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M I N I S T E R I O DO R E I N O . 

T 1837. 

E N D O sido creada por Decreto de quinze de Novembro de mil oitocentos. trín-Dezembro 
ta e seis uma Inspecção Geral de Theatros e Espectaculos Nacionaes, á qual, pel,o 7* 
paragrafo quinto do Artigo primeiro do mesmo Decreto, foram dadas bases geraes 
do regimento para o fim de prover á reforipa progressiva da Arte Dramatica, á de-
cencia dos espectaculos publicos, e protecção dos Artistas; e cumprindo regular so-
bre estas bases a execução prática das regras estabelecidas , e o modo de sua appli-
cação , segunde a experiencia tem mostrado por mais necessário: Hei por bem, na 
conformidade do Artigo septimo do já citado Decreto, Determinar o seguinte: 

Artigo 1.* No Districto Administrativo do Porto immediatamente , e nos ou-
tros Districtos Administrativos em que para o diante se julgar necessário , havfrá 
um De'egado do Inspector Gèral dos Theatros, que dentro dos limites daquelle Disi 
tricto exercerá, em paridade de circumstancias, as mesmas funcções que, pelo Arti-
go primeiro do referido Decreto de quinze de Novembro, pertencem ao, mesmo Ins-
pector Geral dos Theatros. 

Art. 2." O Delegado do Inspector Geral poderá, se assim convier, sub-Dele-
gar, ou para o Concelho de sua residencia, ou para qualquer outro do seu Districto 
onde fôr necessário, em pessoa idónea que sirva ern seus impedimentos ou ausencia, 
dando parle pela Inspecção Geral dos Theatros da nomeação que fez, para haver 
de lhe ser confirmada , sem o que não valerá. 

Art. 3." As Authoridades Administrativas de Concelho ou julgado serão, den-
tro de seus respectivos limites territoriaes , os Delegados natos da Inspecção Geral, 
aonde quer que nâo haja delegação especial; ecomo taes darão cumprimento ao que 
a referida Inspecção Geral lhes incumbir para execução das medidas de sua authori-
dade, conforme ella e' regulada pelo paragrafo quinto do Artigo primeiro do Decre-
to de sua creação, de quinze de Novembro de mil oitocentos trinta e seis. 

Art. 4.° O Inspector Geral dos Theatros e Espectaculos Nacionaes fará imme-
diatamente subir, pelo Ministerio do Reino, a fim de serem submettidas áReal Ap-
provação, as convenientes instrucções, que devem ser enviadas aos seus subalternos 
para o recto Estabelecimento do que por este Decreto se determina. 

O Secretario d'Estado dos Negocios do Reino assim o tenha entendido, e faça 
executar. Palacio das Necessidades, em sete de Dezembro de mil oitocentos trinta 
e sete. = RAIN V\A.= Julio Gomes da Silva Sanches. 

C ^ O N F O K M A N D O - S E Sua Magestade a R A I N H A com o parecer interposto pelo lg. 
Ajudante do Procurador Geral da Corôa, sobre a Representação que a Junta de Pa-
rochia da Freguezia de Barqueiros dirigiu por este Ministerio, em 15 d'Abril proxi-
mo passado, ácerca da administração do Templo de Nossa Senhora das Necessida-
des, que se acha iIlegalmente administrado, como se vê das informações que se hou-
veram por esta Secretaria d'Estado dos Negocios do Reino, Manda que o Adminis-
trador Geral interino de Braga faça executar a Lei, devolvendo a adminislração do 
Templo de Nossa Senhora das Necessidades no Concelho de Espozende, com todos 
os seus bens e r iidiuieutos, á Junta de Parochia da Freguezia de Barqueiros, que é 
a authori ldde co.npetente para ella, visto o referido Templo estar comprehendido na 
disposição jí^nerica d<> Artigo 97 , 9.* do Codigo Administrativo; ficando assim 
a mesma Junta obrigada a satisfazer todos os encargos a que estiverem obrigados os 
bens e rendi mentos do mr-smo Templo. 

Pai,.cio das Necessidade*, em 12 de Dezembro de 1837. = Julio Gomes da Silva 
Sanches. 
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