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MINISTERIO DO CO~ERCIO E COMUNICAÇÕES
S~cr~taria

Géral do
d~

Minist~rto

e dos

S~rviço.s

Obras Publicas

LEI N. 0 1353

Em nome da Nação, o ·Congresso da República decreta, e eu promulgo, a lei seguinte:
Artigo 1.0 - É o Govêrno autorizado a contratar com
a Maréoni's Wireless Telegraph Company Limited o estabelecimento de uma rêde radiotelegrafica nas bases
abaixo indicadas, substituindo êsse contrato para todos os
efeitos, e de comum acôrdo entre as duas partes contratantes,- o contrato assinado em 7 de Dezembro de 1912
com à mesma Companhia.
Art. 2. 0 - O Govêrno fará uso desta autorização dentro do prazo de três meses, de forma a que toda a rêde
esteja em funcionamento no prazo máximo de quatro anos
a partir da data da aprovação desta lei.
Art. 3, 0 - Fica revogada a legislação em contrário.
Os Ministros das Finanças, Guerra, Marinha, Negócios
Estrangeiros, Comércio e Comunicações, e Colónias a façam imprimir, publicar e correr. Paços do Govêrno da
República, 25 de Agosto de 1922. - ANTóNIO Josf: DE
ALMEIDA- Albano Augusto de Portugal Durâo-António
Xavier Correia Baneto- Victor Hugo de Azevedo Coutinho-josé Maria Vilhena Barbosa de Magalhães-Eduardo
Alberto Lima Basto-Alf!'edo Rodrigues Gaspar.
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BASES
BASE La
Organização de uma companhia portuguesa

. :A ·_. Marconi's ;Wireless Ielegraph ·company Limited'
comprometer-se há a organizar· uma companhia ·portu-·
2uesa de telegrafia e telefonia sem fios com séde em Lisboa,
sendo parte do seu · capital subscrito em Portugal e o seu
conselho de adminis;tração. .composto . de sete membros,
dos quais cinco serão cidadãos portugueses.
§ 1.0 - Serão reservados para subscrição em Portugal
dois terços, pelo menos, do capital da Companhia a organizar. Se a parte assim reservada não fôr porém aqui
inteiramente subscrita dentro de um prazo razoavel, fixado
para esse efeito devidamente publicado poderá o que faltar
ser coberto em qualquer .outro país, salvo para Govêrno
Português a faculdade de completar a parte não subscrita
do capital reservado para Portugal.
. § 2. 0 - Um administradór· será de nomeação do Ministro das Colónias, outro do : Ministro do Comércio e
dois indicados pela Marconi's Wireless Telegraph Company Limited.
§ 3.0 - O pessoal da Companhia será tanto quanto
possível português, comprometendo-se a Marconi's Wireless Telegraph Company Limited a dar-lhe todas as facilidades para a sua instrução.
Passado o primeiro ano de exploração só portugueses
serão empregados como operadores · e pelo menos um
engenheiro por estação será também cidadão portugu~s,
se a Companhia conseguir recrutar uns e outros com a
necessária aptidão.
BASE 2. 1
Estações a instalar

A Companhia Portuguesa começará por instalar e explo_rar . por sua conta, sem qualquer encargo para o Estado, postos de telegrafia sem fios em Lisboa, Açôres,
Madeira, . Cabo Verde, Angola e Mo.çambique.

'S

A potência dêstes postos ·será suficiente para que:
O de Lisboa comunique directamente. com Cabo Verde,
Açôres, Madeira e toda a Europa, devendo também fazer o
serviço maritimo do pôrto.
·
O dos· Açôres · comunique directamente com : Madeira
e .Lisboa.
·
O da · Madeira comunique directamente com Açôres
-·
e Lisboa,
O ·de Cabo Verde comunique directamente com Lisboa,
América do Sul e Angola.
O de Angola comunique directamente com Cabo Verde
e Moçambique.
·
.
O de Moçambique comunique com Angola e ainda
com a India ·Portuguesa (Gôa), se vier a fazer-se, quanto
a esta, o acôrdo previsto na base s.a.
. -. · Todas· estas . comunicações deverão ser ·garantidas - durante o dia e a noite.
· As estações serão do mais moderno sistema empregado
pela Marconi's Wireless Telegraph Company Limited e
deverão ter as disposições necessárias para um tráfico
·
intensivo.
Todas as estações estarão prontas a funcionar no prazo
máximo de tres anos e meio, a partir da data -da assinatura do contrato.
· As estações de 15 quilovátios, já adquiridas pelo Governo Português para as comunicações · Guiné-Cabo Verde,
Loanda-S. Tomé e Lourenço Marques-Moçambique, constituirão, bem como as redes interiores de cada colónia,
um sistema radiotelegráfico auxiliar das grandes: estações
·
·
exploradas pela Companhia,
BASE 3.a
Locais

O Governo poderá ceder gratuitamente à Companhia
todos os· locais em terrenos do Estado ou que lhe sejam
oferecidos, para as instalações de estações, ou vender à
Companhia, se ·ela o desejar, pelo preço do custo, os locais
que· tenha adquirido,
Decretará,~ se a Companhia o pedir e o Governo o jul:,.
gar indispensável, as expropriações por utilidade pública
dos locais que a Companhia necessite adquirir pará a instalação dos postos, suas dependencias e canalizações para
o abastecimento de água.
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BASE 4.•
Isenção de direitos aduaneiros

Será isento de direitos aduaneiros todo o material, que
não seja de consumo pessoal e imediato, necessário para
a instalação, renovação e exploração das estações, que não
puder ser fabricado no país em boas condições. Este material será igualmente isento de pagamento da taxa consular estabelecida pelo decreto n. 0 7 .899.

