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PRE~ADOS ColEGAS: 

A Comissão Organisadora da A. E. B. P. por vós 
eldta cm assembleia de 7 de Maio de l!IZ.J, tendo termina-
do o seu mandato, vem depô-lo nas vossas mãos c dizer-
vos cumo conseguiu IC\'ar a efeito, tão honroso, mas tão 
pesado cncar.e;o. Um relato circunstanciado das muitas e 
bem graves dificuldades que nos surgiram, e dos esforços 
que th•emos de reallsar para as vencer, tornar-se ia fas-
tidioso e seria porvcnturn ccnsur.livcl imodCstia. Por isso, 
neste pequeno relatório, fazemos a esse respdto, o silên-
cio que nos aconselha a conscil:ncia ·do dever cumprido. 

Mas há na nnssa ob~a deficiências e imperfeições c 
nós temos que nos justiricar, afastando responsabilidades 
que de nenhum modo nos cabem. 

Ao receber o mandato que hoje depomos, nós, aque-
les pelo menos que ate aJ!:ora acompanharam sem desfale-
cimentos todos os trabalhos da fundaçzlo, sabiHmos bem 
as responsabilidades que contraiamos c as tremendas difi-
culdades que iam surgir-nos no caminho. Conhecíamos o 
estado de mórbida apatia em que a classe se mantinha, 
qu.1si indiferente c nlhcia aos seus interesses e nos seus 
males. i\lns sabiamos também que aqui e ali se c:>bOÇil\'a 
um gesto de rc\'Oita, c que de onde em onde se prcscntia 
um vago desejo de reju\•ene~cimcnto. Esses sintomas en-
corajaram-nos e robusteceram mais a nossa convicção de 
que o esforço que cnlll.o se in!cia\·a, custasse embora 
muitus sacrifícios, hh·ia de resultar proficuo. 

Foi nessa disposição de espfrito, com essa esperança 
a Mimar-nos, que lançamos mzlos 11. obra, dispostos a opOr 
à indoJC,ncia a nossa actividade, 11 descrença a nossa ré1 
no dl'sanimo o noc;so entusiasmo. 

A cfcctintçào do nosso objectivo, assenta\'ll em 
três pontos essenciais, rcsoh·idos os qun!s podiamos con· 
tnr com êxito se~urll. Dois deles. llgados intimamente, de-
pendiam por tal forma um do outro que ameaçaram tornar-
se cm círculo vicioso que nos asrixiasse .. 
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Eram eles: r. o, o cadastro dos sócios e os prfr:eírot 
rrabalhos de cobrança: z.o, o consegutmemo da St!de e a 
sua instalação. 

Aquele, apresentou-se-nos rogo-é triste, mas é for-
çoso confessá-lo-como problema de tão dificil t' penosa 
solução, que os ll.nimos mais voluntariosos e decididos ti-
veram por vêzcs momenlos de desalento. A existência dum 
cobrador, nes1c período inicial, forçosameme desordenado 
c confuso, reconheceu--se impossível. 

Como razOes principais des1a impossibilidade citare· 
mos o facto de lhe não ser permitida a entrada na maioria 
das casas onde os sócios rrabalham, e o fnclo constlllado 
c verificado de que a cobrança, para ser proveitosa, tem 
de ser feita no dia da distribuiçllo de vencimctHos, e exige, 
por isso, uma simultaneidade que ao cobrador nilo :>cria 
possível. Por isso, os mem!Jros da Comisstlo se viram for-
çndos a razcrem eles próprios, com o auxilio de um ou 
outro colega, o trabalho lirduo e ingrato da cobrança. E, 
digamos Ioda a verdade, a maioria dos colegas não com-
preenderam 11 nossa dedicação, e ndo corresponderam a 
ela com a entusiástica simpatia que seria legítimo esperar, 
nem tdo pouco com aquela voluntária correcção que era 
obrigação de todos. Por isso, a cobrança se tornou sem-
pre enervante e difícil. Por isso, ainda hoje ela se encon-
tra num lamentável atrazo, que nada honra a classe. 

Eram de ordem vária as razões alegadas pnra procu-
rar justificar a irregularidade do pagamento. 

Desde a pueril desculpa das más condições económi-
cas de momento, 110 preço excessivo dn quotn e ao receio 
de que os estatutos não seriam aprovados e, por isso, 
mais tarde ou mais cedo, a Associação morreria. Ate a 
alegação curiosa de que a Associação ainda nada tinha fei-
to de Ülil, como se ela houvesse de ser, na sua bizarra 
imaginação, um menino prodigio que ao nascer começasse 
logo a distribuí r, as mãos cheias, benesses e proveitos. 
"' Porém, de tudo isto conseguiu triunrar, ao menos em 
parte, a nossa t~mosa persistência que sempre encontrou 
meios de angariar receua com que ocorresse às despêsas 
que tivemos de realizar. 

