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Nacional dos 

Bancários do Distrito 

Empregados 

d e Lisboa 

RELATÓRIO 
em 31 

E CONTAS DA DIRECÇÃ O 
de Dezembro d e 1942 

Prezados Colegas: 

Ao terminar o mandato e de uso a Direcção 
lançar um olhar retrospectivo á sua acção de 
doze meses e fazer perante vôs o balanço da 

act~;~a~~55~isS:s~~~;apa~·~s~'~s~a:~~ 1;ele~:n~)~~ 
cidação, que êsse último cometimento fõsse rea-

~~~~si~~11d~~~r~~5i!i~~~ 13~~!d:,dd:~~:~~~~~~;f 
durante o período de uma gerência. 
Circunsta.ncias várias, entre as quais avulta 

a de alguns de nós terem de assumir funções 
de interesse para os bancários, fora do Sindicato, 
e ainda termos entre mãos assuntos importantes 
a tratar nos escassos dias que nos separam da 
data da assembléia eleitoral, impedem-nos o in-
tento, pelo que nos limitaremos a apresentar-
-vos as Contas relativas ao ano de 1942 e a descre-
ver os factos capitais, a largos traços focados 
na sua principal objectividade. 
Com isto nada perdereis, pois a nossa mo-

desta actividade já é de vós bem conbecida. 

Conseguido em Agôsto de 1941 que se fizesse 
a revido do contrato colectivo de trabalho dos 
empregados de Bancos e Casas Bancãrias, foram 

~:rroesn~ii~~Í~3t1~1~~;:~~fJ~i~r~g~! . nticleo dos ban-
A firmámos na ocasião que essa melhoria não 

deveria ser entendida senão como rectificação 
dos mínimos fixados pelo contrato na sua versão 
inicial, não podendo ser encarada como contra-
-partida do agravamento do custo de vida, e 
para ob\•iar a êste til timo problema prometemos, 
no relatório da gerência anterior, que as neces-
sárias diligências seriam iniciadas nos princí-
pios de 1942. 
Razões várias-alÇ"uruas de respeitar-deter-

minaram que o desepdo aumento só começasse 
a ser recebido no mês de Outubro do ano findo, 
e é já de todos sabida a soma de energia que 

~
0
~u~: ~~lp;~f~n~a~5e ~~~~f:~:a~a~:~~~!u%~~ 
imprevista das negociações directas com cada 
estabelecimento bancário. 
Conseguiu-se, no entanto, cêrca de 4 mil 

contos de aumento nos ordenados, mas não foi 

passivei, infelizmente, obter uma solução comum 
a todos os estabelecimentos, criando-se assim, 
além da desigualdade que é injusta para o que 
paga e para o que recebe, um problema irritante 
que só o tempo ajudarâ a resolver. 
Teve o caso, no entanto, a virtude de revelar 

o alto espirito de compreensão e colaboração, a 
todos os titulas excepcional, de algumas ilustres 
personalidades que estilo à frente do Grémio 
Nacional dos Bancos e Casas Bancârias, às quais 
iá a Direcção teve a oportunidade de significar 
o seu agradecimento. 
Trata-se dos Ex.'m Senhores Engenheiro 

Fernando Ennes Ulrich, António Tarujo For-
migai e Dr. Fausto Amaral de Figueiredo, a 
quem, renovando os protestos do nosso reconhe-
cimento, desejamos patentear a nossa. ptiblica 
homenagem. 

Entrado em vigor Cth r de Janeiro de 1942, 
o acôrdo colectivo dos Corretores de fundos deu 
iá boas provas de si, designadamente no capí-
tulo de vencimentos, que por disposição feliz do 
próprio acôrdo a comissão arbitral pode aumen-
tar segundo o agravamento do custo de vida. 

Na~~~~Tgduaes t=~~s ~~,m~~~~i~~ç~om dao n?::c~~~ 
entre mrtos, para estudo, um proiectode contrato 
colectivo que diz respeito aos bancários que são 
empregados dos estabelecimentos representados 
pelo mesmo Grémio. 
Antiga aspiração comum, é de esperar que 

as negociações terminem em principias do ano 
que vai começar e que possa ser referido a t 
de janeiro próximo. 
Nao nos dispensamos, no entanto, de põr em 

merecido rel~vo o significado do gesto do Gré-

~~~~~~~ ~:~,u~~~~ ~e ~:;r~:t~ a~~:;r!~~ã~org~~ 
realidades e das obrigações impostas pela justa 
e necessária solução do problema social. 

