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ESCRIPTURA DA CONCESSIO 

" PARA .A 

tXPlORA~AO DA VIA~AO tltCIRICA NA CIDADL DO PORIO 

PahJa Irmãos e Mathieu Lugan 

Saibam· os que esta escriptura virem, que no anno do 
~ascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil noveeen
tos c seis, aos vinte e d.ous dias do mez de dezembro, n'esta 
r, idad e do Porto e Paços do Concelho achando-se presentes 
d' um a parte como primeiro outorgante João Baptista de Lima 
Junior, na qualidade de Presidente e representante da Cama.ra 
Municipal do Porto e da. outra. como segundos outorgantes 
Antonio Lopes de Paiva , solteiro, maior negociante e proprieta
rio , morador na rua das P edras Negras, da cidade de Lisboa , 
por s i e na qualidad e de procurador de seu irmão e socio 
Joaquim Lopes de Paiva, solteiro , maior, commerciante e pro
prietario, morador na rua: d.as Pedi·as Negras, da cidade de 
Lisboa. o que fez certo pela procuração, que n'este acto apre
sentou e que fica archivada para ser inserida nos traslados e 
certidões, que se passarem d'esta escriptura, do que dou fé, 
constituindo os dous a firma social Paiva Irmãos, como pro
varam con1 o t raslado da sua escriptura social) lavrado aos 
dous dias do mez de janeiro de mil oitocentos e oitenta e seis, 
pelo notar i o Carlos Alves do Rio, da cidade de Lisboa, que 
Lambem fi ca archivada, n 'es ta Muni cipalidade , do que dou fé , 
e pela certi dão de registo , d'aquella firma social, na Secretaria 
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do Tribunal do Commercio de Lisboa, archivada como docu
mento respeitante á escriptura de cinco de maio d'este anno; 
e ainda tambem como segundo outorgante Mathieu Lugan, 
casado, industr ial e negociante, morador na rua do Príncipe, 
d'esta cidade, pessoas reconhec idas pelas proprias de mim Se
cretario e Notario da Carnara e das testemunhas d'esta escri
ptura 111inhas conhecidas e abaixo assignadas. E perante mim 
e as referidas testemunhas di sse o Excellentissirno Senhor 
Presidente da Camara que; lendo sido aberto concurso por 
annuncios devidamente pu blieados para a concessão do exclu
sivo . da viação pvblica das linhas ferreas americanas para 
transportes collectivos de passageiros e mercadorias em todas 
as vias municipaes, actuaes e futuras, que a isso se prestem, 
ou em leito proprio, dentro dos limites do concelho do Porto , 
foram abertas em sessão extraord inaria da Camara Municipal 
de trinta e um de março de mil novecentos e seis, as propos
tas apresentadas, c em sessão de cinco d'abri l ultimo fo i feita 
a adjudicação provisoria da eoncessão aos segundos outor
gantes Paiva Irmãos e Mathieu Lugan, por ser a proposta 
d'estes a mais van tajosa. Que suhindo á sancção elo gove rno 
a deliberação cl'es::;a adjudicação provisoria foi ella appro\'ada 
por decreto de dezese is de novembro ultimo, publi cado no 
Diario do Governo, numero duzentos sessenta e dous de de-

' zenove de novembro ultimo. Que tendo os segundos outor
gantes feito o deposito defini ti v o de mil contos de reis, nos 
termos da condição decirna do concurso, vinha ell e Excellen
tissimo Presidente, devidamente auctoeisado por deliberação 
municipal de treze de dezenibro corrente a lavrar o contractQ 
d'aquella concessão, que é nos termos dos a rti gos seguintes: 

Prime ira. -É concedido aos segundos outorgantes 
Paiva I rmãos, de Lisboa, e Mathieu Lugan, d'esta cidade , 
pelo praso d ~ setenta e cinco annos a contar da data em que 
fôr approvado pelo governo o respectivo contraeto, o exclusivo 

·da exp loração de linhas ferreas amerieanas em todas as vias 
publicas municipaes, actuaes, ou que de futuro se abram e 
para isso se prestem, ou em leito proprio, dentro dos limit r.s 
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do concelho do Porto para transporte conectivo de passagei
ros, bagagens e mercadorias, empregando-se os actuas syste
mas de tracção ou quaesquer outros mais aperfeiçoados; 
devendo os trabalhos necessarios para o assentamento e ex
p loração das linhas comprehendidas na concessão, começarem 
no praso de tres mezes a contar sobre a data da assignatura 
do respectivo contracto e ficarem terminados dentro de cinco 
annos, de harmonia com o estatUído no artigo quinto. 

Segunda.- Findo o praso da concessão, os concessio
narios ou a sociedade, empreza ou companhia, para quem 
aquelles, com prévia auctorisação da Camara, nos .termos da 
condição decima quarta do programma do concurso, venham 
a transferir os seus direitos, entregarão á mesma Camara, a 
quem ficarão pertencendo, sem indetnnisação alguma, com 
todo o respectivo material fixo e circulante, installações e (ldi
ti cios necessarios á explora.çào, nos termos de bem funccionar , 
as linhas que, em virtude da sobredita concessão, ve nham a 
se r exploradas. 

