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CONVINDO que aos Governadores Civis dos Districtos Administrativos do Conti-
nente do Reino se offereçam todos os meios de que possam precisar para salvar a res-
ponsabilidade que lhes deve caber pela falta da fiel execução do Regulamento Geral 
para a Repartição das Contribuições directas de repartição approvado por Decreto de 
2 0 de Dezembro ult imo: Manda a RAINHA, pela Secretaria d'Estado dos Negocios da 
Fazenda, em additamento á Portaria de 2 3 do referido mez, Declarar ao Governador 
Civil interino do Districto Administrativo de Lisboa, para sua intelligencia e effeitos ne-
cessarios, que deve, juntamente com o resultado do exame dos Candidatos a Commis-
sarios de Contribuições, enviar a proposta dos que, debaixo da sua mesma responsa-
bilidade julgar nos termos de deverem ser preferidos para cada um de semelhantes lo-
gares. 

Palacio de Belém, em 2 8 de Janeiro de 1846 . = Conde do Tojal. = Para o Go-
vernador Civil interino do Districto Administrativo de Lisboa. (1) 

No Diario do Governo de 2 9 de Janeiro N.° 2 5 . 

E x . ™ e Rev.'"° Sr. = Sua Magestade a RAINIIA, a Quem foi presente o R e -
querimento dos Parochos e Thesoureiros, desta Capital, pedindo que nas Capellas dos 
cemiterios se observem as disposições da Tabella que foi mandada executar por De-
creto de 8 de Junho de 1844 , visto ser Parochia commum para todos os Parochos, c 
sendo certo que para podér ter logar a doutrina e praxe contraria, fôra necessário que 
nas Capellas dos cemiterios houvessem Capellães munidos pela Authoridade Ordinario 
Ecclesiastica, para fazerem nella as encommendações e officios de sepultura com exclusão 
dos Parochos, o que não existe: accrescendo que o Decreto de 2 1 de Setembro de 1838 
nada estabelecendo ácerca de Capellas dos cemiterios, manda expressamente no artigo 
14.° mantêr todas as disposições legislativas, e regulamentos, e usos locaes no que res-
peita a funeraes, enterros, e sepulturas; e que o Regulamento authorizado pelo De-
creto de 8 de Outubro no artigo 8.° declara expressamente, que as suas disposições não 
prejudicam os direitos dos Parochos; por todas estas incontradictas razões, Conforman-
do-Se com os pareceres de V. Ex. a e do Conselheiro Procurador Geral da Corôa, Ha 
Sua Magestade a RAINHA por bem, Attendendo á justa pertençuo dos Supplicantes, Re-
solver, que nas Capellas dos cemiterios se observem as disposições da Tabella que acom-
panha o Decreto do 8 de Junho de 1 8 4 4 ; e que nesta conformidade o resto da ctfru 
que os herdeiros, testamenteiros, parentes ou amigos da pessoa finada pozerem no altar 
da Capella dos cemiterios, e nas tocheiras ou tarimbas para servir na encommendação 
ou officio de sepultura, que ahi queiram fazer pelo proprio Parocho, ou debaixo da sua 
presidencia, deve pertencer ao Parocho e ao seu Thesoureiro, enão ficar para a Capella 
do cemiterio, ou rendimento delle. O que assim Manda a Mesma Augusta Senhora 
communicar a V. Ex. a para sua intelligencia e mais effeitos. 

Dcos Guarde a V. Ex." Paço, em 29 dè Janeiro de l 8 4 6 . = Ex.m 0 e Rev.mo Sr. 
Patriarcha de Lisboa. = Jose Bernardo da Silva Cabral. 

No Diario do Governo de 3 0 de Janeiro N." 2 7 . 

USANDO da authorizaçuo, concedida ao Governo pelo artigo 4.° da Lei de 2 3 
de Maio de 1843, sobre as providencias tendentes a promover o aperfeiçoamento da 
arte dramatiea. 

Tomando em consideração as Consultas, que, á Minha Real Presença, fizeram subir 

(1) Identicas se expediram a todos os Governadores Civis do Continente do Reino. 
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0 Inspector Geral dos Theatros, e o Presidente dn Commissão da edificação do novo 
Theatro Nacional, ácerca da organização do Theatro de .DONA MARIA S E G U N D A : 

f i e i por 'bem Deéretar o -seguinte Regulamento para a administração dos theatros. 

T I T U L O I . 

Organização Administrativa. 

CAPITULO I . 

Natureza e divisão dos theatros 

Artigo 1.° Os theatros são considerados como escôla prática de Bellas Artesi que, 
por sua natureza e objecto, tôem particular influencia sobre a civilisação intellectual e 
moral dos Cidadãos; e, como logares de reuniões, podem ter relação immediata com 
a segurança e ordem publica. 

ATI. 2." Os theatros dividcm-se em theatros de primeira ordem, e theatros se-
cundários. 

§ 1.° Os theatros de primeira ordem, são os de DONA MARIA SEGUNDA, e 
de S. Carlos, em Lisboa ; e o theatro de S. João, na Cidade do Por to ; todos os mais 
são theatros de segunda ordem. 

2° Quando convier, poderá fixar-se o numero dos theatros, e prescrever-se o ge-
nero das peças, que devam ir á scena, nos theatros de primeira e segunda ordem. 

C.VPITUIA I I . 

Pessoal da administração. 

StxxÃo 1.*—Magistrados Administrativos. 

Art. 3." A administração e inspecção superior dos theatros, e de todos os espe-
ctaculos publicos, é exercida pelo Ministerio do Reino, e pelos seus Delegados. 

Art. 4.° Os Delegados do Ministerio do Reino são: 
1.° O Inspector Geral dos Theatros, e seus Delegados. 
2.° Os Governadores Civis, e os Administradores do Concelho. 

SUCÇÃO 2.°— Inspector Geral dos Theatros e seus Delegados. 

Art. 5.° O Inspector Geral dos Theatros é nomeado por Decreto do R e i : presta 
•juramento nas mãos do Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Reino; e ú 
substituído, na sua falta, ou impedimento, pelo Secretario da Inspecção. 

Art . 6." O Inspector Geral dos Theatros é encarregado da administração e ins-
pecção artística e economica dos espectaculos publicos; e, nesta relação, compete-lhe. 

1.° Promover a execução das Leis e regulamentos theatraes; expedindo, para esse 
effeito, as ordens e instrucções convenientes; e requisitando, nos termos do artigo 359.° do 
Codigo Administrativo, o auxilio de força necessaria para o desempenho de suas funcções. 

2.° Approvar as peças e mais representações, que se hão de dar ao publico. 
3.° Superintender os seus Delegados, e todos os Emprezarios e Directores, ou 

Artistas, dos theatros e espectaculos, para os obrigar a cumprir as suas obrigações le-
gaes, ou convencionaes; e lhes fazer mantôr os direitos legitimamente adquiridos. 