BASE S.a
Direito do exclusivo

A Companhia gozará durante o período da sua concessão do direito exclusivo de instalar e explorar comercialmente * postos de telegrafia e. telefo.nia sem fios em
Portugal, Açôres, .Madeira, Cabo Verde, Angola, Moçambique, S. Tomé e Príncipe.
O Governo, porém, poderá continuar a explorar:
a) As estações de Leixões. Ilha Terceira e quaisquer
outras já estabelecidas ou que o Governo venha a estabelecer exclusivamente destinadas ao serviço marítimo dos
portos;
b) A rêde interna a instalar dentro do país e todas as
rêdes coloniais igualmente para as comunicações infernas·
e serviços marítimos dos portos;
c) Os postos estabelecidos ou a estabelecer no arquipélago dos Açôres para as comunicações entre as diferentes ilhas;
d) As lígações Guiné-Cabo Verde, Loanda-S. Tomé e
Lourenço .Marques-Moçambique e ainda com a India Portuguesa (Goa).
e) Todos os postos militares ~ navais exclusivamente
destinados ao serviço militar e naval.
.
Se o Governo ·o desejar, a Companhia poderá explorar
alguns dos postos compreendidos nas alíneas a), b), c) e
d), mediante condições especiais a estabelecer.
O Governo poderá ainda fazer acôrdos com a Companhia para a instalação e exploração de postos radiotelegráficos e radiotelefónicos em Macau, India e Timor ou
em qualquer outro pontO- do continente, ilhas adjacentes
o~ colónias.
.,. Vídé Pag. n. 0 8.
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BASE 6.a ·
Participação de lucros

I

Deduzindo da receita bruta da Companhia as despesas
de exploração em cada ano, tirar-se-hà:
·
a) Uma percentagem de 5 por cento para fundo de reserva legal;
b) Uma percentagem para o conselho de administra·
ção e fiscal;
c) Uma percentagem para amortização do capital;
d) Uma importância não superior a 7 por cento do capital da Companhia para o primeiro dividendo.
Um mínimo . de 20 por cento, do restante, depois de
cobertos quaisquer deficits c,1.nteriores, referentes ás alíneas
acima mencionadas, será entregue ao Governo como partiCipação de lucros.
BASE 7/
Duração da concessão

A concessão será feita por período não superior a
quarenta anos, contados a partir da conclusão da rede,
findo o qual a Companhia entregará ao Governo, em
perfeito estado de funcionamento, os postos sem qualquer
encargo para o Estado.

BASE

s.a

Resgate

O Governo poderá. exercer o ·direito de resgate decorrido que seja metade do período da concessão.
Avisará para isso a Companhia com um ano de antecedência e pagará à mesma o seu capital realizado (deduzido o fundo de reserva e amortização) e úma indemnização por lucros cessantes, calculada multiplicando a média
do total dos lucros líquidos nos últimos sete anos de exploração, deduzida a participação do Governo e excluindo
o ano de maior e o de menor rendimento, pelo número
de anos que faltem para terminar ·a concessão.

BASE 9.a
· Direito de preferência

Se o Governo, depois de estar na posse da rêde por
efeito do estabelecido nas bases 7.a e s.a, desejar que ela

J
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continue a ser explorada por uma entidade particular,
a Companhia Portuguesa terá o direito de preferência
em igualdade de circunstâncias.
BASE 10.a
Taxas de transmissão

As taxas de transmissão serã.o fixadas pela Companhia
de acôrdo com o Governo, não devendo exceder as que
vigorarem para os cabos submarinos e linhas terrestres.
Os telegramas do Governo terão sempre uma redução
de 50 por cento.
BASe 11.a
Taxas de trânsito e terminais

As ·taxas de trânsito e terminais que a Companhia deverá pagar ao Estado serão fixadas pelo Governo. não
podendo porém, exceder as que vigorarem ou de futuro
_vierem a vigorar para os cabos submarinos e linhas terrestres.
Paços do Governo. da República, 25 de Agosto de 1922.
-0 .Ministro do Comércio e Comunicações, Eduardo Af..
beilo Lima Basto- O Ministro das Colónias, Alfredo
Rodrigues Gaspar.
RECTIFICAÇÃO

