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PT/BP/CU - Companhia União

Description level

F

Reference code

PT/BP/CU

Nyron reference code

CU

Title

Companhia União

Production dates

1843-07-31 - 1845-12-16

Dimension and support

6 livros ; Papel

Biography or history

Alternative form available

Pela Portaria de 5 de Julho de 1843, ao abrigo da autorização concedida pela Lei de 28 de Junho, o
Governo anuncia o propósito de adjudicar o rendimento da décima do ano económico de 1842-1843 e de
outros impostos de 1843-1844, com o fim de angariar os fundos necessários para ocorrer às despesas
públicas. Forma-se então, com a colaboração do Banco de Lisboa e da Sociedade Brandão e Sousa, a
Companhia União que irá negociar com o Estado um empréstimo de 1 250 contos.
Por Portaria de 29 de Julho é aprovada a constituição da Companhia e aprovados os seus estatutos, com
um capital de 1 000 contos, inteiramente subscrito por 117 acionistas e dos quais o Banco de Lisboa
subscreve 240.
Por Portaria de 29 de Julho de 1844 são aprovadas as condições de organização da Companhia para
fazer um 2º empréstimo ao Governo, este de 450 contos.
Para o 2º empréstimo o capital da Companhia é de 350 contos, subscritos pelos sócios originários, na
proporção inicial.
Liquidados os 2 empréstimos, a Companhia encerra as suas contas em Dezembro de 1845, com lucros
bastante acentuados.
A documentação que nos chegou desta Companhia é constituída exclusivamente por livros de
escrituração contabilística que abrangem todo o período de atividade da mesma (1843-1845) somando ao
todo 6 livros. Ela encontra-se no Arquivo Histórico do Banco desde Setembro de 1979, devendo-se a sua
presença no Banco ao facto desta Companhia estar ligada ao Banco de Lisboa, seu principal acionista e
nas instalações do qual funcionou.
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