sem 

que um novo contrato colectivo de trabalho-
produto de alguns meses de actividade-esti-
vesse assinado, ruas circunstâncias indepen-
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dentes da nossa vontade e do Grémio só devem 
permitir que apenas nos primeiros dias dp ano 
que se inicia possamos apresentar à vossa 
apreciação tudo o que de momento foi possível 
conseguir. 

Sem pretender entrar na análise antecipada 
de matéria que em breve será posta à vossa 
consideração, apenas diremos que, se assim o 
entenderdes, poderemos ter, a partir desta data, 
um melhor e mais justo contrato colectivo de 
trabalho. 

Isto é: mais uns passos em frente-princi-
palmente aquele que vos haviamos prometido 
há um ano-a previdência-que através do 
novo contrato tem o seu princípio, modesto 
mas valioso, de realização, e constitui premissa 
de futuros progressos em capitulo de tanta 
magnitude. • 

Só pelo que ai se conseguiu terá valido a I 
pena aceitar os trabalhos de doze meses de 
direcção e os dois ou tres da elaboração do 
novo contrato, muito embora saibamos que pode 
haver quem não atinja o seu alcance e venha 
a preferir um aumento, por pequeno que seja. 
Mas o aumento dos vencimentos mínimos 

também será um facto e as férias serllo atri-
buídas com um critério mais justo. 
Não desejamos, no entanto, fazer a ante-

-crítica do nosso trabalho a poucos dias, certa-
mente, da data da vossa apreciação, que em 
última análise decidirá, e, estamos certos, deci-
dirá bem. 
No entanto, seja qual fôr a aceitação do tra-

balho produzido, desejamos desempenhar-nos, 
perante vós, do dever de vos revelar que é 
grande a nossa gratidão para com os Ex."'0 1 Se-
nhores Engenheiro Fernando Ennes Ulrich, 
António Tarujo Formigal.e Dr. Faustci Amaral 
de Figueiredo, respectivamente Presidente do 
Conselho Geral, Presidente e Vice-Presidentc 
da Direcção do Grémio Nacional dos Bancos e 
Casas Bancárias, pela forma excepcionalmente 
compreensiva como se dignaram colaborar nos 
trabalhos da revisão do contrato e pelo espírito 
de justiça e bom entendimento que em tôdas 
as circunstâncias quiseram patentear. 
E nossa convicção que dificilmente encontra-

riamos outras personalidades com quem tão 
gostosamente pudéssemos colaborar, e porque 

bem  conheceis os nosSos sentimentos e maneira 
de ver, nos diapensamos de mais acrescentar. 
Aos ilustres dirigentes do Grémio, por tudo 

o que conseguiram, e pelo que tiveram vontade 
de conseguir, apenas saberemos dizer: 
Bem hajam! 
Ao terminar, endereçamos as nossas satl-

dações aos prezados Colegas das Direcções dos 
Sindicatos bancários de Pôrto, Coimbra, Braga 
e Viseu e apresentamos o testemunho do nosso 
reconhecimento por tôdas as deferencias e aten-
ções recebidas de várias entidades, particulares 
e oficiais, de entre as quais desejamos destacar, 
sem melindre para ninguém, as que nos deram 
os altos  funcionários do Jnstituto Nacional do 
Trabalho e Previdencia, designadamente o 
Ex."'0 Snr. Dr. António Gonçah·es Lourenço, 
a F. N. A. T., e por forma especial o seu mui 
ilustre Presidente, Ex. mo Snr. Engenheiro Higino 
de Queiroz, os estabelecimentos bancários, casas 
de câmbio e corretores com quem estivemos em 
contacto, e os Ex. mo• Snrs. Drs. António Batoreo, 
Samuel Pessoal e Vergilio de Matos Rebordão. 
Finalmente, a todos os nossos queridos Cole-

gas bancários, a quem tivemos a honra de repre-
sentar, a expressão do nosso reconhecimento 
por tantas e tão imerecidas 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; 

3.0-Que aproveis uma saadação a Sua 
Excelencia o Sub-Secretário de Estado 
das Corporações e Previdencia Social. 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1943· 

A DIRECÇÃO 

Henriqzte Pereira Ferraz 

Mario d'Almeida Padrel Corrtia 

Jo,1o .Monteiro Pais 

Henrique Franco Ferreira 

.rtnlónio da Cruz Júnior 
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Balanço em 31 de Dezembro de 1943 

ACTIVO 

Caixa 

Depósitos à Ordem. 

Titulas e Papéis de Crédito 

Mobiliário .. 

Utensilios .................. . 

Põsto Médico .... 

Secçno Desportiva. 

13iblioteca ... 

Rendas Adiantadas 

Contas Correntes ... 

Delegados Provinciais .... 