No ~Diário do Govêrno» n. 0 191, de 14 do corrent~,
onde vem publicada a lei n, 0 1:353, de 25 de Agosto findo,
na base 5. 3 (direito do exclusivo) lin. 3. 3 , onde se lê:
_«postos de telegrafia sem fios em Portugal», deve ler-se:
«postos de telegrafia e telefonia sem fios em Portugal».
. Repartição Central, 22 de Setembro de 1922.. - O Secretário Geral, José Maria Cordeiro de Sousa ~

MINIS1ÉRI0 DAS COhÓNIAS
Secretaria Geral

Contrato celebrado para oestabelecimento ue uma rêde radiotelegrâ·
fica entre a metrópole e as colónias portuguesas, nos termos
das bases anexas à lei n. o 1353 de 25 de I gosto de 1922
Aos 8 dias do mês de Novembro de 1922, neste ~1inis
tério das Colónias e Gabinete do .Ministro, Ex.mo Snr. Alfredo Rodrigues Gaspar, compareci eu, Joaquim Basilio
Cerveira e Sousa de Albuquerque e Castro, secretário geral do .Ministério, e estando presentes, de uma parte, o
Ex. mo Ministro e secretario geral do Ministério do Comércio e Comunicações, Exmo Snt. José Maria Cordeiro e
Sousa, representando o respectivo Ministro, nos termos da
portaria de 7 do corrente mês, como primeiro outorgante,
em _nome do Governo da República Portuguesa, e de outra parte, como segundo outorgante, a .Marconi's Wireless T elegraph Com pany Limited, sociedade anónima de
responsabilidade ·limitada, com séde na cidade de Londres, Strand, Marconi House, representada pelo Ex.mo Snr.
João Júdice de Vasconcelos, na qualidade de seu procurador, como consta do documento que fica arquivado nesta
Secretaria Geral, pelos mesmos outorgantes foi dito, na
minha presença e nas das testemunhas adiante designa- .
das, que ~m virtude da autorização concedida pela lei
n.0 1353 de 25 de Agosto do corrente ano, e nos termos
dela, concordavam em um contrato para o estabelecimento
de uma rêde radiotelegráfica. nas bases anexas à mesma
lei, substituindo o contrato assinado em 7 de Dezembro
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de 1912, de forma a que toda essa rêde esteja em funcionamento no prazo máximo de quatro anos e que, para esse
efeito, deveria o segundo outorgante aceitar o compromisso
de organizar uma companhia portuguesa de telegrafia e
telefonia sem fios, com o titulo de Companhia Portuguesa
Rádio Marconi, adiante designada por ~<A Companhia» com
séde em Lisboa, sugeita às leis gerais que regem as sociedades anónimas e à referida lei especial n. 0 1353. A segunda outorgante aceitou esse compromisso, concordando
com a anulação do contrato que entre ela e o Govêrno
Português havia sido outorgado em 7 de Dezembro de
1912 e na sua substituição pelo presente, nos termos dos
artigos seguintes :
·Artigo 1,0 - A Companhia regular-se-há pela legislação
portuguesa e convenções internacionais em vigor respeitantes à instalação e exploração das suas estações.
Art. · 2. 0 - A séde d~ Companhia será em Lisboa e o
seu capital inicial de libras esterlinas 750.000, ficando o
conselho de ·administração desde já autorizado a elevá-lo
até a cifra de libras 1.500.000.
§ único. Serão reservados, para subscrição em Portugal,
dois terços, pelo menos, do capital inicial e futuro da Companhia a organizar. Se a parte assim reservada não fõr, porém, inteiramente subscrita em Portugal, dentro de um mês
depois de publicados os respectivos avisos nos principaes
jornais de Lisboa e Porto, cidade da Praia, Loanda e Lourenço Marques, poderá o que faltar ser coberto por qualquer outro país, salvo para o Govêrno ·Português ·a faculdade de completar dentro de quinze dias a parte não subscrita do capital reservado para Portugal.
· Art. 3,0 - O conselho· de administração da Companhia
será composto de sete membros dos quaes cinco, pelo menos. serão cidadãos portugueses. Um dos sete administradores será nomeado pelo Ministério das Colónias, outro pelo
Ministério do Comércio, representando a Administração
Geral dos Correios e Telegrafos, e dois pela Marconi's Wireless Telegraph Company, Limited.
Art. 4. 0 - O pessoal da Companhia será tanto quanto
possível, português, comprometendo-se a Marconi's Wireless Telegraph Company, Limited a ·dar-lhe todas as fa. cilidades para a sua instrução. Passado o primeiro ano de
exploração, só portugueses serão empregados como opera·
dores e, pelo menos, um engenheiro por estação será: tambem cidadãó português, se a Companhia conseguir recrutar
uns e outros com a necessária aptidão.
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Art. 5, 0 - A Companhia Portuguesa começará por instalar
e explorar por sua conta, sem qualquer encargo para o Es·
tado postos de telegrafia sem fios em Lisboa, Açôres, Madeira, Cabo Verde Angola e Moçambique. A potência destes
postos será suficiente para que: Lisboa comunique directamente com Cabo Verde, Açôres, Madeira e toda a Europa,
