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BANCOS ADQUIRIDOS 

pelo Banco Nacional Ultramarino 

 

A Carta Régia de Dom Luís I, de 16 de Maio de 1864, sancionou o decreto das cortes gerais, de 10 

de Maio, autorizando a criação de um banco denominado, Banco Nacional Ultramarino (BNU). 

 

A fundação do BNU, em 1864, deu-se em pleno período da “Regeneração” política portuguesa na 

metrópole e especialmente no ultramar.  

 

O Tesouro Público Português não dispunha de recursos para criar novas estruturas 

administrativas, nas províncias de África e do Oriente, a necessitarem de urgente regeneração. 

Teve, pois, de apelar à iniciativa privada para conseguir os poderosos meios humanos e 

financeiros necessários para tal efeito. 

 

Foi na época de grande expansão das instituições de crédito que surgiu a fundação do BNU. A 

criação de bancos tornou-se assim um apoio às iniciativas oficiais e privadas que o progresso 

nacional exigia. Foi neste enquadramento histórico que se inseriu a fundação do BNU como 

grande instituição financeira, não apenas no campo da economia metropolitana, mas voltada para 

o além-mar. 

 

Efetivamente, o BNU foi criado com o objetivo de se implementar em todos os locais do vastíssimo 

e longínquo império colonial português e ajudar a desenvolver a economia desses territórios, 

objetivo esse, que foi alcançado com sucesso nos anos subsequentes à criação do Banco.  

 

No entanto, o BNU não se cingiu ao alargamento e fortalecimento da sua rede de filiais e agências 

no antigo império colonial português. Também em Portugal continental e ilhas adjacentes 

procurou ser uma das maiores referências das instituições de crédito nacionais existentes à época. 

 

Consequentemente, o BNU adotou a partir de 1919, uma política ambiciosa para o alargamento da 

sua rede de filiais e agências em todo o território continental português, consubstanciado na 

absorção de organizações locais, aproveitando dessa forma a sua implementação, o seu 

conhecimento regional e de um grupo de clientes já fidelizados com essas mesmas instituições. 
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Foi então política do banco evitar a ideia de concorrência, tendo estabelecido entendimentos com 

organizações bancárias já existentes nos locais onde pretendia abrir agências. 

 

Assim, foi iniciado pelo BNU, nesse ano (1919), um processo de aglutinação de bancos regionais e 

casas bancárias que, apesar de ajudarem as localidades onde se inseriam, ressentiam-se da 

incapacidade de alargarem a sua atividade bancária a locais mais longincos. 

 

Esta política foi fulcral para o alargamento da área de implantação do BNU, dado que os bancos 

regionais representavam no início dos anos 20 do século XX, parte da percentagem de bancos 

existentes em Portugal, á data, mais de 30% (Em 1875, correspondiam a 41% dos bancos 

existentes em Portugal). 

 

Como sucedeu em diversas outras cidades, a abertura de novas agências pelo BNU foi efetuada 

através da aquisição de organizações bancárias já existentes. Nesta conformidade, seriam 

unificados em 1919: o Banco Eborense, o Banco Agrícola Industrial e Comercial de Vila Real, 

o Banco do Douro e o Banco de Bragança. 

 

A partir de 1950 e até 1965 o Banco Raposo de Magalhães foi dirigido e apoiado pelo BNU, do 

qual era praticamente propriedade, tendo o banco herdado parte significativa do seu espólio. 

 

O Banco Ferreira Alves e Pinto Leite foi integrado em 27 de março de 1965 (portaria de 23 de 

Janeiro de 1965, publicada no Diário do Governo, 3.º série, nº 23, de 28 de Janeiro de 1965). 

  

Ao anexar o Banco Ferreira Alves e Pinto Leite, o BNU também herdaria o espólio do Banco 

Comercial do Porto anexando ao Banco Ferreira Alves em 1938 e o espólio do Banco de 

Barcelos, anexando também pelo Banco Ferreira Alves e Pinto Leite em 1940. 

 

O Arquivo Histórico do BNU presente na Rua António Maria Baptista, nº 14, em Lisboa, é o 

detentor deste valioso espólio herdado do Banco Nacional Ultramarino. 
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Este extenso fundo documental é elucidativo do papel fulcral que o BNU desempenhou nas 

mudanças operadas no sistema bancário nacional em Portugal Continental e Ilhas Adjacentes, 

sobretudo desde 1919, data dos primeiros bancos adquiridos pelo BNU, até 1965, ano em que o 

Banco Ferreira Alves e Pinto Leite foi integrado. 
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