Foi fértil e agitada a campanha dêste ano, 
na qual, à falta de valimento próprio, pusemos 
o melhor da nossa energia. 
Como compensação de inevitâveis contra-

riedades e sensaborias-às quais se nA o pode 
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rosos empregados bancários, todos un:tnimes 
em louvar a excelencia da iniciativa. 
Nada lhe falta, desde os magníficos balneá-

rios e mobiliário apropriado, ate aos pertences 
que nenhum outro tem e nêle existem para re-
galia e recreio dos associados: machilas, toldos 
de praia, esteiras, patins e bolas de ping-pong. 

furtar q uem ocupa animosa e voluntàriamente 
uma trincheira de combate como a nossa-
resta· nos a satisfaçao de poder registar as ge,n-
tilezas  e provas de confiança manifestadas, em 
tôdas as circunst!lncias, pela laboriosa classe 
bancaria, e  o reconhecimento de que se mais e 
melhor se não fez foi porque mais e melhor não 
soubemos nem pudemos fazer. 
Do  pouco que se prometeu, tudo se procurou Tudo foi passivei mercê da compreensflo e 

realizar, e, assim, reportando-nos ainda ao rela- boa vontade dos estabelecimentos bancários e 
tório da gerência anterior, podemos verificar casas de cAmbio da Capital, que quiseram cola-
q ue, para realização imediata, pusemos no nosso borar na nossa iniciath'a com a generosidade 
programa a obtenção do salário familiar, o esta- ~ de importantes donativos, os q uais atingiram o 
belecime nto da previdência, e  a construçfto de montante de Esc. IJ8.sooSoo, e cuja lista adiante 
um pavilhtlo privativo,  para os bancários, na rep~oduzimos. 
Colónia de F'erias da F. ;\I. A . T. E de salientar,  e fazemo-lo gostosamente, a 

r especial generosidade da Ex."'a Administraçnu 
Quanto ao primeiro problema, cumpriu 0 i do Banco F'onsecas, Santos e Vianna, que desde 

Govêrno da .\"aç1\o mais um ponto da doutrina, 1l o principio assegurou o êxito da nossa iniciativa 
1 d 1 • 1 ã · b  d  e fechou a  lista com o  mais importante donativo. 

~~:;~
1

i
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i i~ ~~~a~s~ e~f
1

r~~~te~ d1:do c~~~n °p~u~~~ci~ Foi muito o trabalho que semelhante em-
e segurança, em heneficio dos trabalhadores. prêsa trouxe à Direcção, mas um pa\•ilh!lo é 
Aperfeiçoando 0 sistema, outros se lhe se- pouco para todos os bancários que já manifes-

guirllo, certamente, como tem sido norma do taram o desejo de gozar as suas férias na Coló-
Estado Corporativo. nia, e só há que persistir no caminho iniciado. 
Sempre na vanguarda, 0 sector bancário Portanto, à vossa aprovação se propõe a cria-

foi 0 primeiro a usufruir este incontestável ção de um fundo especial para a construção de 
beneficio. um novo pavilhão e nas contas deste ano se 
Cerca de 3 mil contos serão anualmente re- pr7~ê a verba de 15 mil escudos como dotação 

partidos pelos bancários com maiores respon- tnJcml_ dê~se fund~. . 
sabilidades de familia, sendo de salientar a boa Se assun o deseJardes, e com algu_m trah.1lho, 
vontade manifestada pelo Grémio Nacional dos no verão de 1944 teremos outro panlbt\o. 