devendo tambem fazer o serviço marítimo do porto. Açôres
comunique directamente com Madeira e Lisboa e execute
o serviço internacional de navega,ção do arquipélago, beni
como o serviço marítimo dos portos dos Açôres, em comunicação com a rêde rádiotelegrafica interinsular que fôr explorada, quer pelo Governo, quer pela Companhia, nos termos do artigo 16.0 • Madeira comunique directamente com
Açôres e Lisboa e serviço marítimo do porto. Càbo Verde
comunique directamente com Lisboa, América do Sul e Angola. Angola comunique directamente com Cabo Verde e
Moçambique. Moçambi~ue comunique directamente com
/\ngola e ainda com a Índia Portuguesa (Gôa) se vier a fazer-se, quanto a esta, o acordo previsto no artigo 16.0 , O
alcance dos·postos será suficiente para assegurar estas comu·
nicações de dia e de noite.
Em cada uma das referidas localidades poderão ser
instalados um ou mais postos, conforme as exigências do
tráfico. As estações de 15 quilovátios, já adquiridas pelo
Govêrno Português para as comunicações Guiné-Cabo Verde,
Loanda-S. Tomé e Lourenço Marques-Moçambique constituirão, bem como as rêdes interiores de cada colónia, um
sistema rádiotelegrafico auxiliar das grandes estações exploradas pela Companhia.
§ único. As estações europeias com que Lisboa deverá
comunicar serão aquelas cuja eficiencia e trafico justifiquem
o estabelecimento dessas comunicações.
Art. 6. 0 - A Companhia instalará e explorará ainda por
sua conta, e .sem qualquer encargo para o Estado, um posto
rádiotelegrafico na costa do Algarve no local que fôr determinado de ·acôrdo com o Govêrno. O serviço especialmente
reservado a êste posto será o da navegaçãQ da respectiva
zona e, quando o tráfico o justifique, as comunicações rádiotelegraficas com Lisboa na parte referente aos serviços
rádiotelegráficos internacional e colonial que transitem pelo
posto de Lisb~a.
Art. 7. 0 - A Companhia comprará à AdministraÇão Geral dos Correios e Telegrafas, o posto que está actualmente
instalado em Leixões, explorando-o por sua conta e sem
qualquer encargo para o Estado. O serviço especialmente
reservado a este posto, será o da navegação e, quando as
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necessidades do tráfico o exijam, ás comunicações rádiote·
legráficas com Lisboa, no que se refere aos serviços rádiotelegráficos internacional e colonial que sejam transmitidos ou recebidos pelo posto de Lisboa. A importância
em libras esterlinas a pagar pela Companhia á Administração Geral dos Correios e Telegrafos pela compra do referido posto, será a mesma por que a Administração Geral
dos Correios e Telegrafos a adquiriu à .Marconi's Wüeless
Telegraph Company, Limited, deduzindo-se a sua desva~o
risação que será calculada de acordo entre a Administração Geral dos Correios e Telégrafos e a Companhia, não
devendo essa desvalorisação ser inferior a ~ x ~ sendo_ o
número de anos que medeia entre o inicio da exploração
e a data em que fôr entregue à Companhia e~ o seu preço
em libras pagas à .Marconi's Wireless Telepraph Company
Limited. Os terrenos e edifícios que fazem parte do posto
de Leixões, incluindo os que servem para habitação do pes·
soal, embora continuem pertencendo ao Estado, serão usufruídos pela Companhia durante o · tempo de _validade do
contrato, devendo por esta ser restituídos ao Govêrno no
fim dêsse prazo ou quando tiver lugar o resgate, em bom
estado de conservação e sem qualquer encargo para o
·
Estado.
Art. 8,0 - O prazo máximo para o início da exploração
dos postos indicados nos artigos 6, 0 e 7. 0 será o mesmo que
é fixado para os restantes postos.
Art. 9. 0 - Além dos postos indicados nos artigos ante·
riores, a Companhia terá o direito de instalar e explorar
quaisquer outros, tanto de telegrafia como de telefonia sem
fios, dentro da área e nos devidos termos da sua concessão
e presente contrato. A Companhia terá ainda o direito de
estabelecer o serviço rádiotelefónico em qualquer dos seus
postos, anexo ao rádiotelegráfico. Poderá ainda fazer a
substituição completa ou parcial da rádiotelegrafia pelarádiotelefonia nas suas estações.
Art. 10.0 - O hot ário das estações exploradas pela Companhia será fixado de acôrdo com o Govêrno, de harmonia
com as exigências do tráfico.
·
Art. 11.0 As estações, a que se reftre o artigo 5. 0 , serão
do mais moderno sistema empregado pela .Marconi's Wireless Telegraph Company, Limited, na época da sua instalação, devendo receber as reparações, renovações e aperfeiçoamentos necessários, em harmonia com o preceituado
no § 2. 0 do artigo 17.0 deste contrato. Quando o tráfico o
justifique, terão as necessárias disposições para transmissão
e recepção de alta velocidade.