A nossa segunda preocupação, conseguir um cdificio 
idóneo para a Sêde, não teve também uma seluçilo que 
inteiramente nos satisfaçu. Para isso concorrcrnm múltiplas 
e variadas circunstancias. A dificuldade enorme, de todos 
cnnhecidn, de encontrar ediffclo que pela sua situaçao, 
número de diSIJOSição das divisoes, etc., etc., satisfizesse 
plenamente os nossos desejos; os encargos que resultariam 
da aqutsiçdo dum edifício dessa natureza no caso de vir a 
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encontrar-se e dum mobiliário adequado e prôprio, seriam 
tllo grandes que representariam para os por emquanto ma. 
gros recursos da A. uma ruína completa. A defjciente co· 
brança, li nica receita que até hoje tem entrado nos nossos 
cofres, agra\"ava ainda mais estas dificuldades. Foi nestas 
con~içOes que a ComissAo se viu forçada a adquirir esto: 
ediftcio que provisóriame,te serve de Séde, até que ama-
nhA, assegurada e fortalecida a nossa existência, e tendo 
a AssociaçAo entrado em plena actividade, se possa pensar 
em lhe dar instalações mais cm h9rmonla com os nossos 
desejos c com as muitas necessidades que forçosamente 
hAO·dl' surgir, na nossa vida associativa .. 

Conseguido o edirício, tratou-se de promover 11 sua 
iluminação e  n sua dotação mobil!ária. Numa c noutra se 
atendeu â necessidade de não destoar da modestia do con-
junto. Feito Isto, a Comissão sentiu-se muito nlivia<ln nos 
seus ·encargoli e resolveu franquear aos sócios as depen-
déncias da Sêde com o :tuplo rim de ir provocando assiM 
a cunfrntcrnisnçAo dn classe e de mostrar como ia sendo 
Utilisado o dinheiro recebido. A diminuta afluência que aqui 
se tem notado é ainda uma prova do desinteresse e da m· 
diferênça, da maioria da classe. E' mais um argumento para 
demonstrar à evidt:ncia que a faltadaAssociaçaf> se fazia 
sentir, para criar um espírito de coesão e de solidariedade 
que nlo existe. 
Faltava porêm inaugurar a S~de, dar à Associação uma 

existência pública e legal. Não dependia isso porém da 
nossa vontade. Era preciso primeiro que os Estatutos re-
cebessem no Ministério do trabalho a necessária aprovação. 

Era esse o terceiro obstáculo a vencer. Ao mesmo 
tempo que se ia tratando os outros assuntos, esta preoeu-
paçAo andou sempre no espírito da ComissAo. 

A comissAo revisora dos Estatutos, ou pelo menos a 
maioria aos seus membros, veio para junto de nós colabo-
rar ass1dua e utilmente, nAo só nos trabalhos de que espe· 
cialmente roi incumbida, mas em todos, prestando-nos sem· 
pre um valiOStl auxilio, e t4o grande, que por nós teem 
sido considerados sempre como fazendo parte integrante 
da ComissAo. 

Revistos os EstatutOs com a brevidade que o caso 
requeria foram seguidamente enviados para Lisboa. 

Começaram ent4o de surgir as diriculdades. 
Primeiro, foi necessário aumentar os selos, cuja tabc· 

ln foi alterada no tempo que mediou entre a salda daqui e 
a entrada no Ministt!rio. 

Bastante tempo depois, eram devolvidos para intro· 
duzir em dois artigos modiricações julgadas indispensáveis 
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para a sua aprovação. E com tudo isto, a demora !a-se 
tornando grande, c n Comissão começa\'R n sentir que a 
classe, desconhecendo os vagares burocráticos, principia· 
vn a int!linnr-se para a opinh1o dalguns, que não sabemos 
com que rnzil.9, porFiavam em espalhar a notícia de que 
os Estatutos nunca seriam aprovados.· 

Todos nós utilisamos a influencia de que podia mos 
dispor no sentido de conseguir com hrevidade a renlisaçAo 
dos nossos desejos. Recebemos nesta questão um valioso 
auxilio que por partir de pessoas estranhas A classe ndo 
podemos deixar Ue registar com os protestos do nosso 
sincero reconhecimento. Esse auxilio foi-nos Sllbrcman~ira 
proveitOso, já pelos e~clarecimcntos que nos prestaram 
sôl,re o caminhn a seguir para uma fiei! e segura ren1isn-
ç\o dos nossos fins, f4 pelo Interesse e boa vontade cum 
que até final ncompnnh1ram n evolução do assullto. 