Tercch·a.- Os coneessionarios deverão e poderão sub
stituir a tracção a vapor por tracção electrica e esta mesrna 
por qualquer outro processo, que as condições locaes ou os 
pregressos da sciencia aconse lharem, e de que não resulte m 
inconvenientes para o publ ico nem prejuízos para os resulta
dos da exploração, com prévia indicação ou auc.torisação da 
Camara, e mediante a apresentação do respectivo projecto e 
parecer favoravel das estações competentes, não podendo se r 
recusada, satisfeitas estas condições, a citada auctorisação. 

(lwuu·•a. -- Semp re que se julgue util a mudança a que 
se refere a condição antecedente, os concessionario;; procede
rão a essa mudança no praso de um anno, a contar da data 
do aviso da Camara para esse fim, praso que poderá ser pro
rogado quando a experiencia mostre assim ser necessario, 
ficando todavia assente que a tra nsformação não poderá ser 
imposta pela Camara senão depois de findos os primeiros . . 

quinze annos da concessào . 
Quinta. - Os concess ionarios fi cam obrigados nã.o só a 
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. executar os serviços de viação na área occupada pela rêde das 
linhas actuaes, mas tambem a completar esta nos termos do 
artigo sexto, no · praso de cinco an nos contados sobre .a d.ata 
em q ue comece a vigorar o contraeto. Depois de s<.ü rsfellas 
estas obrigações poderão o~ concess ionarios estabelecer outras 
linhas em quaesquer ruas, actuaes ou futuras, que se pre~tem 
a esse assen tamento; quando assim convenha aos seus mte
;.esscs e aos do município, submetl.endo os respectivos proje
ctos á approvação da Camara, com recurso para o governo. 

Sextn. - A completação. da rêde a que se refere a con
dição precedente, comprehenderá a ligação: da rua da Boa
vista, com a Praça. do Exercito Libertador, pelo Monte dos 
Burgos e estrada da circurnvalação pela. rua de Oliveira. Mon
teiro; da. Praça. de Carlos Alberto com a rua de Santa. Cat~a
rina, pelas ruas das Oliveiras e da. Conceição, largo da Tnn
daae e rua Fernandes Thomaz; da estação de Campanhã com 
a linha de Sam Roque pela rua de Pinto Bessa; da linha da 
Boavista com a da estrada marginal , no Ouro, pelas r uas do 
Campo Alegre e Condominhas e da alameda de Massar~llos 

com a rua de Cedofeita, pela ruas de Dom Pedro Qumto, 
P iedade e Torrinha ; e pelo pwlongamento das actuaes linhas: 
até ;i estrada da circunwalaçã.o, rlas ele Paranhos, Sam Roque 
da Lameira, Costa Cabra l e Ca rnpanhi:V; até á rua. da. H.ainha. 
pelas ruas da Alegria. (desde o Hm rla. rua Duqueza de Bra
ga nça) e da Constitui çã.o e Praça do Marquez de Pombal , .dH 
que existe na dita rua Duqueza de Bragança; alé ao ta.bo lerro 
inferior da Ponte de Dom L.uiz Primeiro, da da rua do Infante 
Dom Henrique ; até ao taboleiro superior da referida ponte, 
da da Praça de Dorn Ped ro ; e até ao Castello do Queijo, pela 
Avenida da Boavista, da da Boavista. 

Sethna. - J ão poderão os coi1cess ionarios,. sem auctori
sação da Camara elevar os preços das passagens a \' Ulsas 
constantes dns respectivas tabe llas, nem diminuir o num ero 
de carreira s d.o seus carros, fi~aclo na lahe lla respectiva, ou 
allemr os it.inerarios. As referidas tabellas serão annualmente 
rev istas de accordo entre a Camara e a empreza e, na fa lta 
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d. 'es te , por meio de arb itros, cuj a eleição será regulada da 
fórma. seguinte: a Camara escolher·á um arbitro, a em preza 
outw e o de desempate em caso de necessidade e na falta 
d'accordo para a sua designação será escolhido pelo Coi1se
lhe iro Pres idente da Relação do Porto. 

Oita vn. - Ficam os concessiónarios auctorisados a con
servar ou assentar nas vias publicas em que actualmente as 
haja, os postes necessa.rios para a suspensão das linhas 
aerea ~;;, JJem como a collocar q uaesquer outros, para o indi
cado fim, nas ruas que tenham sutnciente largura, a fim de 
que não se tornem incommodalivos para o livre transito. 