Bancos e_ Cas~~s ~iancari.as, a qual cons~ntiu 11 Sa.o numerosos entre os bancários, os ama-
q~e .esta 1ega!l.t fosse obtida c~ntra um encargo dores do desporto de tiro. 
mtmmo por parte dos emp_r~g<td<?5 · . . Atendendo inLimeros pedidos, resolveu a 
Ao (,ovêrn(~ da Naç~o Ja 0 Stn?t~ato man_J- Direcção construir, na Sede sindical, uma car-

festou ? ~eu J eco n hecJ~n~nto, por m t~rméd t o reira apro~riada. 
de ~u~ Ex. o,Sub.-Secr~tano .de ~stado d.ts ~o:- Vã.o adtantados os trabalhos e dentro de 
poraçoes e  I revJdêncJ.t Soc1al, a ~uem. a IJlbi-~~ pouco tempo poderão os amadores dessa mocla-
nha de um c~l.ega nosso entr.e~ou, a quando da !idade de desporto utilizar a melhor carreira 

~~~~s: ~~sfl~~~~gec~~~~ ~~e~~Jdae te01~:~::~n~~~~ I até hoje construida em Lisboa. 
·agradecim~nto de todos os pequeninos, filhos Não foi descurada a biblioteca, cada vez mais 
dos bancános. valorizada e sempre com maior número de 

Não foi possível, infelizmente, no capítulo 
da  previdencia, persistir nos primeiros passos, 
em virtude da complexidade do problema e da 
s ua  Intima relação com outros que antecipada-

leitores. 
Aproximadamente J..6oo \•olumes seleccio-

nados-soo adquiridos durante o ano-estltn 
à disposição dos sócios. 

mente carecem da resolução, designadamente Todos os outros serviços mantiveram ou 
o dos vencimentos. aperfeiÇOaram a sua ehctencta 
Será esta, certamente, uma tarefa a que Carecem as mstalações da Sede, para maJor 

mete rá ombros a Direcç!l.o que agora tiver a confõrto dos assoctadfls1 de serem melhor equ•-

honra da vossa escolha. ~~r~'l~ si~\t~~~~~~~~~~t~r:::i~~~;~~~~ei-~: ~;r~~ 
É. uma magnifica realidade a aspi.ração de há 11 ciável soas suas instalações se não apresentam 

um ano: um pavilhão na Colónia da Caparica. de forma condigna. 
Em serviço desde r de junho, por ele já pas- Também os Serviços Clinicos são suscepti-

saram e  nele já gozaram as suas ferias nu me- veis de aperfeiçoamento, sendo de aconselha r  a 
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instalaç:1o de moderna aparelhagem que per- por tantas e t-io imerecidas provas de carinho 
mi ta o tratamento pelos agentes fisicos. e solidariedade. 
Para uma e outra -ooifia atender sepl'"-opõe I Esg-otados por .quatro anos de febril activi-

à \'OSsa aprovação a constituição de um fundo dade, que, merce das circunsta.ncias, por vezes 
especial, e este se dota jâ com a verba de 15 se revestiu da dureza de intensa luta, cansados 
mil escudos. pelo ritmo que imprimiram à sua acção, desva-
Encerrando aqui a rapidíssima resenha de liosa mas sempre bem int~ncio"nad~, os cinco 

todo um ano de actividade, desejamos registar membros que. compõem a D1recçao não se pro-
o bom entendimento que felizmente preside âs põem à reel.et.çâo. 
relações dos cinco Sindicatos Bancários do Con- Ju.lgam utJI q.ue outros, menos cansados e 
tinente. I com tgual entusiasmo, ocupem os seus postos 

