
 
    
 
UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS/UNIÃO COMPANHIA DE SEGUROS (1918-1980) –A União 
dos Proprietários, sociedade anónima de responsabilidade limitada, com sede em 
Lisboa, surgiu em 1918. A resposta do Governo ao requerimento para a sua criação 
chegou no dia 6 de Junho do mesmo ano, através de um Despacho do Secretário das 
Finanças, Joaquim Mendes do Amaral, em conformidade com a consulta favorável do 
Conselho de Seguros, autorizando a constituição da seguradora, ficando a União dos 
Proprietários estava formalmente autorizada a funcionar. Tinha como objectos: “a) 
Efectuar, segundo as condições expressas nas respectivas apólices, seguros e resseguros 
contra os riscos de fogo, roubo, transportes terrestres e maritimos, quebra de vidros, 
extravios postaes, prejuizos agricolas, tumultos e greves, raio, explosões, inundações, 
quaesquer outros que possam afectar a propriedade mobiliaria ou imobiliaria; b) Praticar 
todos os actos complementares da sua industria, e assim todos os actos e contratos 
relativos a salvados, reeedificação ou reparação de predios sinistrados, e ao emprego das 
respectivas reservas capitaes; c) Efectuar operações da sua indutria em Portugal, 
colonias e no Estrangeiro, ou transacionar com outras companhias, nacionaes ou 
estrangeiras, cuja representação ou gerencia poderá inclusivamente assumir”. A 
Companhia iniciou-se com o capital social de 1 200 contos, embora só em parte 
subscrito na fase inicial. Estava no entanto prevista a sua elevação, uma ou mais vezes, 
sob proposta da Direcção e aprovação na respectiva Assembleia Geral. Na primeira 
subscrição, a União de Proprietários contou com 318 assinantes, todos proprietários e 
residentes em Lisboa. Dois dias volvidos, a Direcção envia uma carta ao Ministro do 
Trabalho, solicitando autorização para reformar os estatutos da União. A resposta, 
favorável, chegou passado um mês, a 25 de Fevereiro de 1920, através da Portaria n.º 
2179, pela qual o Ministro autorizava as modificações solicitadas. Os novos estatutos 
foram reduzidos a escritura, no dia 8 de Março de 1920, pelo notário Eugénio de 
Carvalho e Silva (Livro de notas n.º 456, fl. 11v). Dois anos volvidos, a Assembleia 
Geral no dia 5 de Abril de 1922 deliberou, “por unanimidade, reformar os seus estatutos 
de 12 de Junho de 1918”. As alterações restringiram-se aos artigos relativos à redução 
do número de administradores, passando de cinco para três; às remunerações dos 
vogais; ao calendário de reuniões, deixando as ordinárias de ser semanais para passarem 
a ser mensais. O Ministro do Trabalho, em harmonia com o parecer favorável do 
Conselho de Seguros, respondeu favoravelmente, através da Portaria n.º 3359, datada de 
25 de Outubro de 1922. Em Novembro de 1925, a Companhia União dos Proprietários, 
solicitava nova autorização ao Ministro do Trabalho para alterar algumas alíneas dos 
Estatutos, “no sentido de reduzir o capital social da companhia de 1.200.000$00 a 600 
000$00. Porém, algum tempo depois, veio a confirma-se que a União dos Proprietários 
não teria realizado exactamente as alterações dos Estatutos, tal como tinham solicitado. 
O assunto chegou ao Ministro do Trabalho, alertado pelo Instituto de Seguros que, de 
imediato, pediu explicações para o não cumprimento integral das alterações acordadas. 
Pela troca de correspondência, constante no processo em Arquivo, percebe-se que a 
Companhia não só não esclareceu o assunto como deixou de responder às cartas 
recebidas. O processo arrastar-se-ia até 1928. Não obstante, a União dos Proprietários 
prosseguiu a sua actividade, tendo, porém, em 1929, surgido alguma contestação por 
parte de certos accionistas e, por conseguinte, alguma intranquilidade interna e 
desconforto, no que diz respeito às contas apresentas neste ano. No Relatório e Contas 
relativo a 1929, os dois administradores que o subscrevem, João Pinto R. dos Santos e 
Alípio Camelo, dão conta dos principais motivos. Em primeiro lugar, dizem que os 