Non~•. - !i' ica nr os co ucessionarios obrigados a, com 
prévia auctqrisação da CD rna.ra, dobrar as li nhas nas ruas, 
cuja largura o permitta e o seeviço d.a exploração o exija. 

n echtu• . - 0:-; r.encessionarios não terão di r-eito a indem
ni sa.ção alguma , nem pelos prejuiws que uas sua::; li nhas fer
reas produz;ir o transito ord ina rio , nen1 pelos lJ ue o estado 
das ruas publicas possa causar nas mesmas linhas, nem pela 
aberiu r a de noYas ruas; nem por transtornos ou interrupçào 
de ·ervi ço, motivados por medidas temporarias de ordem e 
policia, ou por trabalhos executados nas referidas vias, pelo 
governo, pela Carnara ou por emprezas e particulares, legal
mente auc torisado ·, nem, fin alm ente, por qualquer causa de 
livre uso das vias pub licas. I ·~ não poderá se r imposta aos 
c.oncessionarios multa algumu , LfUando, por qualquer elos mo
tivos indicados, tenha de interromper o serviço de exploração. 

D eci ma prinu~irn . - Os concessi onarios ficam obri
''ados a .fornecer á Camara os passes pessoaes intransmissi-
o . o 

veis para o se rviço externo, cujo numero fôr fixado no pn n-
cipio de ca da anrío, não podendo, todavia, exceder a cem . 
Além d'estes passes, dos que forem necessarios para os ser
viços ele exploração e dos que actualmente são concedidos a 
auctoridades, policia civil e bombeiros, não poderá o con~es
s ionario conceder quaesquer outros, ou passagens gratmtas, 
sem consentimento da Camara. 

Decimn seguuda.- Os alargamentos e quaesquer outros 
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melhoramentos, que, vor ventura, os concess ionarios hajam 
de fazer nas ruas para o as::;e ntamento de linhas ou melhorar 
as co ndições das mesmas, fi carão sendo do dominio publico , 
como parte integrante das mesmas r uas. . 

llet•i mn tcrtle i r a. -·· A reparação dos estragos causados 
no pavimento das vias publicas, em conse4uencia de obras de 
construcção, consúvação e reparação das linhas, desvios e 
resguardos, será feita á custa dos co ncessiona rio_s, po~endo 
ser executada por pessoal da Camara, se esta ass un o JUlga r 
conveniente, e fazendo-se a liquidação ou aj us te de contas, 
nos termos em vigor com a Companhia Carris de Ferno do 
Porto. 

Decima CJ1Utrtn. - Ficalll os concessionarios res ponsa
veis pelos prejuízos que causarem nas c.a nalisações da agua c 
de gaz e nos predios publicos ou particu la res. 

D cdnaa quinta. - Durante o período de duração tla 
concessão , os concess ionarios pagarfw â C<1 mara, em presta
ções mensaes, uma taxa .de dez e quinze centesimos por cen to 
( LO,Jõ Ojo) sobre as receitas b rutas, provenientes do transporte 
de passageiro ::; , bagage ns e mercadori as, nas linhas qne te
nham ou venha m a ter em exploração, dentro dos lim ites do 
concelho, até · á q ua.n tia de reis quinhentos contos annuaes e 
a percentagem de quinze e quinze centesimos por cento 
(:L5,J5 o;o) pelo excedente, q uando as mesmas receitas se real i
sarem em quantia sup erior á indicada, inform ando , para esse 
etfeito, até ao dia dez de cada mez , das receitas que teve 110 

imm ediatamente a nterior. 
Decima sexta. - Dura nte o pe ríodo da co ncessão, os 

co ncessionarios pagarão á Cam ara, além das pe rcentagens a 
q ne se refere a. base decima quinta, annua l mente e em_ pres
tações mensaes, a quantia de reis nove contos, qua ntw em. 
que vae incluída a verba para a con ser vaçã.o, reparação e me
llwramento ou substituição do pa vimento elas ruas, na pa rte 
a qu e se refe re a condição decima oil<t\·a elo contraeto eslabc
let; ido com a Compan hi a Carri s de l1'e rro do P orto, em 
vinte e um de agosto de mil oitocentos setenta e tres, mo-
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dificado pelo de vinte e um de abri l de mil oitocentos oi tenta 
e um . 

Dceimn seti um. - O mmuno a receber annualmente, 
pela Camara, proven iente das perce ntage ns e da quota fi xa 
que tratam as condições decima quinta e decima sexta, não po
derá ser inferior a reis vinte e cinco contos nos primeiros 
cinco annos da co ncessã.o, re is trinta contos no segundo pe
r iodo de cinco a nnos, re is trinta e cinco contos no terceiro 
per iodo de cinco annos e reis quarenta contos dma nte o res
tante tempo el a concessão. 

Ot~cima o H.al'a. - Durante o perioclo de dmaçào da 
concessão, além das i mportancias a satisfazer, consoante as 
condições immediata mente precedentes, nenhum outro imposto 
municipa l di recto poderá ser lançado sobre a concessào . 

n ecima nona . - P ara fi scalisar a boa execuçào do res
pecti vo con'Lracto, e bem assim todos e quaesquer actos admi
nistra tivos inherentes a esta eoncessão, a Camara nom erá um 
commissario on delegado, o qual lerá todas as attri buições e 
obrigações que lhe são co mmettidas pelo regul amento para a 
fisca li sação das sociedades anonymas, decre tado em dt~z de ou
lnbro 1le lll i l novecentos e um. O vencim ento d'esse delegado, 
11a importaucia de oitoce ntos c qua re nt a in il reis, se rú pago 
pelos concessiona rios. 