(~ um facto que nos apraz salientar, pelo e p~ceda~t ao render da guarda. .· 
muito que de U.tjl efectivamen.te representa para i "dI o. ent,mto, conhecedores dos trabalhos exJ· 
o sector bancário, e porque nos proporciona a g t. os a quem pre.tende ben~.desempe~bar a sua 
oportunidade de agradecer tôdas as gentilezas lJHJsaoJ nno dese!am ~Jrgan1zar uma lista, comu 
e provas de confiança com que durante um ano e_ e uso, e propo-la. à vossa aprov::--ção, endo~-
tiveram a bondade de nos honrar. sando a outros, p:evmmente escolbtdos, cansei-
Também nos cumpre agradecer aos Sindi- r:as e r~sponsa~dtdades . .  . 

catos Nacionais de todo 0 País as inúmeras Asslll~, tereis vós, .c?m ma1s ampla .itber-
gentilezas com que nos distinguiram, 0 que dade, mawr resp~nsabthdade no act:o eleitoral, 
gostosam .. ente fazemo$. ao qual nâo d.eve.Js faltar, .no vosso mterêsse e 
Igualmente apresentamos 0 testemunho do no do nosso SindiCato Nac10nal. 

nosso reconhecimento por tôdas as deferenoias Concluindo, temos a honra de propor: 
e atenções recebidas de várias entidades, parti- 1."-Que aproveis 0 Relatório e as Contas 
cu lares e oficiais, de entre as quais deseJamos da Direcção; 
destacar, sem melindre para ninguém, as que 
nos deram os altos funcionários do Instituto 
Nacional do Trabalho e Previdencia, a F. N. A. T., 
e por forma especial o seu mui ilustr e 
Presidente, Ex.mo Snr. Engenheiro Higino de 
Queiroz, os estabelecimentos bancários, casas 
de câmbio e corretores com quem estivemos em 
contacto, e os Ex.111

"" Snrs. Drs. António Batoreo 
e Samuel Pessoa. 

Finalmente, a todos os nossos queridos Cole-
gas bancários, sócios dêste Sindicato Nacional 
espalhados por nove distritos do Continente, e a 
quem tivemos a honra de modestamente repre-
sentar, a expressa.o do nosso reconhecimento 

2.
0-Que procedais à eleição dos novos 
Corpos Gerentes; 

3.0-Que aproveis uma saO.dação a Sua 
Excelência o Sub-Secretário de Estadu 
das Corporaç6es e Previdencia Social. 

Lisboa, 31 de Dezembro de 1942. 

A DIRECÇÃO 

Hem·ique Pereira l~'e1·raz 

António Joaquim Dttarte dos Penedos 
Joao Montei1·o Pais 
.Mário d'Almeida Padrel C01nia 
Manuel Júdice de Ab1·eu 

Pavilhio privativo dos Bancários, na Colónia de Férias da F. N. Â. T. 

LISTA DOS DONATIVOS 
Banco F'., Santos & \ 'ianna .. Esc. 25.ooo$oo 
Banco de Portugal ro.ooo$oo 
Banco de Angola .  . . .  .  .  . 16.()()0$oo 
Banco E. Santo e C. de Lisboa 15.ooo$oo 
Banco Lisboa & Açores.  . 15.ooo$oo 
Banco Pinto & Sotto Mayor. . 1o.()()()$oo 

Banco Borges & Jrma.o . 1o.{)()()$oo 
Banco Burnay. .  .  .  .  . s.oooSoo 
Crédit Franco-Portugais . 3.()()()$oo 
José Henriques Totta, L.da.  . • 3.ooo$oo 
Banco Port. do Cont. e Ilhas . 3.exx>$oo 
Alme1da, B & PJomb1no & C • 2.ooo$oo 
August1ne, Re1s & C.• t.OOC>Soo 
Pancada, Morats & C.•. .  .  .  . ,. 1.()()()$oo 11 

A b·m•sportar Esc. 129.<X>O$oo 

'l'ran1porte Esc. 

Banco da Agricultura. 
Cardoso, L.da. . 
Vítor Gonçalves, L.da 
~ Burna&, L.da .... 