4." Interpor juizo de equidade e conciliação em todos os casos de desintelligencia, 
ou questões theatraes, antes de se empregarem os meios judiciários. 

5.° Authorizar as folhas dos vencimentos o despezas da Inspecção Geral, e as dos 
subsidios de todos os theatros do Reino; fiscalizando a contabilidade dos estabelecimentos 
de .sua dependencia. 

Art. 7." Ao Inspector Geral dos Theatros incumbe: 
o » 
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1.° Cumprir as obrigações e encargos, que lhe são impostos por este Regulamento, 

e por quaesquer disposições legaes. 
2..° Visitar amiudadas veies os theatros e espectaculos publicos, para obviar, ou 

reprimir, os abusos ou relaxações offensivas dos bons costumes, ou as que fôrem preju-
diciaes ao exercicio e progresso das artes. 

3." Dar contas, e fazer o orçamento geral das despezas, com o serviço da «ia 
competencia. 

4." Formar a estatistica dos theatros, e fazer os relatorios sobre o estado material 
e moral de todos elles, segundo o disposto nos artigos 34.° e 37." do Regulamento do 
Conselho Superior de Instrucção Publica, de 10 de Novembro de 1 8 4 5 , na parte, qoe 
lhe fôrem applicaveis. 

5.° Propôr ao Governo os Regulamentos geraes e especiaes para a boa execução 
das Leis de administração theatral, e as providencias, que julgar necessarias para o 
progressi\o melhoramento da arte dramatica. 

Art. 8." Toda a correspondencia coro o Governo, sobre os negocios theatraes, deve 
correr pela Inspecção Geral dos Theatros, com direcção ao Ministerio do Reino. 

Art. 9.° São Delegados do Inspector Geral as pessoas, que fôrem especialmente 
nomeadas para o substituirem no exercicio das suas funcções, conforme os Regulamentos 
e Ordens Superiores. 

§ unico. A nomeação destes Delegados é feita por Decreto Real. 
Art. 10." Nas terras, fóra de Lisboa, onde não houver Delegados especiaes do 

Inspector Geral, as Authoridades Administrativas exercerão as attribuições daquelle 
funccionario; satisfazendo ás suas requisições, e propondo ao Governo as medidas, que 
carecerem de approvação superior. 

SECÇÃO 3.°—Governadores Civis, e Administradores d» Concelho. 

Art . 11.° Os Governadores Civis, e, sob a sua inspecção, os Administradores do 
Concelho, têem a seu cargo a policia preventiva dos espectaculos; e, com este objecto, 
pertence-lhes: 

1." Inspeccionar as casas e salas de espectáculo, para que a sua construcção eeon -
servação prestem as garantias necessarias á segurança e commodidade dos espectadores. 

2." Empregar as medidas de prevenção, para que nas reuniões dos espectaculos 
seja inalteravelmente mantido o socego e tranquillidade publica. 

3.° Fazer reprimir os motins, os arruidos, ou quaesquer outros actos, que excedam 
os limites da decencia e justa liberdade, ou perturbem a paz e a ordem entre os es -
pectadores, o» as representações entre os artistas. 

4.° Ordenar a suspensão do espectáculo, se tanto fôr preciso- para a manutenção 
do socego publico, dando parte ao Ministerio do Reino* 

5." Empregar convenientemente a força publica destinada ao serviço dos espectac-
u l o s , e, por meio delia, e pelo exercicio da própria Authoridade, coadjuvar c fazer 
executar as providencias, dadas pelos Agentes da Inspecção Geral, sobre os objectos da 
sua competencia. 

6 ." Propôr ao Governo os Regulamentos necessarios para se organizar completa-
mente este importante ramo da publica administração. 

TITULO II. 

Regras geraes administrativas.. 

CAPITULO L 

Licenças para os espectaculos. 

Art. 12.° Os espectaculos publicos, de qualquer natureza que sejam, não podei» 
ter logar sem. prévia authorisação das Authoridades competentes.. 



/ 

1846. 13 
Art. 13.° A authorização para os espectaculos publicos, em Lisboa, e para os que 

fôrem permanentes fóra desta Cidade, será concedida directamente pelo Ministerio do 
Reino. 

Para lodos os outros espectaculos se expedirá a authorisação pelos Governadores 
Civis. 

§ unico. A concessão de umas e outras licenças deve ser fundada no processo in-
formatorio, sob as garantias de habilitação e fiança dos Emprezarios ou Directores, a 
bem dos interesses moraes e administrativos dos espectaculos. 

Art . 14.° A duração das licenças, e as suas condições, serão prescriptas no res-
pectivo Diploma, segundo a qualidade e natureza dos espectaculos. 

§ unico. Se as condições, com que se permittirem os espectaculos, deixarem de 
ter fiel execução, as licenças serão cassadas. 

CAPITULO I I . 

Dias de espectáculo. 

Art. 15.® Os dias e horas de espectáculo serão fixados para cada um dos theatros 
e espectaculos publicos, com respeito á estação do anno, e mais conveniências que é 
mister attender, assim para commodidade do publico, como para evitar, quanto fôr pos-
lirel, que um estabelecimento não prejudique a outro. 

Art. 16.° Haverá necessariamente espectaculos em todos os theatros; nos dias 
de grande gala ordinarios; nos dias que extraordinariamente fôrem declarado» de re -
gozijo publico pela Authoridade competente. 

§ 1.* Neste ultimo caso, os Emprezarios e Directores dos espectaculos, não são 
responsáveis pelo cumprimento da obrigação extraordinaria, senão fôrem devidamente 
atisados pela Inspecção Geral. 

§ 2.° Em occasião de regozijo publico, poderá o Inspector Geral, com authorizaçuo 
do Governo, alterar a ordem estabelecida dos dias, horas, e qualidade do espectáculo. 

§ 3.° Nos dias de grande gala, ou de regozijo publico, esperar-se-ha pelas Or -
dens de Suas Magestades, ou Altezas, para começar o espectáculo. 

Art . 17.° Tambem haverá sempre espectáculo em todos os dias, que explicita ou 
implicitamente fôrem estipulados, ou na licença para a abertura do theatro, praça, ou 
semelhantes, ou no contracto de subsidio. 