Yigcsi ma. - A infracção, devidamente provada e nã.n 
j us tifi ca cla po r força maior independente de pre:isão e von
tade dos concessionarios, de qualquer das condtções do res
pecti.vo conlracto, obr igarú os mesmos concessionar ios <i multa 
de reis um conto, sem prej uizo dos rec ursos legaes. 

Vigcs i m a pl'imch ·a. - No caso de reincidencia ou fa lta 
de cumprimento de qua lqu er das clausulas decima quinta, de
cima exta ou d.ec ima setima, terá a Camara o di reito de res
cind ir o re.,; pectivo contraclo , sem que fique ob rigada a sat is
fazer aos concessionarios qualquer inde mnisação por este 
mo ti v o · c a infracção das de mais cla usulas que hajam sido 
p un ida~ co m se is mu ltas n' um an no, nos termos da co ndição 
\' igcsima da rií {t Camara igual d ireito. 
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Vigesima segunda. - Da execuçã.o das condições do 
respecti\'O contracto, será. caução o material ftxo I? circulante, 
as linhas presentes e futura~ , bem co mo as propriedad es que 
façam parte da explo ração . · 

Vigesima t<wccil·a. - Os concessionar ios ficam obriga
dos ao cumprimento de todas as condições estipuladas entre 
a Excellentiss ima Camara e Companhia Carri s de Ferro do 
Porto, n'aquillo em que se não aehern a lteradas pelo presente 
contraclo, e que sào: as constantes das condições numero 
quatro, oito, dez a dezeseis do lermo assiguado n'esla Exce l
lentissima Camara co m data de vinte de março de mil oito
centos se tenta e tres, por José Dionys io de Mello e Faro por 
si e como procurador de Antonio Tavares Bas to; as co n sta~tes 
das clausulas oito a treze e quinze e dezeseis, dezenove a vint e 
e dous, \' inte c qu atro, vinte c seis, vinte e nove do term o 
assignado lambem n'esta J.!;xee llentissim a Camara co m data de 
vinte c um d'agos lo d'esse mesmo a nno por Antonio Manoel 
Lopes Vieir-a de Castro e ].!; rari s lo Nu nes Pinto, todas as do 
termo so bre tracção a vapor, assignado n'esta · Exce llen
tissima C~unara, aos vinte e cinco de julho rle mil oitocen tos 
noventa e tres, p'or José Ribeiro Vi eira ele Cn.s tro , c~o rno gerente 
da Companhia Carris ele Ferro do Porto. · 

l ' igt·•!'iima (ftull·t.a . --- Ser;í co nse rvado o preço de vinte 
c einco mil reis dos bilhetes annuaes para as li nhas aet ua l
menle em exploração e haver<.i earr·os de segunda classe des
tinados ás elasses operarias; e n'esses carr·os, os pr-eços das 
passao-ens serão inferiores ao fi xado para os de primeira classe, 
sendo estes pr-eços, bem como o numero de ca rreira s e iline
rar ios, fixado s de eo mmum accordo entre a Camara e os c·on
cessionarios. 

\ 'igesima quinta . - Os co ncess ion a rios subm etterão ú 
a!Jprova çào da Carnara os regula n1 entos dos serviços dn ex
ploração que por le i não hajam de se r appro\·;ulos pela lns
pecçào das lncluslria · Electri ca ... 

Vig•.~ ... itua ·sex ta . - Os co ncess ioJJario. ficam ob riga dos 
a garantir , pelo meno ::;, as co ndições em qu e aclualme nte se 
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encontra o pessoal da Companhia Carris de Ferro do Porto, 
bem como a conservar as Caixas de Soccorros e Aposentações, 
creada s pela mes ma Companhia , saldando os cleficits, se os 
houver. 

V igf'sinm s c t.i m a. - Os concess ionarios ou a compa
nhia, sociedade ou empreza, a quem seja transferida a con
cessão, nã.o pod erã.o st :j eit.al-a em qualquer época e pÓr· qual
quer motivo , ou ·eja por meio de obrigações ou por qualquer 
outra fôrma, a encargos, que nã.o caduquem com ella. 

Vlge~ima oi ta \•a. - Os concessionarios, ou a entidade 
para quem seja transferida a concessão, nos termos da condiçã.o 
decima quarta, qualquer que seja a sua naturalidade, serão 
reputados portuguezes e tanto os pr-oprietarios da concessão 
co mo os seus agentes, empregados e operarios, ficarão sujeitos 
em tudo o que disser respeito ú execução d'esta concessào, 
aos trihunaes e ás leis e regu lamentos por-tuguezes, e consi
derar-se-hão domicili ados na cidade do Porto e aqui respon
derão para os effeilos d'eslc cont.racto, podendo ser citados na 
pes .. oa rl 'aqu ell cs que, na mesma eicl<Hle, exerce rem a adminis
traçrw da concessão. 