l
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· .Art. 12.0 - Todas as e~tações deverão estar prontas a .
funcionar num prazo máximo de três anos e meio a partir da assinatura do presente contrato ..A Companhia terá,~
.porém, o direito de começar a exploração de alguma ou
de algumas delas, antes de toda a rêde estar concluída .
. · Art. 13. 0 _:_Os comprimentos <;!e onda a empregar nas _
comunicações da Companhia, serão os determinados pela_
Convenção Rádiotelegráfíca ou as que venham a ser, esta.belecidas nas revisões dessa Convenção ou outras ·con- venções que as substituam. No caso, porém, de na Convenção Internacional em vigor, nas suas revisões ou ém
Convenções futuras, não estarem previstos comprimentos .
de onda para determinados casos, serão eles fixados de .
acôrdo entre a Companhia e o Govêrno. O Governo dará
à Companhia a necessária assistência e apoio junto das .
àdmínistrações que explorem postos de telegrafia · e telefonia sem fios em Portugal, ilhas adjacentes e colónias e
junto das conferências e convenções internacionais, para .
que os referidos comprimentos de onda lhe sejam exclusivamente reservados.
Art. 14.0 ~O Governo cederá gratuítamente à Companhia todos os locais em terrenos do Estado ou que lhe
sejam oferecidos para as instalações de estações, venderá
á Companhia, se ela o desejar, pelo preço do custo, os
locais que tenha adquirido, e decretará, se a Companhia
o pedir, e o Governo o julgue indispensável, as expro~ 
priações por utilidade pública, dos locais que ·a Compa:.nhia necessite de adquirir para instalação dos postos, suas
dependências e canalisações para o ·abasteCimento de àguas.
Art. 15.0 - Fica isento de direitos aduaneiros todo o
material, que não seja de consumo pessoal e imediato, necessário para a instalação, renovação e exploração das es_tações, que não. puder ser fabricado no país em boas condições. Este material será igualmente isento de pagamento
da taxa consular estabelecida pelo decreto n. · 7899.
·§ único. Entende-se por material de consumo imediato
e ,pessoal, todo aquele que fôr destinado ao uso particular·
·4os empregados da Companhia.
.
Art. 16, 0 - A Companhia gosará durante o período
da .sua concessão do direito exclusivo de instalar G explorar comercialmente postos de telegrafia e telefonia sem fios
em Portugal, Açôres,· .Madeira, Cabo Verde, Angola e .Moçambique, S. Tomé e Príncipe. O Governo, porém, reser--va-se o direito de explQrar:
· · . , .·
.
. a) As estações da Ilha Terceira é. quaisquer outras já
~stabel~cidas ou que o Governo . venhá a ·estabelecer (com..
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a reserva abaixo indicada) nos Açôres, Cabo Verde, S.
Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, todas exclusivamente destinadas ao serviço marítimo dos portos;
b) A rêde interna a instalar dentro do país (exdusiva·mente destinada ao tráfico interno) e todas as rêdes coloniais igualmente destinadas para as comunicações internas
da respectiva colónia;
· '
c) Os postos estabelecidos ou a estabelecer no arqui·pélago dos Açôres ·para as comunicações entre as diferent es ilhas e serviços marítimos dos respectivos portos;
d) As ligações Guiné-Cabo Verde, Loanda-S. Tomé,
~ Lourenço Marques-1\foçambique, e ainda com a India Portuguesa (Gôa);
e) As Jigações Porto Santo-Madeira;
f) To.dos os postos militares e navais exclusivamente
d~stinados ao serviço militar e naval.
·
A todo o tempo, quando o Govêrno o desejar, a Companhia deverá explorar qualquer dos postos ou todos os
]Jostos compreendidos em cada uma das alíneas a), b), c),
d) , ou e) mediante condições especiais a estabelecer entre
o Govêrno e. a Companhia. A Companhia instalará e explorará ainda, se o Govêrno o desejar postos rádiotelegráficos e rádiotelefónicos em Macau, lndia, Timor ou
em qualquer outro ponto do continente, ilhas adjacentes
ou colónias, mediante condições a estabelecer entre o Govêrno e a Companhia.
§ 1.0 -·A Companhia dentro da área da sua concessão
ou fóra dela terá o direito de opção em igualdade de condições, para a instalação e exploração dos postosf cuja
exploração o Govêrno resolva adjudicar a uma entidade
·
particular.
§ 2. o ~O Govêrno não poderá instalar nem explorar
postos de telegrafia ou telefonia sem fios, para serviço
dos respectivos portos, nas localidades onde a Companhia,
em virtude do presente contrato, explorar postos destinados a identicos fins.
Art. 17. 0 - Deduzindo da receita bruta da Companhia
as despezas de exploraçã·o em cada ano, tirar-se~há do
saldo:
a) Uma percentagem .de 5 por cento para o fundo de
reserva legal;
b} Uma percentagem não superior a 5 por cento para
o conselho de administração e não superior a 2 por cento
para o conselho tiscal ; .
c) Uma percentagem destinada à amortisação do capital que será .representada pelo cociente da divisão do
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capital realizado, a amortizar pelo núm-ero de anos que
faltarem para terminar a concessão;
d) Uma importância de 7 por cento do capital da
Companhia para primeiro dividendo.
25 por cento do restante, depois de cobertos quaisquer
deficits "relativos a anos anteriores e referentes às alíneas
c) e d) acima mencionadas será entregue ao Govêrno como
participação nos lucros.
§ 1. 0 - Fica expressamente ressalvado o disposto nos
§§ 2. 0 e 3. 0 do artigo 192, do Código Comercial.
§ 2. 0 - A Companhia deverá incluir nas .despesas de
exploração todos os encargos destinados à conservação
das suas instalações e eticiência dos postos, procedendo
às necessárias reparações e renovações de material e adoptando, tanto quanto possível, os aperfeiçoamentos do sistema .Marconi, aplicaveis aos aparelhos instalados, que
forem determinados pela economia de exploração e exigência do tráfico, de forma que o Govêrno, ao terminar