Act. 18.° São prohibidos os espectaculos publicos 
1.° Na Quarta feira de Cinza. 
2." Nas Sextas feiras de Quaresma. 
3.* No Sabbado e Domingo da Paixão. 
4.° Era toda a Semana Santa. 
5.° Na vespera e dia de NataL 
6.° Na Dominga de Pentecostes. 
7.* No dia de Corpus Christi. 
8.° No dia da Ascensão. 
9.° No dia da Commemoração dos fieis defuntos. 
10.° No dia de Todos os Santos. 
11.° Nos dias de lucto publico, por morte de ElRei, da Rainha, ou de Pessoa 

da Real Familia. 
12." No dia 2 4 de Setembro, anniversario do fallecimento de Sua Magestade I m -

perial o Senhor Dora Pedro. 
13.° Nos dias que, por occasião- de calamidade publica, fôrem designados pelo 

Governo. 
CAPITULO I I I . 

Censura dramatica e fiscalisação dos «artasis. 

Art. 19." Nenhum Drama póde ser representado sem prévia censura» 
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A!rl. '20.° A censura theatral comprehende & teíis<fi''a ffioVal e a censura litte-

r a r i a . 
§ 1.° A censura moral tem por objecto fiscalizar as peças dramaticas, na pnrte 

relativa aós costumes, á Religião e á politica. 
§ 2." A censura litteraria tem por objecto apreciar e fiscalizar o merecimento 

litteVario, e scientifico dias peças -dramaticas. 
§ -3.° Um 'Regulamento especitfl proverá a este ramo de administração. 
Art. 21 .° Nenhum cartaz poderá ser affixado em Lisboa, 'sem que liw esfeitiplor 

•idêntico, impresso ou manuscripto, tenha sido apresentado ao 'Inspector Geral, e por 
elle seja approvado. 

§ 1." Entende-se publicado o cartaz que foi affixado'em tres logares publicos. 
§ 2." O espectáculo annunciado em cartaz publicado, não póde ahertfr-se de modo 

algum sem permissão do Inspector Geral. 
§ 3." O Inspector Geral é responsável por essa alteração, e pelo modo, fórma, o 

cumprimento dos cartazes publicados. 

TITULO III. 

Propriedade dramalica. 

Art. 22." A propriedade das producções dramaticas, quer sejam originaes ou t ra -
duzidas, pertence exclusivamente aos seus authóres ou traductores. 

Art. 23.° A propriedade dramatica ó transmissivel por contracto, ou doação entre 
vivos, ou por causa .de morte, ou por outro qualquer modo legal de transmissão. 

§ unico. A duração do direito de propriedade será fixado pela Lei. 
Art. S4." Nenhuma obra dramatica póde ser representada em qualquer theatro, 

sem o consentimento formal, e por escripto do seu proprietario. 
§ unico. A empreza ou sociedade theatral, que contravier esta disposição, incor-

rerá nas penas do artigo 105.° 
Art. 25.° São livres e garantidas todas as estipulações, que os andores fizerem 

sobre a representação das suas peças com os Emprezarios, ou Directores dos theatros, 
em que não estiverem fixados os direitos chamados de auctor. 

§ unico. As estipulações devem ser registadas na Inspecção Geral dos Theatros; 
c as certidões delias constituirão o titulo legal para o cumprimento das obrigações es-
tipuladas. 

T I T U L O I V . 

Theatro de Dona Maria Segunda. 

CAPITULO I . 

Edificio e objecto do Theatro. 

Art. 26.° O edificio, construido á frente da Praça de D . Tedro, segundo a au-
thorização da Lei de 16 de Novembro de 1841 , é propriedade do Estado, e fica ex-
clusivamente destinado para a'fundação do theatro portuguez d e n o m i n a d o r Theatro Na-
cional de Dona Maria Segunda—. 

'A!ft. O Theatro Nacional de Dona Maria Segunda, tem por objecto pro-
mover o aperfeiçoamento da arte dramatica; servindo de escóla normal para a formação 
de :bons 'actores. 

CAPITULO I I . 

Organização. 

Art. 28." A escóla de declamação, creada pelo Decreto de 15 de Novembro de 
1836 , e regulada pelo 'Regimento de 2 7 de Março de 1839, e Estatutos de 2 4 de 
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Maio de I 8 i t , será collocada no Theatro Nacional de Dona Maria Segunda, e refor-
mada por modo, que possa cabalmente preencher os fins da sua instituição. 

Art. 29.° Os exercicios da escóla de declamação serão distribuidos por dous 
cursos; servindo um delles para o ensino theórico, e outro para o ensino prático dos 
alumnos. 

§ 1.° O curso thcórico será regido por aquelles dos antigos Professores do Con-
servatorio Real de Lisboa, que se julgarem necessarios. 

§ 2.° O curso para os exercicios práticos será encarregado a dous actores esco-
lhidos d'entre os mais hábeis, pela Commissão inspectora do Theat ro , a qual lhes arbi-
trará uma gratificação modesta, que será contada nas despezas ordinarias do theatro. 

§ 3.° Cessam os premios, que até agora se davam aos alumnos desta escóla ; è 
ficam substituidos pela admissão ao Theatro de Dona Maria Segunda, como praticantes, 
ou como societários delle, segundo o seu mérito. 

Art . 30." O serviço dramatico do theatro será desempenhado por uma sociedade 
de artistas de diversas classes, com vantagens proporcionadas á sua cathegoria, sob a 
administração economica de uma Direcção, escolhida entre os societários. 

Art . 31.° Haverá uma Commissão nomeada pelo Governo, para velar pela ma-
nutenção do estabelecimento, e fiscalizar a administração economica do theatro. 

Art . 32." Haverá tambem um Repertorio para a inscripção das peças dramaticas, 
depois de fiscalizadas pela censura litteraria e moral. 

Art. 33.° Serão Gxados os interesses da propriedade dramatica garantida pelo 
disposto no Titulo 3.° deste Regulamento. 

CAPITULO I I I . 

Sociedade dos aclores. 

SECÇÃO 1.*—Composição da sociedade, e classificação dos aclores. 

Art. 34." A sociedade dos actores será composta do numero de artistas que fòrem 
necessarios para se obter o fim da instituição do theatro; e os societários serão divi-
didos em quatro classes. 

Art . 35." As classes dos societários têem a seguinte denominação: 
1.° Classe das primeiras partes. 
2." Classe das comprimarias. 
3.° Classe das segundas partes. 
A-.0 Classe das terceiras partes. 
§ unico. Junto da sociedade haverá tambem uma classe de praticantes, que, sem 

fazer parte da sociedade, podem entrar nella por seu merecimento e serviços. 

SECÇÃO 2 . a — Admissão primitiva dos actores. 

Art . 36.° São admittidos a formar o primeiro núcleo da sociedade do theatro 
todos os principaes artistas nacionaes, e os alumnos, que possa haver no Conservatorio 
Real de Lisboa, com as habilitações de sufficiente aptidão. 

Art. 37." Um Jury de pessoas intelligentes, nomeado pelo Governo, proverá á 
escolha e apuramento dos artistas, que estiverem no caso de entrar na sociedade; de-
signando o caracter scenico, e a classe a que cada um delles deve ficar pertencendo. 