Yigesima not Ht . - Todas as dnvidas ou questões que 
se SlJ ·citarem, serão resolvidas pelos Lribunaes portuguezes, 
nos lermos da s leis po rtuguezas em vi gor. 

Trig•~sim a . - A Ca mara lerá o direito de, sem prejuízo 
elos serv iços rla .concessão, fazer circnlar sobre toda a rêde 
prese nte e fut ura, o material proprio que seja necessario aos 
serv iços municipaes de incendios, irrigação, etc., e isso se m 
enca rgo algum para o municipio. 

'l'a•ig"s; ma p••imeira. - Findo que seja o t rigessimo 
quinto anno da concessã.o , poderú a Camara rescindir o res
pectivo contract.o em qualquer época, com aviso anteciparlo de 
cinco . annos, pagando aos co ncessionar ios, durante o numero 
de a nnos que faltar para preencher o pra.so da duração do 
mesmo contracto, uma annuirlade igual ao producto da. média 
do rendimento l iquido dos ultimos dr.z annos immerliatamente 
anteri ores :í remissfw ou re:::;c isào. 



Trige.~ima tn~gnu«l <i . - As p ercentage ns e renda fixa, a 
que se referem as bases dec ima quinta e decima sexta, principia
rão a· ser pagas desde.. q ue aos co ncessionarios pertença a rêde 
actual ou na respec tiva área tenha m co nstruido as s uas li nhas. 

'I'rigt•s i ma ter «'e irn. -- Findo o praso da concessão, se 
a Camara resolver abrir novo concu rso em qu aesquer condi
ções, da rá a p referencia aos co ncess ionar ios ou seus succes
sores, em ig ualdade de eircu mstancias, se assim o requererem. 

'l' r i gesi ma «Jnn a·tu . - - Os coneessiona ri os não poderão 
fa í.\er q uaesquer t rabalh os n a via publica sem prévia licença 
da Camara ; bem como :::;ubmetterão ;i a.ppro vação d'esta todo 
o materi al lixo e circulante, que emprega r para. a exploração 
d'esta concessão. · 

Tt·i g••s ima fJni ú t a . - Duran te os ult im os cinco a.nnos 
da concessão, ·a Camara te r-á o direito de coagir os concess io
na rio:::; a entrega r a im po rtancia das receitas, na q uanti a. que 
fô r necessaria , para restabelecer ou eon ·erva r em bom estado · 
todo o materia l fi xo ou c· irc ulante, se da parte dos mesmos 
co ncess iona.ri o:::; h ouver negli ge ucia n 'essn obrigação. 

'l't· igt•s i ma twxtu. - Appro r ado em fórma legal esle 
co nlracto, a Excellcnti:::;s irn n Ca ma ra revogará s uccess iva.mente 
as li cenças c concessões a inda s ubs istentes, fe itas á Co mpa
nhia Carris de Ferro do Por to, e fará levanta r os ra ils a ind a 
existentes, ú ·med ida qu e os co nccssionarios o forem requisi
tan do, segundo a necessidade g-rad ual do assentamento das 
s uas l inhas, pa ra q ue este se· possa realisar sem ne nhulll em
baraço; e para tal fim os co ncessio nar ios fa rão es:::;a r eq uisiçã.o 
com antecedencia de um mel\ c n1 relação a cada cinco ki lome
lros a levantar. 

'l'rigcsi m a sctima. - -Os segundos outorgantes conces
sionarios, ficam exp ressamente obr igados a pagar a impo rta n
cia das indemni:::;ações, em que, po r ve ntura, a Camara possa 
vir a ser condemna da pelos tr ib unaes, em ra.z~lO das conces
sões e accordos fe itos á Co mpa nhia Can-is de [j' erro do Porto, 
o u dos seu :::; ados ou de liberações posteri ores n'esle ass um
pto, hem uo mo ao paga mento de todas as despeí.\aS jud iciaes 
a que a liquid ação d'e:::;sas indenmisações dér ca usa. 
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'I'••igesima o it ~n·; • . - A Cam a.ra pres tar{t aos cencess io
narios toda. a cooperaçã o que esteja d~ntro el as suas attribui
ções, já solicitando nos termos legaes todas as approvações, 
auctori sações ou outros actos da competencia do governo, j á. 
usand o dos meios judiciaes adequados, para mais fa c11 e ra.
pidamente se chegar a ass ignar o contracto definitivo. 

'l'riges im a nona. - Os concessio nari os pr·ovisorios ou 
definitiYos podem, co m auct orisação ela Carnant, ceder os seus 
direitos a qua lque t' pessoa, co mpa uhi a, sociedade ou em prer. a, 
a qu al n ·sum irá a -s itu açã.o j uríd ica tlo cedente, co m todos os 
direitos e obrigaçõe? que lhe d isserem respeito. 