C~~e;;~ M. ~obii~~~~: L. da .  . 
Soe. Cambista José Boniz L.da 
Vences Valente, L.da .... 
j . Ricardo Domingues, L.da 
Campiâo & C.• . . .  .  .  .  . 
Costa, L.da .  .  .  .  .  .  .  . 
D. E. Gouveia & Silva, Sucrs. 

Esc. 

12<J.ooo$oo 

l.()()()$oo 

•. oooSoo 
I.OOO.'Soo 
l,()()()$oo 

1.ooo$oo 
I.OOO$oo 

t.ooo$oo 
1.0oo$oo 
Soo$oo 
soo$oo 
250$oo 
25o&o 

•38·Soo$oo 
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B alanç o em 31 de Dezem bro d e 1942 

A C T I Y O I' AS SI V O 

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

300$70 I 
3I.!J68$4I 

Caixa. 

Depósitos à Ordem ..... 

Títulos e Papéis de Crédito .... 

Mobiliário ..... . 

Utensilios .. 

Põsto Médico .. 

Secção Desportiva .. 

Biblioteca. 

I 
" I 

2$oo 

7·5•sS6o 

5·"7$83 

•·784$8o 

2.048$8o 

3·5oo$oo 

9oo$oo 

Fundo Social, .. 

Fundo para equipamento da Sede 

Social e Serviços Clinicos .. 

Fundo para a construç!l.o de um 

Pavilb~o Privativo n~ Colónia~ 

de Fénas da F. N. A. r ...... 'I 
Contas Correntes ................ . 

Efeitos à Cobrança ................ 'J 
Vários Débitos por Liquidar .. 

I5.ooo$oo 

45o$oo 

63$9<> 

38.856$To Rendas Adiantadas . . 

Contas Correntes .. 

Delegados Provinciais .. 

Recibos sob Cobrança ..... 

Vários Créditos por Cobrar 

Contas Interinas .. 

3·8735IS Emissão de Recibos,  c/ Contri-

Contribuintes, Cláusula 85.a do 

6n36s 

H57S5o 

24·8?4$9<> 

1.756$30 

C. C. T.. .. 4-457$50 

94-239$14 

Lisboa
1 
31 de Dezembro de 1942 

Biblioteca 

Valor em 31 de De-

zembro de 1941 ..... 

Adquirido ... 

Amortização feita em 

31 de Dezembro de 

1942. 

buintes. 

,\ DIRECÇÃO 

Mobll16r1o 

Valor em 31 de De-

zembro de 1941 ... 

Adquirido .. 

Amortizaçâo feita em 

31 de Dezembro de 

1942 .. 

ro.3J9$to 

295$oo to. 634$10 

i) 
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Pôsto Médico 

Valor e m 31 de De· 
zembro de 1941 ... 
Adquirido .. 

Amortizaçao feita em 
31 de Dezembro de 

1942 

528590 
3 · 143$80 

Utensílios 

Valor em 31 de De· 
zembro de 1941 .... 
Adquirido . 

Amortização feita em 
31 de Dezembro de 

I9..J2. 

I.o83$32 

s.o28S3o 

Secç:io Desportiva 

Adquirido ..... 
Transferência para 

•Exercício de 1942•· -13oS8o 
Amortizaçao feita em 
31 de Dezembro de 
1942.. .. . s·792S-ts 

Cobradores 

Em 1941 .. 
Em 1942 .. 

Diferença para menos .. 

Despesas Gerais 

Em 1941 .. 
Em 1942 .. 

Diferença para menos . ... 

Empregados 

Em 1941 .... . . 
Em 1942, 

Diferença para mais . 

Em I94T.. 
Em 1942 .. 

Expediente 

Diferença para mais . 

Serviços Clínicos 

4·8g8Soo 
7 ·4035+5 

~ 

88759<> 
~B:f$& Em 1941.. 

I Em 1942 .. 
19.6r5$g2 
19.132$20 

6 . TTi$62 

8.2)2$o5 

442$50 
-$-

442$50 

39-898$65 
37 ·709S85 

2.188$& 

6<).9')8530 

J6.79'ft!lo 

6.8or$s<J 

Diferença para meno3 .. 

Em 1941 .. 
Em 1942 ... 

Rendas 

Diferença para menos .. 

Receitas Diversas 

Em 1941 .. . 
Em 1942 .. .. 

Diferença para menos .. 

48~ 