§ unico. O Jury submetterá os seus trabalhos á decisão do Governo, pelo Minis-
terio do Reino, sob proposta, fundada no mérito reconhecido dos Candidatos, e graduada 
de todos os concurrentes. 

Art. 38." Resolvida a proposta pelo Governo, se fará constar, a cada um dos 
artistas escolhidos, a classe em que fica collocado- exigindo-se de cada um delles 
a declaração de querer, ou não, formar parte da associação, fundadora do theatro 
normal. 

Art. 39.° As declarações dos artistas, que quizerem constituir-se em corpo de 
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sociedade, serão reduzidas a escriptura publica, com as clausulas do presente Regula-
mento, e as mais, que necessário fôr. 

§ unico. A validade da escriptura, assignada pelos artistas, ou seus legitimos pro-
curadores, e por um Delegado do Governo, como outorgantes, por um e outro lado, fica 
dependente da approvação do Governo. 

Art . 40.° Aquelles actores, que por qualquer motivo, ou pretexto, se recusarem 
a' fazer parte da sociedade, ficarão por esse facto inhabilitados para poderem ser e m -
pregados no Theatro de DONA MARIA SEGUNDA, por espaço de quatro annos. 

Art . 41.° Todo o actor, que depois de admittido e classificado se não submetter 
ao arbitramento, ácerca dos seus vencimentos, feito pelo modo estabelecido no artigo 
53.*, será excluido do theatro por espaço de oito annos. 

Art . 42.° Se algum actor societário abandonar o Theatro de DONA MARIA 
SEGUNDA, para ir exercitar a sua arte em qualquer outra parte, perderá os direitos 
adquiridos na sociedade, e não poderá novamente ser admittido a ella por espaço dè 
der annos. 

Art . 43." Os artistas, que não fòrem admittidos á sociedade, poderão ser es-
cripturados para o serviço do theatro pelos vencimentos, que se convencionarem; mas 
em nenhum caso serão considerados como socios, nem terão parte alguma na adminis-
tração. 

Art. 44.° A reunião dos actores societários fórma a Assembléa Geral da sociedade, 
com as attribuições prescriptas pelos regulamentos especiaes. 

§ unico. O Fiscal do Theatro de DONA MARIA SEGUNDA será o Presidente 
da Assembléa Geral, na conformidade do artigo 7 3 . ° ; e a Assembléa Geral escolherá 
d'entre os societários um delles para Secretario da Mesa. 

SECÇÃO 2 .*— Admissão successiva. 

Art. 45.° Depois de constituida a sociedade, os Candidatos que quizerem ser 
admittidos á classe de praticantes farão o requerimento á Direcção do theatro, instruído 
com os documentos seguintes : 

í . e Um attestado de bons costumes, passado pelas competentes Authoridades. 
2.° Um certificado authentico de approvação no curso completo da escóla de de-

clamação, ou em outro de iguaes ou superiores habilitações. 
§ unico. Na concorrência de diversos Candidatos serão preferidos os que melhores 

qualificações apresentarem; em igualdade de circumstancias se dará a preferencia aos 
que fórem alumnos do Conservatório Rea l ; e, entre estes, preferirão os mais antigos. 

Art. 46.° Os praticantes, depois de dous annos de serviço, e os societários de 
uma classe inferior poderão ser promovidos h classe immediatamente superior por con-
sulta graduada de lodos os Oppositores. 

§ unico. Os praticantes, que não entrarem no theatro normal, poderão ser es-
cripturados em outros theatros do Reino, Geando habilitados para a admissão á socie-
dade, quando se abrir concurso. 

Art . 47.° A regra, estabelecida no artigo antecedente para a admissão e pro-
moção nas classes, exceptua-se a favor dos actores de provado e distincto merecimento, 
que, por alguns annos, tiverem exercido a sua arte em quaesquer theatros com publico 
applauso; ou a favor de outros artistas de talentos superiores, e mérito transcendente. 

§ unico. Se houver necessidade'de uns ou de outros, ou fôr reconhecida a utili-
dade da sua admissão a qualquer classe, o Fiscal do theatro, ouvindo a sociedade do» 
actores e a Commissão inspectora fará as convenientes propostas, fundadas em provas 
irrefragaveis. 

Art. 48.° As propostas para a promoção de umas a outras classes serão feitas 
pela Commissão inspectora com audiência da sociedade, e informação particular do 
Fiscal. 

O Inspector Geral dos Theatros fará subir ao Governo estas propostas, e as que 
se formarem nos termos do artigo antecedente, acompanhando tudo com o seu parecer. 
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CAPITULO I V . 

Obrigações dos actores. 

Art. 49.° Os actores têem as seguintes obrigações: 
1.° Dedicar todos os seus talentos eesforços ao serviço do theatro; representando 

todos e quaesquer papeis, no seu genero, que lhes fòrem distribuidos. 
2." Cumprir pontualmente as disposições dos regulamentos, e ordens da Direcção, 

e da Commissão inspectora. 
3.* Satisfazer as multas, que lhes fòrem impostas; submettendo-se ás penas dis-

ciplinares e convencionaes,"estabelecidas pelos Regulamentos e Contractos. 
4.® Servir os cargos da scena para que tiverem as devidas habilitações. 
Art. 50.° Os artistas praticantes têem a seu cargo: 
1.° Representar os papeis de todos os generos, que lhes tocarem por distribuição. 
2.° Substituir os artistas das diversas classes nos seus impedimentos. 
3.° Satisfazer, na parle que lhes fôrem applicaveis, as disposições do artigo ante-

cedente. 
CAPITULO V . 

Vantagens da Associação. 

SECÇÃO 1."—Subsidios e vencimentos. 