Qna•h·ag('si m a. - A execuçã.o do respeeti,·o co ntracto 
de adjudicaçã.o, na materi a a qn c Sflja m applicaYeis <t S d i:::; po
s ições dos dec retos de d ~·r. de rlezemhro ele mil oi toce nt os 
n0\·e11ta t do us, ,-inte e qua tro de dczPnlheo de mi l llü\'Cce nlos 
c um e vinte c oito el e fc yereiro de mi l rJn veeP ntos e tres, tka 
depe ucle rtte <la ap provaçã.o c]o ministerio das o bras puhlieas, 
r , na parte adm in.ist rat i,·a, s uje ita ;í approvaçfw do mi n istcri o 
do re ino. tl os lf'rrnos el o a rtigo <· ineo •rüa c cinco nnmero <~ in c·o 

do Cod igo . cl rni nisLrat iv o. 



TABELL AS A QUE SE RE PERE A BASE 7.A 

IIORARIOS 

Nwnw1·o in inimo de cw;'t'eiras, rt ue o concess-iona rio jicct oúri{jaclo 
a executai/' ·nas d-iffet·entes linll as 

Bntre a a\·e11ida da Boavis ta (e::>t ayão) e a f:::>La
çã.o d o caminh o de fer ro em Campa nhã.. 

Sendo 100 de id a e 100 de volta. 
l~ 11tre a. ave nida da Boavista (es tação) e Ma tt o

sin h o::; . 
Send o 4.0 de ida e !~O de ,· olla . 

Fj ntre a rua clé Costa Cabral (Cru z da:-; Hega
t e iras ) e a rua elo [nfante D. Henrique. 

Sendo 100 ele iQ.a e LOO de vo lt a . 
l!; ntre a praça de D. P edro e Leça. da. Pa lm ei ra , 

pela linh a ma rg inal. 
Sendo 60 ele ida e fiO de volta. 

8 ntre a r ua d o In fante D . H enriq ue e a F'oz 
(Carreiros) , d ura nle a estação h alncar , ser-

200 ca rreiras 

HO ea JTeJJ'a,; 

200 c: atTeJra ::> 

1'20 t'<l t'l' e li'aS 

vi ço suppl e men t.ar. r~o ca rre iras 
Sendo 2G d e id a e 25 de ,·o lln. 

~~ntre a p raça de D . P edro e S. R oqu e da L a-
meira . 120 ca rre iras 

Sendo 60 de ida e 60 de Yolta. 
Entre a Praça de D. Ped ro c Paranh os . 1 ~0 ca rre ira · 

Se udo 60 de ida e (10 de volta. 
Entre o largo do Carmo e Massarellos, pela· 

Rest auração. UO carrei ras 
Send o 4õ de ida e 45 el e vol ta . 

J!jntre a avenida da Boavista (estação), pelo 
campo da R egeneração na ida e pela rua d a ' 
Uuqueza de Bragança n a volta. 00 ca J.Teiras 

Sendo 25 ele ida e 2õ na volta. 
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E ntre a praça de D . Pedro e o Palacio ele 
Cr~rsta l. 24 carreira s 

Send o 12 d e ida e 12 de volt a . 

Os h orarios r e la ti vos a estas · carr e iras serã.o submettidos 
ú ap provação da camara e reg ulados de fór ma a reduzir o 
mais possi ve l os i nte n ·all os de carreira pa r a carreira , pri nci
!Ja lmente na s h o ra:-; de maior mm·im e nto. 

Preços maximos das passagens em cada lin ha 

SJUU'I()O OIUliNARIO 

Linha In.a•·&"ina I : -
Da praça de D. Pedro á A lfau dega 
.Da rua cto Infante D . Hemique a Massa re llos 
Da Alfandega ao Ouro . 
Do Ouro a Car reiros 
D o Pa sseio Alegre á Circurnva ll açfto . 
Do Car mo a Nl assarellos . 
Ua pra ça rh~ U. P ed ro ao Ou ro . 
De M assa re !los ;í F'oz (Circ um vaJi açfw) . 
Do Carmo ao Ouro (H.estauração). 
D a rua d o Infante D. H enrique á Foz (C ircunwal

lação) 
Da praça de D. Pedro á Foz (Circumvallação) 

·Do . Carmo á Fo7., p ela H.estam·ação (Ci r·cumval
lação) 

De Cam pa nhâ. a. S . Lazaro 
De , ' . Lazaro ao Carmo 
Da praça de D.' P edro á Carva lhosa 

30 re1s 
30 » 

30 » 

30 » 

:)0 » 

:)0 » 

40 » 

40 » 

40 )) 

õO )) 
60 >) 

()0 )) 

30 )) 
:iO » 

30 )) 



l li 

Do Carmo á Boavista (estação) . 
Da Carvalhosa á Fonte da Moura . 
Do Pinheiro Ma nso a Gonda re m . 
De CadDuços á Circumvallação. 
De Campanhã á praça de D. Pedm 
De S. Lazaro á Boa vista . 
Da Boavista á Foz (Circumvallação) . 
üe Campanhã á Boavis ta (Bessa) . 
Da praça de D. P edr·o á Foz (Circumvallação) 
ü e Gon çalo CIJri s tovã.o <Í. Foz (Circumvall ação). 