a concessão, esteja assegurado de receber o material em
perfeito estado de fuiJ.cionamento.
Art. 18.0 - A concessão dada por este contrato á Companhia com todos os · seus direitos e encargos terá uma
duração de quarenta anos a partir da data em que estiver
concluída a instalação de todos os postos a que o mesmo
contrato se refere e que iniciada fôr a sua exploração, ou
sejam três anos e meio depois da data da assinatura deste
contrato. Findo o período da sua concessão, a Companhia
entregará ao Govêrno todos os postos em perfeito estado
de funcionamento, sem qualquer encargo para o Estado·.
Art. 19. 0 - O Govêrno reserva-se a faculdade, reco·
·nhecida aos Estados pelas Convenções telegraficas e radioteiegraficas internacionais e respectivos regulamentos, de
suspender por tempo indeterminado o serviço telegrafico
nas estações da Companhia para todas as correspondencias
ou só para uma classe delas·.
§ 1. o - O Govêrno só usará da faculdade mencionada
neste artigo quando Portugal se achar em circunstâncias
anormais, -o.u em caso de guerra, conforme as disposições
actuais daquelas Convenções e regulamentos ou as que
. vierem a ser introduzidas a este respeito nas suas sucessivas revisões ou novas convenções.
§ 2. o - O Govêrno só usará . deste direito para o tráfico da Companhia quando tomar identicas restrições para
o das Companhias dos Cabos Submarinos para as mesmas
casses de correspondencias, destino ou procedência. '
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Art. .20. • - O Govêrno poderá ainda eni ·caso de guerra
ou de revolução, chamar ·a ·si a exploração provisória das
.<estações exploradas pela Companhia, mobilizando ;,o seu
pessoal que não seja de nacionalidade·.estrangeira. Durante
este período, a Companhia será isenta das obrigações que
pelo presente contrato .lhe são impostas e receberá do Govêrno uma compensação correspondente aos prejuízos e
lucros cessantes que sofrer.
..
.
. .
Art. 21. 0 - - O Govêrno poderá . exercer o direito do
resgate decorridos que ·sejam vinte anos de exploração.
Avisará para isso ;a Companhia .com -um. a~o de antece.dência e pagará à mesma o seu capital realisado (deduzido
o fundo de reserva e amortisação) e uma indeinnisação
.por lucros cessantes calculada · multiplicando a média do
total dos lucros líquidos (acima dos 7 por cento a que se
refere a alínea d do artigo .17. 0 ) . nos últimos sete anos de
.exploração, deduzida . a participação do GovernQ e ex.cluindo o ano de maior .e do menor rendimento, pelo .nú. mero de anos que faltem para terminar a concessão.
Art. 22. o - Se o Govêrno depois de estar de posse da
_rêde por efeito do estabelecido nos artigos18. 0 e 21. 0 desejar que ela continue a ser explorada por uma entidade
partiéular, a Companhia terá o direito de preferencia em
igualdade .de circunstâncias.
Art. 23. 0 : - As taxas de transmissão· serã~ fixadas pela
Companhia de acôrdo com a · Administração Geral dos
Correios e Telégrafos ou com o Ministério das Colónias,
conforme respeitarem à metrópole ou ás Colónias não devendo exercer as que vigorarem para os .cabos submarinos e linhas terrestres. Na aplicação deste preceito. ter-se há
em vista que o limite máximo sómente .será o das taxas
das linhas terrestres, quando ós países destinatários estiverem apenas ligados por esse meio de comunicaçãó;. Os
telegramas do Govêrno terão sempre uma redução de 50
por cento. A Companhia transmitirá e recébera gratuítamente dois telegramas meteorológicos por '!lia e por es·
tação. ·
Art. 24. 0 - As taxas de ·trânsito e terminais' que a Companhia deverá pagar ao Estado serão fixadas pela Administração Geral dos Correios e T elegrafos e pelo Ministério
das Colónias, · conforme respeitarem á metrópole · ou às
colónias, não podendo, porém, exceder as· que vigorarem
ou de. futuro .venham a vigorar para os cabos submarinos
e linhas terrestres .
. Art. 25, 0 - O Govêrno dentro das . suàs ·faculdades e
tendo e:in conta as convençoes internàcionais,· :dará á Com-
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panhia os auxílios possíveis no sentido de ·ela aumentar o
seu tráfico entre o continente, ilhas·. adjacentes e colónias
portuguesas. Procurará ainda dar-lhe a possível assistência ·
a fim de utilisar as suas .estações. no serviço internacional .
e desenvolver-lhe o seu tráfico.
·
· Art. 26. -~O pessoal da Companhia observará os regulamentos de sigilo das comunicações telegráficas e :pela ·
não observância desse regulamento, será punido de acôrdo .
com as leis portuguesas·. ·, . .,
·
Art. 27. o - Os ramais das ligações entre as estradas
públicas existentes e os terrenos das estações serão feitos
e conservados pelo Govêrno, .devendo . a sua construção
estar concluída a tempo de não atrazar a ·instalação ·e ex-·
ploração dos postos. A Companhia, consultado ~o Govêrno,
se este o desejar, procederá a essas construções por conta
do Govêrno, devendo o seu pagamento, acrescido do juro,.
de 5 por cento, ser encontrado nas quantias .a pagar ao
Estado pelas taxas de . trânsito, terminais e participação
de lucros. Caso a Companhia tenha de proceder á constru·
ção desses ramais, o Govêrno decretará, se a Companhia
o· pedir, a expropriação por utilidade pública dos terrenos
necessarios para esse fim. A quantia que será facturada
ao Govêrno pela · construção desses ramais será a que a
Companhia tiver despendido com as obras e terrenos,
acrescida de 10 por cento para despezas de administração ..
O Govêrno terá o direito de . exercer toda a fiscalisação
que julgar conveniente sôbre estes trabalhos, quer sob o
ponto de vista técnico, quer administrativo.
Art. 28. 0 - A Companhia obriga-se a dar curso a todos.
os telegramas particulares que lhe forem entregues ou
transmitidos pelas estações telegraficas da rêde do Estado