Contribuintes, Cláusula 85.• do 

C.C.T. 

Devedores por Recibos à Cobrança 

Valores a Cobrar. 

3-014$19 

29.r88$ro 

2$oo 

PASSIVO 

Fundo Social .. 

Fundo para equipamento da Sede 

Social e Serviços Clínicos. 

20SooSoo I 

6.()()()$oo Fundo para a construção de um 

9.ooo$oo 

2.412Su 

305$95 

r68$ro 

900Soo 
I6.q8$45 

219$oo 

Pavilh!'l.o Privativo na Colónia 

de Férias da F. N. A. T.. . q.ors$20 

Contas Correntes. .. . . . . . . . . . .. .. . . rs.098S6o 

Delegados Provinciais . 41S9o 

Recibos sob Cobrança.. 9·3SsSoo 

Contas Interinas,. . 7-98s$oo 
Valores Emitidos 

Fundaçao Nacional para a Alegria 

no Trabalho 

Federação Nacional dos Sindicatos 

dos Empregados Bancários .. 

9·355$oo 

Lisboa, 31 de Dezembro de I943· 

B1b1lotece 

Valor em 31 de De-

zembro de 1942 ..... 3·5ooSoo 
Adquirido.... 3·476$10 

Amortização feita em 

31 de Dezembro de 

'943. 

A DIRECÇÃO. 

Mob11hlrlo 

Valor em 31 de De-

zembro de 1942. 

6.976$10 Adquirido ~2$5o 

Amortização feita em 

31 de Dezembro de 

6.8o8$oo '943 ..... 

168$1o 

2.6g8$10 

6.ooo$oo 
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Pôsto Médlc.o Expediente 

Valor em 31 de De- Em 1942 ... 7.4o3S45 

zembro de 1942 2.7!J4$8o Em 1943 ... 7·147$o5 

Adquirido ..... 5aos20 3.365$oo Diferença para menos . . . . . 256S4o 
Amortizaça.o feita em 

31 de Dezembro de 
Servl~os Clínicos 

1943 ........ 952889 

2.412$n Em 1942 .... 19.132$20 

Em 1943 .. 23·592825 

Utensílios 
J?iferença para mais ... 4-46oSos 

Valor em 31 de De- Rendas 
zembro de 19.j.2 .... 5·II7S83 

Adquirido ......... 8.273$50 13·391533 Em 1942 .. .. .. 1o.8oo$oo 

Amortizaça.o feita em Em 19.j.3 ........ to.SooSoo 

31 de Dezembro de -$-

1943 • ........ ........ 4.391$33 

g.ooo$oo Receitas Diversas } ~ 

Em 1942 ... 2.303$8+ 
Secç:io Desportiva Em 1943 ...... 2.716$94 

Valor em 31 de De- Diferença para mais .... 413310 

zem bro de 1942 .... 2-0485&> 

Adquirido .. 52890 2.101$70 Pôsto Médico 
Amortizaça.o feita em Lisboa 
31 de Dezembro de 

1943·· !.795875 Mases 
Consultes Visitas 
no Põ s to no domicilio 

3o5S95 

Janeiro ... 174 43 

Despesas Gerais Fevereiro ...... 230 30 
l\'larço ....... 400 42 

Em 1942 ...... 37·709$85 Abril ......... 344 19 

Em 1943. 42.162$71 ~laio .......... 281 o o 

Diferença para mais . 4-452$86 
junho 271 9 
Julho . .... 2Ó3 8 

Agôsto .... 137 
Setembro. 209 12 

Empregados Outubro . ............ 222 II 

Em 1942 ............................... 76·799S8o 
Novembro ........ 2&) 18 

Dezembro 217 13 
Em 1943 ................ 78.990570 

Diferença para mais ..... . 2.Tgo$go 
Totais .. 3.017 224 

~ 

4 
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Serviços Clínicos 

Produlo1 fermecl ulicos 

Vendes e Prezo 

Janeiro .... . 
Fevereiro .. . 
Março . ....... . 
Abril ........ . 
Maio .. ....... . 
Junho ...... . 
Julho ....... . 
Agôsto ....... . 
Setembro . . . . 
Outubro ..... . 
Novembro .. . 
Dezembro. 