Da rúa do fnfante D. H enrique ao Bolhã.o 
Da praça de D. P erlro a Go nçalo Chris to vão. 
IJo BolhãÔ á praça do i\l[a rqu ez de Pom bal . 
De Gonçalo Chri stov ão a Costa Cabra l . 
Da r ua do lnfa nte D. H e nrique á praça do Marquez 

de Pomba l. 
Da praça de I>. P edro a Cosla Cabral . 
Ih . rna do Tnf;ull e D. He nrique a Co.·ta C:nhral. 

f,inhn de s . llOtlu t• : 

Da praça de D. Pedw ao campo '24 de Agos to 
Do Bolhão ao Bomfim . 
bo campo 21~ de Agosto a S. Ro4 ue 
Da praça de D. P edro a S. Roqu e. 

l..inlln. d e l"aa·n.nbos : 

Da prac,;a de D. Ped ro á Lapa 
Do campo ·ela R ege ner ação a Paranlws . 
Da praça de D. Pedro a Paranhos. 
Do Carmo á Cons lituiçflo . 

30 réis 
30 » 

30 » 

30 .,. 
40 » 

40 » 

40 » 

60 » 

60 » 

60 » 

30 ré is 
;~O » 

00 )J 

30 >> 

40 » 

40 » 
(i() » 

00 réis 
30 » 

;)() >> 

t~O >• 

30 réis 
JO » 

40 >> 

30 » 

t !l 

f , inha dn. t.: h·c ulaç ã o : 

Da Boavista (estaçã.o) a Gonçalo Chris tovã.o . 
Da Carvalhosa á rua For mosa . 
Do campo da Regeneração a S. Lazaro . 
Da rua Formosa por· S: Lazaro a Fernandes Thomaz 
Da Boavis t.a a S. Lazaro, irla on volta . . 

f ,inhn do Pnla«•io d e C l';t" fl fnl: 

30 réis 
30 » 

30 >> 

30 >> 

!~ .,. 

Da praça el e D. Pedro ao Palacio . 30 réis 

Correspondencias 

nn IC onvillll t n ( ll t.~!liii!Ut) ou S. l.nzna·o. pna·n: 

Palacio , Infante D. Henrique, Bornfim, praça do 
Marquez de Pombal ou Paranhos . 40 réi s 

n a •••·n ç a d o Jllu·quez d e P o auhn. l ou a·un do ln 
fa n f. «~ D. lle ru·i tl lH' pa•·n.: 

Boav ist a, S. Lazaro, Bomfim , Paranhos, Paln.cio ou 
Carm o . 40 réis 

n o llo au fh u IHll"U : 

Boavista, praça do Marquez de Pombal, Paranhos, 
Palacio ou Infante. 40 r éis 

n e P n. ••fu•ho8 pn•·~~: 

Boav isla, S. Lazaro, Infante, praça do Marque,; de 
Pombal,· Bom fim ou Palacio . 40 réis 
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Do Pnlacio tuu·a: 

8oavista , S. Lazaro, Infante, praça do Marqu ez rl e 
Pombal, Paranhos ou Bomfitn . 40 réis 

Ue ~·amtHIIlhâ JHH'Il: 

Costa Ca br·al ou Paranh os (i0 réi s 

ne Cosl.a Cn.ht·al pu.•·n: 

Campanhã., S. Roque, Paranhos e Boavista 60 réi s 

S. Roque e Costa Cabral 60 réis 

Ue "'· ll!Hfllf~ IHH'Il: 

Boavista, Costa Cabral c Panurhos . 60 rPis 

.... Pl\l'llllhO!O; IHII'Il: 

Campa.nhã., Costa Cabral e S . . H.oqne GO réis 

Para as novas linhas os preços das pa ssagens serft.o esta.
. belecidos na. res pectiva proporção . 

Declaro que o imposto do sell o d'est.a escriptura foi pago 
n ' uma estampilha do valor de mil reis, no fim collacla e deYi
damente inutilisacla na conformidade, ela lei. Assim o disseram , 
outorgaram e acceitaram de parte a parte na minha pre ençn 
c das testemunhas Manoel José da Costa Arantes e l':duardo 
P'ernamles Reis, emp regados d'esta Municipa li dade os qua es 
todos yâo assignar, depoi s d'es ta lhes ·er lida por mim em 
voz alta. E n'este aclo di sseram ainda o prim ei ro .com os se-

.. 

:! I 

gundos outorgautes que além dos artigos acim a~ fica mai s fa
zendo parte cl'este contracto o seguinte. 

quadrngesimn. l)rhneirn.- Além do deposito , os con
cessionarios perderão tambem a propria concessão, co1Í1 as 
installações e material fixo e circulante que lhes pertencer, 
ficando sem effeito a adjudicação, se no prasó de quinze dias 
contados sobre a data do transito em julgado da sentença 
que houver fixado o valor das ind emnisaçõ~s a que se refei·e 
o artigo trinta e sete, os mesmos concessionarios não effec
tuarem o seu pagamento. -- Que assim , n'esles termos é 
acceite o prese nte contracto ele conformidade com as bases e 
condições do respectivo concm so. Antonio de Seixas Pmto de 
Lemos, prim eiro oillcial, servindo de secreta rio e notario ela 
Camara subscrevi e assigno. João B. de Lim a Junior ·- Anto
tlio Lopes ele Paiva, por si co mo procurador de seu irrn fw e 
em· nom e da firma P aiva rrmãos - M. Lugan - Ma noel José 
da Cos ta Arantes - Eduardo Ferua ndes L{eis. Log-a r da es
t ampilha acima mencionada, devidamente in utilisada na cou
formidade da lei. \ ntonio de Seixas P into de Lemos, prime iro 
olflcial. 