nas condições a estabelecer de acôrdo com a Administração Geral dos Correios e Telégrafos e Ministério das Colónias ou governadores das províncias ultramarinas. As estações e postos rádiotelegrafíeos da Companhia não poderão
aceitar directamente do público ou de qualquer entidade
para transmissão, quer gratuita quer paga, nem fazer a
entrega directa de quaisquer telegramas aos seus destinataríos. A aceitação dos despachos a expedir, bem co,mo a
entrega dos referidos telegramas aos destinatarios, só poderá ser feita por ·intermédio das estações do Estado.
§ único. O disposto neste artigo poderá ser em qualquer
tempo modificado mediante acôrdo a estabelecer entre a
Companhia e a ·Administração Geral dos Correios e Telegra:Eos, Ministério das Colónias ou ·governos das províncias
·
ultramarinas, conforme as estações de que· se tràtar.
0
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Art. 29. 0 - A Companhia não poderá suspender o ser-··
viço de correspondencia radiotelegrafica, quer em parte,
quer no todo, sem prévia autorisação do Govêrno Porhtguês, salvo caso de fôrça maior, devidamente comprovado.
Art. 30.0 - A Companhia, se o julgar necessario, poderá estabelecer nas cidades mais próximas dos seus posto~, estações relais ligadas a esses' posto~. Os postos ou
estações relais da Companhia serão ligados. às estações do ·
Govêrno por meio de linhas destinadas à transmissão e
recepção de telegramas, nos termos da última par1e do
artigo 28;0 dêste contrato. Para esse efeito o Govêrno-:te·
servará à Companhia nos edificios das suas estações, a escolher de acôrdo entre a Companhia e o Govêrno, compartimentos com a capacidade necessaria para a instalação
dos aparelhos telegraficos ou telefónicos da Companhia e
competente pessoal operador; e por cuja utilisação a Com•
panhia pagará ao Govêrno as ·rendas que se ajustarem .. As
linhas destinadas ao estabelecimento destas comunicações,
bem como os aparelhos telegraficos ou telefónicos respectivos, deverão ter a capacidade e o rendimento necessario
para o tráfico e serão (no continente e ilhas adjacentes) estabelecidos, conservados e reparados pela Companhia sem
qualquer encargo para o Govêrno. Nas colónias portugue . .
sas ficará a cargo do Governo a construção dessas linhas
que será feita de harmonia com as indicações da Companhia, ficando a cargo da Companhia a sua reparação e
conservaç~o e o fornecimento dos aparelhos necessarios
para a sua exploração, que em ambos os casos será feita
exclusivamente pelo pessoal da Companhia. A sua instalação deverá estar concluída a tempo de não prejudicar o,
início da exploração dos postos.
§ 1.0 - As disposições dêste artigo· poderão em qualquer tempo ser modificadas mediante acôrdo a estabelecer;
entre a Companhia e a Administração Geral dos Correios
e Telégrafos e o Ministério das Colónias, conforme. às es·
tações de que se tratar'.
§ 2: 0 - Serão aplicaveis às linhas · que a Companhia
tiver de construir para os efeitos indicados neste artigo,
as .· disposições . dos artigos 124.0 a 128. 0 da Organisação·
dos Correios, Telégrafos e Telefónes e Fiscalisaçãô das
Indústrias Electricas, aprovado por decreto de 10 de Maio
de 1919. ou outros que de futuro as substituam, entendendo-se que os direitos pertencentes ao Estado, em vir~
tude dessas disposições, /são subrogados á Companhia,
cGmo se aquelas linhas fossem exploradas pela Administraç·ão Geral dos Correios ~ Telégrafos1 contanto que pela
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mesma Administração Geral tenham sido préviamente apro ~
vados os respectivos projectos, e estes elaborados segHndo
as instruções que a mesma Administração Geral prescrever.
Art. 31.0 - A C<?mpanhia enviará anualmente ao Govê.rno o seu relatório de gerência.
Art. 32, 0 - A Companhia elaborará os seus estatutosem harmonia com a lei e as disposições do presente contrato.
Art. 33. o ' - O Govêrno reserva-se o direito de tomar
todas as providências que julgar convenientes para fisca-lisar o cum_primento deste contrato e bem assim o direito
de verificar, quando e como_. entender, a quantidade ·de
telegramas e de palavras t~ansmitidas, recebidas ou em
trânsito pelas estações da Companhia, devendo esta prestar-lhe todos os esclarecimentos e conceder-lhe todas as fa-dlidades para isso.
Art. 34, 0 - O franco-ouro servirá de base a todas as
contas da Companhia no que se relere a taxas de transmissão, terminais e de trânsito.
Art. 35. 0 ...._As contas entre o Govêrno Português e a
Companhia serão elaboradas mensalmente, devendo a Companhia enviál.. as à Administração Geral dos Correios e Telégrafos ou ao Ministério das Colónias, conforme se trate
do movimento das estações do continente, ilhas adjacentes
ou do ultramar, dentro dos dois mêses seguintes áqueles a
que respeitarem.
Art. 36.0 _._A liquidação ~das contas será feita por trimestres e o seu pagamento será feito em francos efectivos
de ouro. Essa liquidação será feita em Lisboa para os postos do continente e ilhas adjacentes e para os outros pastos
conforme se estabelecer em regulamentos.
Art. 37. 0 -Nenhuma reclamação será atendida nas contas com relação aos telegramas que tenham mais de quinze
mêses de data.
Art. 38.0 - Os regulamentos a que ficam sujeitas as relações entre o Govêrno e a Companhia, tanto para o tráfico
como para a liquidação de contas, entrega de fundos e
quaisquer outros regulamentos necessários para a execução
deste contrato, serão elaborados de comum acordo entre a
Administração Geral dos Correios e Telégrafos ou o Ministério das Colónias e a Companhia, conforme respeitarem à
metrópole ou às colónias.
Art. 39.0 - O presente contrato substitui, para todos
os efeitos, o contrato assinado em 7 de Dezembro de 1912,
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·entre
_graph
nhuni
desse