Art. 51.* É concedido á sociedade dos artistas do theatro normal: 
1.° O usofructo gratuito do edificio do mesmo theatro a titulo de subsidio. 
2.° Um auxilio pecuniário, quando, por experiencia, se mostrar a sua indispen-

sável necessidade. 
Art. 52.° Os actores societários vencem : 
1." Os ordenados annualmente arbitrados pela Direcção. 
2.° As gratificações assignadas aos que desempenharem os cargos do theatro, e 

da escóla de declamação. 
3.° Uma remuneração, deduzida do saldo existente em cofre no fim do anno 

theatral a favor dos mais zelosos e proficientes. 
Ar t . 53.° Os ordenados dos societários serão arbitrados com attenção á sua classe, 

e á prática até aqui seguida no theatro nacional subsidiado. 
Art. 5í ' .° O pagamento aos actores será feito mensalmente com o saldo, que existir 

em cofre, no fim de cada mez, depois de deduzidas todas as despezas e encargos do theatro. 
§ 1.° Se o saldo fôr menor que os vencimentos mensaes, será a importancia delle 

distribuída pelos societários em proporção dos vencimentos arbitrados. 
§ 2." Se o saldo fôr maior que os vencimentos mensaes, o excedente será appli-

«ado ao pagamento dos ordenados em divida dos mezes antecedentes. 
§ 3." O saldo final, depois de preenchidos os vencimentos annuaes, será dividido 

em dez partes, distribuídas pela maneira seguinte: 
1.° Tres partes para os melhoramentos materiaes do theatro. 
2." Uma parte para o monte-pio. 
3.° Seis partes para remuneração dos actores mais zelosos e proficientes. 
Art. 55." Os artistas societários não podem ser expulsos da sociedade senão por 

motivos comprovados de roáo comportamento e insubordinação, precedendo proposta do 
Inspector Geral sobre as informações da Direcção, ou Commissão inspectora, com au-
diência dos interessados. 

SECÇÃO 2 . a — Monte-pio. 

Art. 56." É estabelecido um monte-pio para soccorrer os oitislas societários do 
theatro normal, que absolutamente se impossibilitarem de voltar á scena por molestia 
ou cadu.-idade. 

3 
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Art . 57.° Para a formação e augmento do monte-pio são applicados os meios se-

guintes : 
1.® O producto de dous benefícios annuaes, um em cada semestre, isento dos di-

reitos de auctor. 
2.° Quatro por cento do producto liquido de cada representação, depois de dedu-

zidos todos e quaesquer encargos. 
3.° Os direitos de auctor, provenientes das representações de peças do dominio 

publico, cujos proprietarios não podem designar-se. 
4.° Uma metade do producto dos direitos de auctor, provenientes de representação 

de peças traduzidas, na conformidade do artigo 95.°, § 2." 
5.° A importancia total das multas, que, pelos regulametos theatraes, fòrem im-

postas aos artistas e Emprezarios do theatro. 
6.° Uma parte do saldo final do rendimento annual do theatro nos lermos do 

artigo 54.°, § 3.°, n.° 2 . 
7.° O producto das subscripções dos societários por quotas mensaes, na proporção 

dos seus vencimentos, pela fórma que se estabelecer no respectivo Regulamento. 
8.° Os donativos e legados. 
Art . 58." O capital do monte-pio é indefinido; e, á proporção que fôr entrande 

cm cofre, será empregado nos fundos publicos com vencimento de juro que mais cre-
dito merecerem, ou naquellas transacções, que offerecerem maiores interesses e segu-
ranças. 

Art. 59." Os fundos do monte-pio não podem, sob pretexto algum, ler applicação 
estranha ao seu fim; são inalienaveis; e as pensões alimentícias nunca serão pagas senão 
pelo rendimento do capital, e pelo producto das quotas dos societários. 

§ 1.° Em quanto o producto do capital e das quotas dos societários não chegar 
para o pagamento integral das pensões alimentícias, a somma, que houver para divi-
dir, será distribuída entre os pcnsionarios na proporção das pensões, que lhes compe-
tirem. 

§ 2.° Quando os rendimentos do monte-pio excederem a importancia das pen-
sões alimentícias, poderá a Assembléa Geral prestar soccorros á mulher, filhos e mãi 
viuva ou irmãs solteiras dos societários fallecidos, quando fôrem reclamados no estado 
de pobreza ou miseria. 

§ 3.° Em o capital chegando a 6 0 : 0 0 0 ^ 0 0 0 réis em numerário, poderão ser 
modificados, com approvação do Governo, os rendimentos applicados pelo artigo 57." á 
formação do monte-pio. 

Art . 60.° O quantitativo das pensões c soccorros do monte-pio; a fórma da sua 
adjudicação ; e o modo, que se deverá ter na administração dos fundos, serú tudo pres-
cripto nos Estatutos, feitos pela Assembléa Geral, e confirmados pelo Governo. 

CAPITULO V I . 

Direcção da sociedade. 

SECÇÃO 1.*—Organização. 

Art. 61.® A Direcção da sociedade ó composta de quatro Vogaes, e presidida 
pelo Fiscal do theatro. 

Art. 62." Os Vogaes são eleitos annualmente d 'entre os societários á pluralidade 
de votos em Assembléa Geral com dependencia de confirmação do Governo. 

§ 1.° Para substituir os Vogaes, nos seus impedimentos, haverá dous Vogaes 
supplentes, nomeados pelo mesmo modo que os Vogaes effectivos. 

§ 2.° Uns e outros Vogaes podem ser sempre reeleitos. 
Art. 63." A Direcção tem um Caixa e um Guarda-Livros. 
Art. 64." O Caixa e Guarda-Livros serão nomeado s pela Direcção den t r e os so-

cietários, ou den t r e as pessoas estranhas á sociedade, com tanto que nellas concorram 
as qualidades necessarias paru o bom desempenho das obrigações a seu cargo. 
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Art . â S , 0 O ,Caix? í encarregado da receita e despeza do theatro, deyendo pres-

tar fiança idónea, fixada pela Direcção, e approvada pelo Governo. 
Art . 66 ." O Guarda-Livros é encarregado da escripturação e contabilidade 

theatro. 
Ar t . 67.° Nos regulamentos especiaes se proverá á economia do serviço a cargo 

d $ Caijca e do Guardfl-JLivíOs; fi a d i recção lhes arbitrará .os seus respectivos venci-
mentos. 

SECÇÃO 2.3 — AUribiúções. 

Arfc. 68.® A Direcção tem :a seu cargo administrar os interesses da sociedade na 
confírííiidíde dos iregujkmentos do t hea t ro ; e, com este objecto, incumbe- lhe : 

,1.° Estabelecer os ordenados dos actores. 
2." Nomear -os empregados do theatro, e fixar-lhes os vencimentos e gratificações. 
3." Ordenar e mandar pagar todas os despezas do serviço. 
•4,° Verificar, todos os mezes, o .producto das réqt$s , o estado dp caixa, e da 

contabilidade. 
,3.° Ordenar o apercebimento de todos os objectos necessarios para as represen-

Jações dramat icas . 
6.° Representar a sociedade em todas as transacções, letigios e actos adminis-

trativos. 
7 ." Deliberar sobre a admissão ou exclusão dos actores societários e praticantes 

nos íermos do Regulamento. 
8.° Prover a tudo mais que disser respeito ao bom regimen e economia interna 

do theatro sob a vigilancia do Fiscal Presidente, e authoridade do Inspector Geral dos 
Theatros: 

9." Convocar a Assembléa Geral, quando fôr mister. 
Art . 69 .° O numero e fórma das conferencias; a ordem do serviço e del ibera-

sses da Direcção; as obrigações especiaes de todos os empregados e individuos da sua 
dependencia, será tudo definido nos regulamentos especiaes. 