12.10o8oo 
10.8oo$oo 

J ·3oo$00 

2 .64go85 
2.3QJS84 

346$o1 

Encargos com a Instalação da nova Sede, 
na R. da Boa Vista, 55-1.0 

Despesas realizadas .. 

Pôsto Médico 

tis boa 

Consultas Visltu Meses no Pôsto no domicilio 

Janeiro. 167 12 
Fevereiro . '45 33 
Março ... r8r 38 
Abril 178 8 
Maio .. 164 30 
Junho .... IJS IS 
julho. 197 
Agôsto .. u6 q 

Setembro .. 137 
Outubro .. , r oS 

Novembro ... 177 17 
Dezembro .. q6 

Totais .. I.92l 
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Serviços Clínicos 
Produlos farmaci!ulicos 

Janeiro .... 
Fevereiro . 
Março .... . 
Abril .. . 
~1aio .. . 
.Junho .. 
julho .. . 
Agósto ... . 
Setembro. 
Outubro .... . 
;..:nvembro .. . 
Dezembro .. . 

Vendas e Prazo 

4· 797$'5 
6.672875 
6.945~5 
8.293~!.~0 

~:~~~ 
Hi~~~ 
6.638S5o 
6.694$-;0 
6.928845 
s.so6s3s 

89 . IJ5~ 

EXERCÍCIO 

Serviço de Âbas:tecimentos 

Janeiro ...... 
Fevereiro . 
:\1arço .... 
Abril .. 
.Maio .. 
Junho . 
Julho ......... . 
AgOsto ........ . 
Setembro ... . 
Outubro .... . 
~ovembro ... . 
Dezembro .. 

Vendas a Prezo 

DE 1942 

rT.o8.1S6o 
9 ·322s6s 
Io.:r t1::"i30 

~:é~~~~ 
~ : ~~~~ 
8.396.'\so 
8.68r;;&, 
9.26r1& 
12.428."'65 
1 r .625:b55 

~ 

1 :-----------~·~·~c~E~t~T~A~----------,f~:-----------~D~E~S~P~E~S~A __________ __ 

167~~~ ~ Quotas ........... . 
Quota Anual ............. .. 
ContribuYção Sindical. .. 
Estatutos ..................... . 
Bilhetes de Identidade ... . 
Receitas Oi\'ersas . 

l 
\ 
\ 

\ 
\ 

227·7!8825 
2J8$00 
256Soo 
2.J03$84 

L1sboa1 31 de Dezembro de 1942 

O Tesoureiro 

JoiliJ Montriro Pau 

6 

Contribuição para a Federação Na-
cional dos Sindicatos dos Em-
pregados Bancários ............. . 
Contribuição para a Federação Na-
cional dos Sindicatos dos Em-
pregados Bancários c/ 1943 ..... 
Quota-parte nas despesas do Con-
selho Geral da Federação ...... . 
C'ontribuYção para a Fundação Na-
cional para a Alegria no Trabalho· 
Rendas ...... .. 
Empregados .. . 
E .. xpediente ..... . 
Despesas Gerais ................... . 
Encargos com a 1nstalação da nova 
Sede na R da Boa Vista, 55-1.0 
Serviços Clinicos ................. .. 
Secção Desportiva .. 
Saldo: 

A aplicar em amortiza-
ções . .. . 13.274S34 
A transfe,·ir: 

para Fundo para equi-

12.224~1 

ro.BooSoo 
76·7~ 
7·403::i45 

37·709-~Bs 

922S8o 
19.132$20 
43o$8o 

pamento da Sede So-
cialeServiçosClinicos rs.ooo..~ 
para Fundo para a cons- I 
truçãode um Pavilhão 
Privativo na Colónia 
de Férias da F. N. A. T. rs.OOQ.Soo 43.274834 

O Presidente 

IIPnrique PeJ•tiJ·a .Ferraz 

2<7·"968<>9 J 
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Gomparação por rubricas, nos anos de 1941 e 1942, da Gonta de «Despesas Gerais» 

Em 19.41 l, __ 'm-19_4_'_,( 

3.68s&>o I 3·56o..'i6s Água, luz, despesas de limpeza e higienizaçl\o 
AnUncias, assinaturas de jornais e outras publicações. 
Despesas Diversas ... 

1.6oo.':i75 I.ITJS8S 
TJ.OI988o r6.810:;i25 