Referimo·nos à C. G. T. e seus delegados nu repre-
sentantes nesta cidade, e n pessoas das rclaçOes de alguns 
dos me:mbros desta cnmissao, cujos nomes ocultamos, fieis 
ao resptito que nos llllTéCC a sua muito modéstia. 

E' tambCm agora ocasião oportuna para manif~:star o 
nosso reconhecinwnto pelo bom acolhimento que a im 
pren~a.atk.>ta cidade di~pensou sempre às nossas comu-
nica~;óes. 

Em principias deste mês recebemos com ale~rin uma 
informa(,'AO parti.:!Ulllr, '?las fidedip;nn1 que nos v;arantia que 
os esultutos esta\·am fmalmente aprovados. Começou se 
logo a pôr dt:finith·nmcntc cm ordem os tral:lalhos a nosso 
cargo e desde esse d1a o empregado da A. fa7in an G. C. 
uma pcrq~dnnçâo diária, ~cmprc na esperança de trazer 
os valiosos documentos de que fundamentalmcntl! l.lcpen· 
dia n \'ida da Associaçlio. 

~:io foram fclilmlnte baldados os nossos esForços 
Os e~tatutos Icem j.i a competente sar.çllo lq:tnl. A as-
sociaçllo tem uma sédt·, que embora modc~ta, ha de ~tllis

rn7.er atC ao dia cm truc possa ver com \'Rnta~cm ~ul:l~ti

tuilla, e a cobrança está iniciada c basta que todos os ::olc-
g<ls se compenetrem d1>S !icus deveres c das suas rcspnn-
sal:lilidadl's, para que ela possa ser continual.la com rcgu. 
raridade. 

A esta combsdo restava pois promover esta ~~~sem· 
hllia para dar conta 11os seus trabalho~. c aj~UPrd~r o<: no-
vos CNpOs gerentes, que desta sessão hâo-Ue snir, para 
num dia próximo, ao inaugurar·sc solenemente a AMociaçao, 
depor nas suas mitos o U1llndato que de vós recebeu. Dei· 
).:limos v nosso posto com n serena c firme cnnvicçllo de 
termos cumprido o nosso dever. Abandonados desde o 
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inicio por alguns dos colegas que como nós contraíram o 
compromisso de contribui.r com o seu esfôrço, nem por 
isso desunimamos e admiravelmente indentificados num so-
nho que é já hoje prometedora realidade, viemos trabalhan-
do atê agora, pacientemente, persistentemente, para que lt 
vossa honrosa confiança pudessemos responder com quo.l-
quer obra Util. Pouco foi o que fizemos, humildemente o 
confessamos. Absolvei-nos porém da pequent'S da obra e 
acreditai que se mais nAo fizemos foi porque de mais não 
fomos capazes. Da maneira como foram administrados os 
fundos da Associação podeis avaliar pelo balancete que 
vai junto a este relatório. 

E, perdoai-nos agora um pequenino assomo de vaida-
de: Que o nosso procedimento vos sirva de exemplo. Apren-
dei conosco a fechar os ouvidos As palavras envenenadas 
pela descrença, nllo recueis nunca perante os obstáculos e· 
antes lutai com persisti?ncia e tenacidade para as vencer, 
tende uma ré arreigada e forte no triunfo da A. E. B. P. e 
a classe amanhA, unida, fortalecida e dignificada pela sua 
ncçn.o, há-de envergonhar-se por certo ao lembrar-se do 
que é hoje. 

A C0\1ISSÂO 
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Associação dos Empregado& Bancários do Põrto 

BAI>ANCETE a t é 3 0 d e Outubro 

Débito Crédito 

Cobranra: 

:I I Casa bancária Borges & Irmão . 
Banco de Portugal 

2.535~00 

!.110~00 
Banco Nacional Ullrnmarino 

annco Espírito Santo . 

Casa bancária josê A. Dias 
Casa bancária Pinto & Soto Maior 
Banco Popular Portugul!s . 
Banco Aliança , 

9 Cnsa bancária Luis Ferreira Alves 
10 Casa hnn~lirla j. M. Fernandes Guimarães 
11 Banco do Minho . 

12 Btwco Comercial (Filial) 
13 Banco UsOOa & Açores 
14 Banco Industrial Português 

:\1oveis e utensílios 
Despezas Gerais. 

3 Caixa -Sal tio 

Somas 

Pôrto, 30 de Outubro de 1924, 

9fnf6nío eorreia 

I 

3.070$10 
3.674-S\.10 

1.310SOO 

1

1.665Sro 
1.085~00 

30:-\00 
~8,")$;00 

485~00 

80$00 

20800 
GOSOO 
50 SOO 
803$00 

15 s o 
95$00 

8.03.5$00 8.055$00 

Soão .13arboso §ufa 