Ar t . 70 .° A Direcção dá contas, todos os semestres, da sua administração pe-
rante a Assembléa Geral, ficando subordinadas ao exame e approvação da Inspecção 
Geral des Theatros. 

§ unico. Estas contas devem ser acompanhadas de todos os documentos, que 
-mostrem a sua exactidão. 

CAPITULO V I I . 

Inspecção. 

Art . 71 .° A inspecção e fiscalização geral do Theatro de D O N A MARIA 
S E G U N D A suo encarregadas a uma Commissão composta do Fiscal do theatro, que 
será o Presidente, e de quatro Vogaes nomeados pelo Governo d 'entre os homens de 
letras, 

§ 1.° Um dos Vogaes servirá de Secretario á escolha da Commissão. 
§ 2." O Governo nomeará tambem tres supplentes para substituir os Vogaes effe-

ctivos nas suas faltas e impedimentos. 
Art . 7 2 . " O Fiscal do theatro é nomeado pelo Governo, e .presta juramento nas 

.Hiàos-do Inspector Geral dos Theatros. 
Art . 73." Ao Fiscal do theatro incumbe: 
1." Presidir , com o voto de qualidade, á Direcção da Sociedade, á Assembléa 

Geral, e á Commissão inspectora. 
2.° Cumprir e fazer executar, sob sua immediata responsabilidade, todos os r e -

gulamentos e ordens superiores; procurando mantér a exacta observancia d<?s diremos 
« obrigações do pessoal do estabelecimento. 

:3.° Vigiar, e fiscalizar todas as partes da administração e contabilidade. 
.4.° Iropôr as penas disciplinares nos termos dos regulamentQS c.om recurso para 

a Inspecção Geçal des Theatros. 
3« 
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5.° Decidir, mediante o mesmo recurso, quaesquer duvidas ou confliclos excita-

dos entre a Direcção e a Commissão inspectora, ou entre os actores e empregados do 
theatro. 

6." Propôr as medidas e regulamentos necessarios para o serviço da sua compe-
tencia. 

§ unico. O Fiscal do theatro vence a gratificação, estabelecida no artigo 111." 
Art. 74.° Incumbe á Commissão inspectora : 
1.° Ouvir a leitura das peças, e fazer a censura litteraria de cada uma delias. 
2.° Deliberar sobre tudo quanto possa concorrer para o aperfeiçoamento da arte 

dramatica, para o bom effeito das representações scenicas, e para a boa ordem e regu-
laridade do serviço; propondo á approvação do Governo os regulamentos necessarios. 

3:° Velar com especial cuidado, para que as scenas, adereços, e vestuários te-
nham a necessaria propriedade com respeito á historia; guardando-se o devido decóro 
com a época, logar, e caracteres das personagens do drama. 

Art. 75.° Compete tambem á Commissão inspectora velar escrupulosamente pela 
conservação e melhoramento do edificio, mechanismos, moveis e utensílios do theatro'. 

Art. 76.° São applicados ao pagamento das despezas, necessarias para a conser-
vação e melhoramento dos objectos, mencionados no artigo antecedente,, os meios se-
guintes: 

1.° As rendas provenientes do aluguer das casas de refrescos, bilhar e de todo» 
os mais pertences do edificio, que possam e devam dar-se de arrendamento. 

2." Tres décimos do excedente da receita annual na conformidade do artigo 54.®, 
§ 3.°, n.° 1. 

3.° O producto de um beneficio, cm cada anno, l i \ re de todos os encargos, de-
duzida sómente a diaria, sendo o espectáculo escolhido pelo Inspector Geral dos Theatros. 

§ unico. Se estes meios não fòrem sufficientes para o objecto da sua applicação, 
poderão ser augmentados com o producto de mais benefícios theatraes, e com uma 
quota, deduzida das receitas do estabelecimento, na razão do deficit, que houver a 
preencher. 

Art . 77." A Commissão inspectora dá contas, todos os semestres, ao Inspector 
Geral dos Theatros. 

§ unico. As contas devem ser instruidos com os necessarios documentos, e acom-
panhadas do orçamento da despeza provável no semestre seguinte. 

Art. 78 .° As funcções da Commissão inspectora suo gratuitas; mas os seus Vo-
gaes terão entrada franca na platéa e no palco, assim do Theatro de DONA MARIA 
SEGUNDA, como de lodos os m;:is theatros da Capital. 

As licenças, para a abertura dos theatros, seruo concedidas com esta condição aos 
respectivos Emprezarios. 

CAPITULO V I I I . 

Peças dramaticas. 

SECÇÃO 1 — Leitura e censura das peças. 

Art. 79.° As peças dramaticas não podem entrar em scena sem primeiro serem 
inscriptas no repertorio do theatro; e não póde ter logar no repertorio a inscripção 
dos dramas, sem preceder a sua leitura e respectiva censura, ou sem que tenham sido 
admittidos ás provas publicas, ou tenham sido definitivamente laureados. 

Art . 80.° A leitura será feita pelo auctor ou traductor respectivo, ou por pessoa, 
que o represente, na presença da Commissão inspectora, assistindo o ensaiador do theatro. 

Art. 81." Terminada a leitura das peças, passará a Commissão a deliberar sobre 
a sua admissão ou rejeição. 

Art . 82.® Se as peças não fòrem desde logo rejeitadas pela„Commissão, passarão 
a ser por ella censuradas m p j r te relativa ao seu merecimento litterario e scientifico. 

Art . 83.® Qjando as poças fòrem definitivamente approvadas pela Commissão 
inspectora, quanto á censura litteraria, serão remettidas ao Inspector Geral dos Theatros, 
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para exercer sobre ellas a censura moral na parte relativa aos costumes, á Religião, e 
á politica. 

Art . 84.° O regulamento especial, mencionado no artigo 20.°, estabelecerá as 
regras, que se devam seguir no processo da leitura e censura das peças dramaticas. 

SECÇÃO 2.° — Peças admiitldas ás provas publicas, ou definitivamente laureadas. 

Art. 85." Haverá, todos os annos, um concurso para premio de seis peças ori-
ginaes portuguezas, que sejam avaliadas como de extraordinario merecimento. 

1." Quanto ao eslylo e linguagem. 
2.° Quanto ao merecimento litterario, e propriamente draraatico. 
3." Quanto ú moral religiosa e civil. 
§ unico. Destas seis peças, duas serão em quatro ou cinco actos; duas em tres 

actos; e outras duas em um ou dous actos. 
Art. 86." O Conservatorio Real de Lisboa continuará a classificar academica-

mente as peças originaes, que fôrem submettidas ao seu juizo. 
Art. 87.° Os auctores das peças, que fôrem pelo Conservatorio admittidas ás 

provas publicas, ou fôrem definitivamente laureadas, terão as vantagens estabelecidas 
nos artigos 95." e 96.° 

§ unico. Estas peças terão preferencia, para a representação, sobre todas as 
outras. 