Despesas de viagem e representação, e transportes urbanos .. 
Licenças e impostos, e selos fiscais .. 

6.67s!:& 9·552S4o 
+893& 2-ttSro 

Portes, telegramas e_telefonemas 4·462$10 3·501890 
Encargos com Delegados ... 7·340."iSo 2.205$00 
Reparações com mobiliário  e utensílios .. 456::k>o 7248ro 
Encargos com  a sessão solene n o Ginásio Clube Português .. 2.16889o ·8-

39·Bg8$65 · 37-709SBsl 

Agência de Colocação de Desempregados 
Coloc•ções em 1942 

Nome~ E~labelecimenlos Bencãrios o.,. . I de admissão Clesse localrdades 

Alberto da Silva Sousa Martins {•) ... Banco Borges & lrmão.... r-8-r942 

~=~~~~~~~ ~~~r~~:~~fep~~eu
5

s~al~l~i= ~:; ~=~~~ ~~~~~n~~-i~::::...... .. . ?:~:~:: 
Jo:lo José Fitas Ouro t•) ............... José Henriques Totta, L.da... 2-I-I9-J2 
Jorge Ribeiro Letria {•) ................ Banco F., Santos & Vianna.. 8--t-1942 
Júlio António da Fonseca e Silva t'J Banco F., Santos &  \ ianna... 2-7-r942 
Luiz Dó ria Everard Martins (•).... . Banco E. Santo e C. de Lisboa Março 1942 
Telmo jose Gomes{•) .................. Banco Nacional Ultramarino. 23-12-1942 
Vitor Jorge Guerreiro Gualberto (•).. Banco Nacional Ultramarino. n-6·I9-12 
Zeferino Nery da Fonseca (•) ......... Banco Nacional Ultramarino. 9· 6-1942 
Francisco Taveira de Azevedo ....... Corretor: AntóniodeCarvalho 

lvo . Maio 1942 
(") Filhos de emprel!!ados antigos. 

MOVIMENTO 
Existência 

ExistPncia em 31 de Dezemb ro 
de Tg.p . . 2.29(5 
Admitidos em 194-2.. 235 
Readmitidos...... 40 275 

DE SÓCIOS 

Eliminados 

Por falta de pagamento ...... 

A seu pedido ..... 

Por falecimento .. 

H 
I 
I 
I 
H 
I 
I 
M 
M 
M 

L:isboa 
Evora 
Lisboa 

6 

5 
26 

Por terem abandonado a classe. 22 

Eliminados ... 
Exis ~entes em 31 de Dezembro 
Ue 1942 

Contribuintes em 31 de Dezembro de 1942 

Por terem saido da área do Sindicato 

Po r diversos motivos 

3-279 



8

Sinuicato ~acional tios EmtJregatlos Bancários tio Distrito ue Lislwa 
AV IS O 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

!)ara efeito do disposto no Art." 21.0 dos Estatutos, é convocada para o dia 27 de Fe. 

vereiro, pelas 21 horas, a Assembleia Geral Ordinária deste Sindicato, que reanirá na Rua da 

Palma, 237 (sede da Associação de Socorros Mútuos dos r~mpregados no Comércio e lndüstrial, 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.0- Leitura, discussão e votação do Relatório e Contas referentes ao exerc1cio findo. 

2.0 -Elei~·An dos Corpos Gerentes para '943· 

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

convocaçao, fica desde já feita segunda convocaç<lO para meia hora depois da marcada, com a 

mesma ordem de trabalhos, de harmonia com o§ ünico do .1\rt." Ig.". 

Lisboa, 10 de Fevereiro de 1943 

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEI A GERAL 

a) Ettril·o J<'errúra Cabn·lnhn 

Compo1to e lmpreuo 

IndUstria Pottu~uua de Tlpollralla, Limitada 
'!11. Calçada doTejolo,li7-A 

(A Rua do S~culo) 
LISBOA 

MKX!ell.-23-i·\945 


