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COTPAXHIA PONIUGUE§A
3, A. r.

DE
l-

CITENÍOS BRANCOS

Lisboa. 11 de Janeiro de 1957
SERVtçO TNTERNO

r' senhor Í ./

Virella,

Incluso. remeto quat.ro notâs de crédito para que o Virella
instrua o Cunha no sentido de as escriturar nos livros da 'Fundação".

Êela primeirar a no. 619, de Esc. 120.000$00, verifica-se
que a Corrrpanhia resolveu conceder, com referência ainda ao eno de 195ó, um
subsÍdio de Esc. 120.000$00, importância que a "Fundação" receberá, por par-
celas, à medida das suas necessidades e conforme as disponibilidades da
t'crBRA".

Em face da otientação dada â este assunto, fica esclareci-
do que constituÍrá encargo da "Fundação" os gastos com es sopas, serviços de
ãssistÊnciar como pegamente ao médico, etc., consoadas ao pessoal, r'estuário
aos filhos deste, e, enfin, tudo quanto a Direcção resolva conceder ao pessoal
e quc caiba dentro do orgâmento da "Fundagão".

0 ordenado do pessoal , daquele que não esteja exclusivâ-
mente ao servigo da "Fundagão"r como o da "cantina", continüará a ser abona-
do pela rCIBnA".

ensalmente, o Cunha, deverá enviar à Sede, para ser apre-
ciada pela Administragão, nota da despesa havida, no mês anterior, na nFunda-
gão", especificando os respectivos gastos.

Também o Senhor l{atias resolveu que a Companhia, a "SCIÁL"
e a iENIRELECIT , substituíssem o pessoal no pagâmento das suàs cotasr con re-
ferência ao ano pa s s ado.

Parâ regularizagão do assunto, o Cunha deverá, pelâs notês
que junto, debitar aquelas entidades, considerando recebide a cotizasão devi-
da pelo pessoal, durante o ano de 1956.

Destâ forna, ficaremos con a escrita em ordern, de modo a,
<luando da prestação de contas. se poder indicar qual o importe da cotizaqão
coi.,rada.

líediânte recibos a processar,pela "Fundagão", tanto a rCI-
IIRAó, corno as outras Sociedades, entregarão as importâncias indicadas nas
inclusas notas de crédito.

Dever-se-à oficiar à Co"npanh i e

decinentos pelo inportante subsíCio concediCo.
a rnanifestar os nossos agra
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COMPAXHTA PORÍUGUES^ DE
s. a. l. I,

cr^{Exros BnaNcos

sERVrçO TNTERNO
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Dlz o Snr. Cunha, em carLa dirigida ao Senhor l{onteiro,
que ten êm suspenso a escrituragão dos Iivros mestres, por aguardar instru-
ções minhos sobre a inclusão, no lançamento de abertura, do Fundo Social,
verba que consritui a diferenga entre os valores âctivos e passivos con que
se iniciou a actividade do ftCentror'.

l'onderado o assunto, ficou assente que o lançâmento refe-
rido se faea com a inclusão daquela verL,a, tal como se havia gizado, o que
agradeço trânsmitâ ao Cunha, para não se acentuar o atr?zo na escrita e con-
sequente prestação de contas de fim de ano.

.Ao Srr. Cunha deverá recomendar a execugão urgente dos lan
çânentos respectivos, por forrna a procedernos ao fecho da éscrita, no nenor
prazo, seguido de elaboração do resf,ectlvo relatório, tal como dispõem os !s-
l.itutos.

Se, entretanto, lhe surgir riualcluer dúvida, ele que irnedia-
tanente se ponha em contacto cômigo, que prontanente será esclerecido"
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