Art. 88.° Ficam extinctos os premios pecuniários das peças dramaticas, creados 
pela legislação dos orçamentos do Estado. 

SECÇÃO 3." — Repertorio do theatro. 

Art. 89.° Haverá um livro intitulado = Repertorio do Theatro de Dona Maria 
Segunda —em que serão inscriptos os titulos das peças, habilitadas para entrarem em 
scena, com a designação dos auctores e traductores, ou das pessoas, que legitimamente 
os representarem. 

§ unico. Este Repertorio será rubricado, em todas as suas folhas, pelos Secre-
tarios da Commissão inspectora do theatro, e da Direcção da Sociedade. 

Art. 90." Consideram-se habilitadas, para entrarem em scena: 
1." As peças admittidas ás provas publicas, e as que chegarem a ser definitiva-

mente laureadas. 
2." As peças, que tiverem sido premiadas na conformidade dos Estatutos do 

Conservatorio Real de Lisboa. 
3.° As peças censuradas e definitivamente licenciadas pela Inspecção Geral dos 

Theatros. 
Art. 91.° Nos regulamentos especiaes se prescreverá: 
1." O modo de fazer a escolha das peças, que hão de compor o Repertorio. 

2.° A parte, que neste serviço deva ter, tanto a Commissão inspectora, como a 
Direcção, e os outros Membros da Sociedade theatral. 

3.° A ordem, em que devam entrar as peças propostas por seus auctores ou t ra -
ductores, ou as que fòrem mandadas traduzir pela Direcção. 

§ unico. A Inspecção Geral dos Theatros proverá para que não haja favor nem 
exclusão injusta para ninguém. 

CAPITULO I X . 

Auctores dramalicos. 

Art. 92.° Os auctores de producções dramaticas gozam dos direitos da sua pro-
priedade, garantida pelo artigo 22.° 

Art. 93." Os direitos de auctor são as quotas, que se pagam aos auctorei ou 
traductores das peças dramaticas,, pela representação dos seus dramas no theatro. 
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Estes direitos deduzem-se do producto de todas as récitas de qualquer origem, 

que ellas sejam. 
§ unico, Nfi receita das representações, còmprehende-sei, «3o BÓ o producto da 

venda avulsa dos bilhetes, de camarotes, platéas, galerias, etc. , mas tambem a impor-
tancia de todas as assignaturas, que possa haver. 

Art. 94.° Separado um terço da receita total de cada representação, para ns 
despezas da noite, devem os direitos de auctor ser deduzidos dos dous terços restantes. 

Art. 95." A importancia dos direitos de auctor, nas peças originaes portuguezas, 
o nas peças traduzidas, são os seguintes: 

1." Nas ipeças de cinco actos seis por cento. 
2.° Nas peças de quatro actos cinco por cento. 
3." Nas peças de tres actos quatro por cento. v 

4." Nas peças de dous actos tres por cento. 
•8.° Nas peças de um acto dous por cento. 
§ 1.° O producto destes direitos, nas peças originaes portuguezas, -será pago in-

tegralmente aos seus respectivos proprietarios. 
§ 2.° O producto dos direitos nas peças traduzidas, divide-se em duas partes ; 

sendo -uma delias applicada ao traductor, e a outra parte ao monte-pio. 
Art. 96.° Os auctores das peças, que fòrem admittidas ás provas publicas, perce-

berão os direitos de auctor, e, além disso, mais um terço, um quinto, ou um sétimo da 
receita que se fizer na terceira representação da respectiva peça, segundo ella fôr de 
quatro ou cinco actos, ou de tres, ou de um a dous actos. 

Art . 97." Quando qualquer peça tenha sido definitivamente premiada, o proprie-
tario delia perceberá de premio um por cento além dos direitos de auctor. 

Art. 98." O modo de se effeituar o pagamento dos direitos de auctor; a indem-
nisação que possa caber aos auctores e traductores quando as suas peças fòrem prete-
ridas na ordem das representações legitimamente estabelecidas; o direito de entrada 
pessoal no theat ro ; e o direito a certo numero e qualidades de bilhetes que hajam de 
pertencer aos auctores nas peças originaes portuguezas, tudo isto será definido no» re -
gulamentos especiaes. 

TITULO V. 

Theatros, de S. Carlos em Lisboa, e de S. João na Cidade do Porto. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 99.° O edificio do Theatro de S. Carlos, que, por Decreto de 2 8 de Abril 
de 1793 , foi encorporado á Casa-Pia de Lisboa, é propriedade do Estado, e faz parte 
dos fundos destinados para a manutenção daquelle estabelecimento do piedade. 

Art. 100.° Os Theatros deS . Carlos em Lisboa, e de S. Juão na Cidade do:Porto, 
têem um subsidio votado pela Lei do Orçamento, para assegurar a permanencia dos es-
pectaculos, e o progressivo adiantamento, entre outras, da atte de musica, e arte dra-
matica. 

Art. 101." Os subsidios, votados a favor dos theatros, devem ser postos a con-
curso publico, e adjudicados ás emprezas, que se obrigarem a mantêr os respectivos es-
pectaculos debaixo de melhores condições, estipuladas por escriptura publica, garantida» 
com fiança idónea, e approvadas pelo Governo. 

TITULO VI. 

Disposições diversas. 

CAPÍTULO I . 

1Medidas 'penaes. 

Art. 102." As-contravenções dos regulamentos, e a desobediencia :aos preceitos 
legitimos, guando fôrem commettidas ;pelos.actores e emprçgados dos theatros, serão 
punidas com as seguintes penas disciplinares: 
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1." Advertências ou rcprehensões. 
2.° Expulsão temporaria dos theatros. 
3." Expulsão perpétua. 
4 / ' Multas pecuniarias. 
5." Detenção na Cadêa até oito dias. 
§ unico. Destas penas, as que, por este Regulamento ou por convenção especial, 

não tiverem modo estabelecido para a sua applicação, serão impostas pela Inspecção 
Gera! dos Theatros, ou por seus Delegados com recurso para a mesma Inspecção. 

Art . 103." O Emprezario ou Director, que contravier o disposto nos artigos 12.® 
e 18.°, offerecendo espectaculos sem legitima authorização, ou em dias exceptuados, será 
punido pelos Tribunaes Correccionaes com a pena de prizâo de 3 0 dias até 3 mezes, 
e com uma multa de 2 0 $ 0 0 0 réis a 1 0 0 ^ 0 0 0 réis. 