L .0 de 1\Tota n.. 0 66 fol. <18 vet·l:!o . 
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Procuração 

Logar do sello da taxa de cem reis. J~u abaixo assiguado 
Joaquim Lopes de Paiva, solteiro , maior, commerciante e pro
prietario, morador n'esta cidade na rua das Pedras Negras 
11.0 3: Constituo meu bastante procurador ao Sen hor Antonio 
Lopes de Paiva, meu irmão e socio, para, se necessario fôr, 
me representar como socio da sociedade que entre nós existe 
por virtude d'escriptura publica de dois de janeiro de mil oito
eentos oitenta e seis, na outorga e assignatura por parte da 
firma da mesma sociedade, na cscriptura publica pela qual a 
Excellentissima Camara Municipal do Porlo vae fazer com a 
dita firma e com Mathieu Lugan o contracto definitivo da con
cessão da viação electrica elo Porto , cuja adjudicação provi
sOl'ia teve logar por escriptura de cinco de 111aio ultimo; e, 
para o effeito de me representar como socio da mesma socie
dade n'esse acto conftro a meu dito irmão e socio todos os 
poderes que em direito forein necessarios. A presente é assi
gnada perante notario e com testemunhas nos termos do artigo 
mi l trezentos e vinte e dous, elo Codigo Civil Portuguez. 

Lisboa, quinze de dezembro de mil novecentos e seis. 
Logar d'uma estam pilha do imposto do sello ele seiscentos 

reis , devidamente inutilisada . 
.Joaquim Lopes de Paiva - Testemuuhas: Francisco Ro

drigues Lapa - José Alves Loreto . 
Reconheço as tre · assignaturas supra e certifico que foram 

feitas na minha presença. Lisboa, quinze de dezembro de mil 
novecentos e seis. Logar de duas estampilhas, sendo uma do 
imposto do sello do valor ue quarenta reis, e outra de contri
buição industrial do valor ele dez, devidamente inutili sadas . 
• ignal publico . ICm testemunho de verdade Antonio Tavares 
d Carvalho no lario. R. cento c cincoenta reis. 

Reconheço o signal supra do notario - Porlo dezenove 
de Dezembro de mil novecentos e seis. - ignal publico. Logar 



de duas eotatnpílhas, oen<lo u1na do imposto do oello do valor 
de vinte reio, e outra de contribuição industrial do valor de 
dous r e.io, devidatnente inutilisada -·- Antonio Borges d ' Avellar. 

------- ,. 

OFFICIO DO GOVERNO CIVIL 

Sello branco do Govern o Civil do Districto do Porto. Pri
tneira Repartição. N un1ero sete. Ill ustrissüno e Excellentissitno 
Senhor. Cutnpre-me participar a Vossa Excellencia, para os 
effeito s convenientes, que pela Direcção Geral de Administra
ção Política e Civil do lVIinisterio do Reino, fo i declarado que 
não earecern de segunda approvação as deliberações camara
rias, a que se refere o officio d e Yos ·a hx.cellencia~ ·em n u
rnero, de se le d'este 1uez áecr ca cl u_ cn t1ces: ão d o cx(' ltt siyo d (' 
\'Íação, pois, tendo sido approvad.o , nos t ennos do a rtigo cill
coenta e cinco, n utnero q uinto do Codigo Adrn inistrati.vo , por 
Decr eto d e dezeoeis de N oven1bro u lt itno, o contracto provi
sorio, a que est e se refere, se tornou defid it ivo, desde logo, 
con1o já fôra prevenido no despacho transnüttido en1 offlcio de 
onze de lVIaio de tnil novecen tos e seis da alludida Direcção 
Geral, que por cópia acotn panhou o dir igido por est a reparti
ção a essa rr1unicipalidade e m doze do 1nes1n o n1 ez sob o nu
mero vinte e cinco. Rogo a Vossa Excellencia se sirva accusar 
a recepção d'este officio. Deus Guarde a Vossa Excellencia. 
Porto, dezesete de J aneiro de 1n il novecentos e sete. Illustri~
süno e Excellentissin1o Senhor P residente d a Catnara Niunici·
pal do P orto. O Secretario Geral, José Adelino Ferreir a de 
Lima. 

.Eistá conforme. 

Por to e Paços do Concelho , 21 de J aneiro de 1907. 

O S ec ret a ri o int e rino da Cam ara, 

Antonio de Seixas Pinto de Lwrnos. 
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