o Govêrno Português e a Marconí's Wireless Tele-'
Company, Limited, o qual é declarado nulo e de ne_.
efeito, bem como qualquer diligência ou actos que
contrato tenham· derivado.
·

A celebração deste confrato procedeu minuta devida·.mente aprovada em Conselho ·de ·Ministros, por despacho~
,de 2 de Novembro de 1922.
Assistiu a este acto o Procurador Geral da República,
,Ex.mo Snr. Dr. José Francisco de Azevedo e Silva.
O presente termo de contrato está escrito em sete· e
meia fôlhas de papel ·selado, que pelos mencionados outorgantes vão rubriCadas, á excepção da última,, por conter
.as assinaturas, e foi pago o selo por ele devido, na impor·
·
tância de 3$00.
Foram de tudo testemunhas presentes Arnald{) de Paiva
Carvalho, solteiro, engenheiro e funcionário público, resídente na Rua de S. Paulo, 121, 2, andar, em Lisboa; e
Joaquim Pires Ferreira Chaves, casado, funcionário público
residente na Rua de S. Bento, 297, 4. 0 andar, em Lisboa,
que com as partes outorgantes vão assinar depois de este
,a todos ser lido em voz alta, por mim, Joaquim Basílio
-Cerveira e Sousa de Albuquerque e Castro, secretário gé•ral dp Ministério, que o fiz escrever e subscrevo:
0

Alfredo Rodrigues Gaspar - ·José Maria Cordeiro e Sousa
-João Júdíce de Vasconcellos- Arnaldo de Paiva Carwalho- Joaquim Pires Ferreira Chaves- José Francisco de
.Azevedo e Silva- Joaquim Basílio Cerveira e Sousa de
.Albuquerque e Castro,
(Visado pelo Conselho Superior d~ Finanças, em 14 de
:Novembro de 1922),
,
- · _. .
,·
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