Ar t . Í 0 4 . ° Todo o Emprezario ou Director, que contravier o disposto nos artigos 
16.°, 17.° e 21.° , faltando a dar os espectaculos devidos, ou affixando cartazes para o* 
espectaculos sem prévia approvação da Authoridade competente, será punido correccío-
nalmente com a prizão de 8 a 3 0 dias, e com uma multa de o,*$Q00 réis a 4 0 f | f ) 0 0 réis. 

Ar t . 105.° A Empreza ou Sociedade theatral , que contravier o disposto no artigo 
24." representando algum drama sem o consentimento do seu proprietario, incorre na 
perda do producto total da récita ou récitas dos dramas, applicado &os seus legitimos 
proprietarios; e bem assim em uma multa de 5 0 $ 0 0 0 réis a 2 0 0 ^ 0 0 0 réis, appli-
cada és Escolas do Conservatorio Real de Lisboa. 

CAPITULO Í I . 

Medidas economicas. 

Art . 106." Nas occasiões de espectáculo, deve concorrer uma guarda, composta 
da força necessaria, para mantêr a ordem e tranquillidade indispensavel nas grandes 
reuniões, e prestar apoio ás ordens das Authoridades inspectoras. 

§ unico. Esta força nas Cidades de Lisboa e Porto, será destacada dos corpos da 
Guarda Municipal. 

Art . 107 . " A Authoridade publica deve, por si ou por seus Delegados, assistir aoi 
espectaculos, e occupar nelles os logares necessarios e proprios para o exercicio da 
inspecção, que lhe competir. 

§ 1." Nos Theatros de S. Carlos, e de DONA MARIA S E G U N D A haverá : — 
um camarote para o Ministro do Reino ; — uma friza para o Governador Civil, para o 
Inspector Geral dos Theatros, e Commandante Geral da Guarda Municipal; uma friza 
para o Administrador do Bairro, e Official Commandante da Guarda. 

§ 2.° Nos outros theatros e espectaculos publicos, em Lisboa, serão destinados 
sómente dous logares para a Authoridade ; sendo um para o Governador Civil, Inspector 
Geral dos Theatros, c Commandante Geral da Guarda Municipal, e outro para o Admi -
nistrador do Bairro, e Commandante da Guardei. 

§ 3." Na Cidade do Porto se observará a disposição, prescripta no paragrapho 
antecedente, quanto aos espectaculos, que a!!i tiverem logar. 

Art . 108." As questões e condidos de jurisdicção, que vierem aexci ta r -se ácerca 
do disposto no artigo antecedente, ou sobre quaesquer outros objectos que dependerem 
de providencias superiores, será tudo submettido ã decisão do Governo pelo Ministerio 
do Reino. 

Ar t . 100 .° São garantidos os contractos, que legitimamente se houverem cele-
brado sobre a propriedade e uso, perpetuo ou temporário, de alguns camarotes nos 
theatros. 

Ar t . 110.° Todos os objectos, existentes no edificio do Theatro de D O N A MARIA 
S E G U N D A , que pertencerem ao Estado, serão descriptos e miudamente inventariados 
pela Commissão inspectora em tres exemplares conformes, e assignados por el la ; ficando 
um exemplar em seu podêr, outro em podêr da Direcção da Sociedade, e o terceiro 
em podêr da Inspecção Geral dos Theatros. 
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Art . 111.° O Inspector Gorai dos Theatros e o Fiscal do Theatro de DONA 

MARIA S E G U N D A vencerão, cada um, a gratificação de 3 0 0 $ 0 0 0 róis, deduzida da 
somma votada para as despezas dramaticas. 

Art . 112.° Este Regulamento fica subordinado ás modiGcações c addicionamentos, 
que fòrem reclamados pelo resultado da experiencia. 

O Conselheiro d 'Estado, Ministro e Secretario d 'Es tado dos Negocios do Reino o 
tenha assim entendido, e faça executar. Paço de Belém, cm trinta de Janeiro de mil 
oitocentos quarenta e seis. = R A I N H A . = Conde de Thomar. 

No Diario do Governo de 3 da Fevereiro N.° 2 9 . 

T E N D O constado ao Tribunal do Thesouro Publico, por Portaria do Ministerio da 
Fazenda de 3 0 de Janeiro ultimo, haverem as Authoridades Administrativas desta Ci-
dade incluido para o pagamento da Contribuição Pessoal os Soldados e Officiaes inferiores 
da Guarda Municipal, enviando-lhes para esse fim as respectivas relações; e devendo 
taes individuos ser considerados praças de pret em paridade com as do Exercito, que 
segundo o artigo 79 . ° do Novíssimo Regulamento Geral de 2 0 de Dezembro do anno 
proximo passado estão isentos da referida contribuição: Manda o mesmo Tribunal, pela 
Repart ição dos Impostos directos, em observancia da citada Portaria, que o Governador 
Civil do Districto de Lisboa ordene ás ditas Authoridades, que não contemplem as praça* 
de pret da referida Guarda para a contribuição de que se tracta. 

Tribunal do Thesouro Publico, em 3 de Fevereiro de 1 8 4 6 . = José Antonio Maria 
de Sousa Azevedo. = Para o Governador Civil do Districto de Lisboa. 

No Diario do Governo de 4 de Fevereiro N.° 3 0 . 

T E N D O a Abbadessa e mais Religiosas do Mosteiro de Arouca, no Bispado de 
Lamego, pedido a Regia authorização para poderem vender umas leiras de juncaes pe r -
tencentes ao mesmo Mosteiro, sitas em Cedouros do Brunheiro, Concelho de Estarreja , 
allegando o estado de ruina em que se acham as ditas leiras, e a falta de meios que 
têem de as fazer cult ivar: e constando das informações a que Mandei proceder, e que 
Me foram nresentes ser esta venda vantajosa á sobredita Casa Religiosa ; uma vez que 
o producto seja destinado para a solução de algumas dividas, que as Supplicantes foram 
obrigadas a contrahir no tempo da sua maior penúr ia : Hei por bem, Conformando-Me 
com o parecer do Conselheiro Procurador Geral da Fazenda, Conceder a authorisação 
pedida nos termos supramencionados, para que possa produzir todos os seus legitimos 
effeitos, com a condição porém de haverem as Supplicantes da Authoridade Ecclesias-
tica competente a licença e concenso que o direito requer. 

O Ministro e Secretario d 'Estado dos Negocios Ecclesiasticos e de Justiça assiin 
o tenha entendido, e faça executar. Paço de Belém, em quatro de Fevereiro de mi! 
oitacentos quarenta e seis. = R A I N H A . = José Bernardo da Silva Cabral. 

No Diario do Gorerm de 7 de Fevereiro N.° 3 4 . 