8.662$)0 
9-765$45 
g.o3oS65 
l2.4o8S&> 
10.6s2s7o 
10.216$g5 
ro.497So5 
8.6o!)$)0 
7-724535 
7.o82$25 
10.375Sio 
9-485$45 

II4.5ll$t5 

Serviço de Abastecimentos 

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

Vendes e Prezo 

Julho . . . .......... , ................. . 
Agôsto .........•... , ....•. 
Setembro 
Outubro .. 
Novembro 
Dezembro 

12.502895 
11.042$20 
Il.21I$o$ 

10.813$20 
12.412s55 
12.098$15 
g.219l\25 
10.163$85 
8.673$30 
9-764$75 
11.112530 
ro.ogs$65 

129.309$20 
~ 

EXERCÍCIO DE 1943 

RECEITA 

Quota Anual.. . 
Contribuição Sindical. 
Estatutos . .  . 
Bilhetes de Identidade. 
Receitas Diversas . 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1943 

O Tesoureiro 

Joao Monteiro Pais 

O E S PESA 

Contribuição para a Federaçao Na-
cional dos Sindicatos dos Em-
pregados Bancários ............. . 
Quota-parte nas despesas do Con-
selho Geral da Federação ...... . 
Contriburçao para a Fundaçao Na-
cional para a Alegria no Trabalho 

Co~t~~~~~a~ /aa~~lia3 d;a~~~so~~ 
dos Organismos Corporativos e 
de Coordenaçilo Económica .. 
Rendas ........ . 
Em pregados .. 
Expediente .. .. .. .. 
Despesas Gerais ........... . 
Assistencia e Beneficencia 
Serviços Clinicos ....... . 
Secção Desportiva .~ .... . 
Saldo: 

A aplicar em amortiza-
ções................... 16.646$o7 
A transferir: 

para Fundo Social 

O Presidente 

40·7o8S30 

4-9I4S75 

13·56gS45 

Htnrique Pereira Ptrroz 
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Comparação por rubricas, nos anos de 1942 e 1943, da Conta de «Despesas Gerais» 

Âgua, luz, despesas de limpeza e higienização ·.11 
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. 
Heparações com mobiliário e utensílios. 

Em 1942 

3·S6oS6s 
l.II3S8s 
x6.810S25 

9·552340 
241$10 

3·50139<> 
2.205$00 

724$10 

37·709SSs 

Agência de Colocação de Desempregados 

Colocaç;lSes em 1943 

Em 1943 

3·904S8o 
r.859S4o 
10.682S4I 

17.218S35 
258$00 
3.!)08870 
2.87oSo5 
r.46r$oo 

42.162$7! 

Nomes EstebaJecimentos Bancários Classe locelidadn Data 
da admiuio 

l~----------------l--------------l-----l---1----

Manuel Francisco de Oliveira Caieiro Banco Burnay 
José Maria Alexandre. . ... B. N. U . . . . . 

1·2-1943 L Lisboa 
1-2-1943 COBRADOR Portimão 

Nuno Soeiro de Pina Manique (•).. Banco de Portugal .. 
Raúl Ernesto Belo de Almeida (•) .. , C. G. C. P. P .. 

28-6-1943 Lisboa 
4-1-1943 M 

José Ribeiro Simões Lopes Carido (•) José Henriques Totta, L.da. 18-S-1943 1 
Joaquim Alegria Morgado (•) . Banco Burnay 2!-I0-1943 I 

I~ de empregados antigos. 

MOVIMENTO DE SÓCIOS 

Existência 

Existencia em31 de Dezernbrode1942 2.501 

Admitidos em 1943 . 131 

Readmitidos 16 

Eliminados ............... . . 

Existentes em 31 de Dezembro de 1943 2.583. 

Contribuintes em 31 de Dezembro de 1943 

Eliminados 

Por falta de pagamento ...... . 
A seu pedido . . . . . 

~~; !:~:~:,n~e;.~~d~·~;d~ ·; 'ci~~~~ : . 
Por terem saldo da área do Sindicato 
Por diversos motivos. 

15 
2 

18 
6 
IS 
9 

6s 

3-3~ 
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Sinuicato Nacional nos Ernrregallos Bancários llo Distrito llc LisiJoa 
AVIS O 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Para efeito do disposto no Art.0 2I.0 dos Estatutos, é convocada para o dia 26 de Fevereiro, 

pelas 21 horas, a Assembléia Geral Ordinária d~ste Sindicato, que reonirâ na Rua da Palma, 237 

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

seguinte ordem de trabalhos: 

I.
0
- Leitura, discussão e votação do Relatório e Contas referentes ao exercicio findo. 

2.0- Eleição dos Corpos Gerentes para 1944. 

No caso de nll..o 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§ único do Art.O -rg.0 • 

Lisboa, 7 de Fevereiro de 1944 

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLÉIA GERAL 

a) Eurico Ji'erreira Cabecinha 
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Composto e lmvresso 
--------- oo ~~----
lndústrlaPortuliluetadeTi!XlQrltla,Ltmlt•da 
---l'.i7, Calç•d• do TeJolo, 37-A ---
-----(A Ru• do S~culo) -----
-----LISBOA-----
-----3500ex.-UI-2-\944 -----


