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TENDO attenção ás representações da Inspecção Geral dos Theatros, fundadas 
nos trabalhos e informações de diversas Commissões Inspectoras do Theatro de Dona 
Maria Segunda, que pelo Ministerio do Reino têem subido á Minha Real Presença, 
sobre as providencias, que se tornam indispensaveis para a manutenção da Sceria Portu-
gueza no Theatro normal de declamação; 

Considerando, que, pelos resultados da experiencia até aqui havidos, está demons-
trada a impossibilidade absoluta em que se acha o Theatro de Dona Maria Segunda 
de corresponder aos fins de sua instituição, sem dependencia do auxilio pecuniário, que 
foi previsto peio Regulamento dc trinta de Janeiro de mil oitocentos quarenta e seis, 
no artigo cincoenta e um, numero dois; 

Considerando, que, attenta a qualidade da moeda em que devem ser feitos os 
pagamentos, não póde o subsidio ao Theatro Nacional ser inferior á quantia annual de 
seis contos de réis, que é a somma votada para taes despezas pela Carta de Lei de 
vinte e tres de Abril de mil oitocentos quarenta e cinco; 

Considerando a urgente necessidade que ha de alguns regulamentos especiaes para 
complemento da organização do Theatro Nacional, especialmente dos que tem por 
objecto estabelecer a policia e disciplina do Palco, e o processo e garantias da censura 
litteraria ; 

Considerando quanto importa dar impulso eííicaz, a todos os interesses litterarios 
e artísticos da Scena Portugueza em beneficio da Arte Dramatica, por ser um dos 
elementos, que muito póde concorrer para a civilização social: Hei por bem, Con-
formando-Me com o parecer do Inspector Geral dos Theatros, Decretar o seguinte: 

Artigo 1.° E concedido ao Theatro de Dona Maria Segunda um subsidio de seis 
contos de réis annual, pago em prestações mensaes, por folhas processadas na Inspecção 
Geral dos Theatros, as quaes serão enviadas daquella Repartição ao Ministerio do 
Reino, para se fazerem por elle ao Thesouro Publico as requisições correspondentes. 

Art. 2.° São approvados os dous Regulamentos juntos, um sobre a policia e dis-
ciplina do Palco — e outro para a leitura, censura e representação das peças dramaticas, 
os quaes fazem parte do presente Decreto, e baixam assignados pelo Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocio do Reino. 

Art. 3." As disposições deste Decreto e dos Regulamentos, mencionados no artigo 
antecedente, devem ser consideradas de natureza provisoria, e subordinadas ás modi-
ficações e alterações, que pelo resultado da sua execução prática, se mostrar serem 
convenientes para o aperfeiçoamento do serviço. 

O mesmo Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Reino assim o tenha 
entendido, e faça executar. Paço das Necessidades, em vinte e oito de Outubro de mil 
oitocentos quarenta e sete. = RAINHA. = Antonio de Azevedo Mello e Carvalho. 

REGULAMENTO DO PALCO. 

CAPITULO L. 

Obrigações geraes. 

Artigo 1.° TODOS OS actores ou actrizes têem por dever dedicar todos os seus 
talentos e esforços ao serviço do Theatro, representando quaesquer papeis, que lhes 
fôrem distribuidos. 

Art. 2.° Cumprirão pontualmente as disposições dos Regulamentos, e bem assim 
as ordens do Fiscal, da Direcção, e da Commissão Inspectora; salvo o recurso para a 
Inspecção Geral dos Theatros, que só poderá ser interposto depois de cumpridas as 
ditas ordens. 
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Art. 3.° Satisfarão as multas, que lhes fôrem impostas, submettendo-se ás penas 
disciplinares e conyencionaes, estabelecidas pelos regulamentos e contractos. 

Art . 4.° Servirão os cargos de scena, para que se acharem devidamente habi-
litadas. 

Art. S.° A authoridade do ensaiador, na execução dos Regulamentos, que lhe 
pertencem, e mais objectos da sua competencia, ninguém opporá resistencia ou contes-
tação, ficando-lhe todavia salvo o direito de reclamar perante o Fiscal. 

Art . 6.° Se algum caso occorrer, que não esteja prevenido nos Regulamentos, e 
respeite á disciplina do Palco, ao ensaiador compete resolver o que mais opportuno fôr, 
participando-o immediatamente depois ao Fiscal. 

CAPITULO I I . 

Distribuições dos papeis. 

Art . 7.° Serão distribuidos os papeis de qualquer peça original portugueza, em 
commum accôrdo entre o auctor e o ensaiador, na presença do Fiscal, ou na daquelle 
dos Vogaes da Commissão Inspectora, a quem na sua ausencia fôr commettido este 
encargo. 

§ unico. E m caso dc desintelligencia poderá o auctor reclamar perante o Inspector 
Geral dos Theatros, que resolverá definitivamente. 

Art. S.° Entende-se por genero, além do predominante, em que fôrem classifi-
cados, todos os outros para que os artistas mostrarem aptidão, e que estão obrigados a 
satisfazer, segundo a expressa determinação do § i.° do artigo 49.° da Lei de 3 0 de 
Janeiro de 1 8 Í 6 , que manda, que os actores dediquem todos os talentos e esforços ao 
serviço do Theatro. 

Art . 9." Os artistas, ou sejam societários, ou escripturados, ou praticantes estão 
obrigados a representar os papeis de todos os generos que lhe tocarem por distribuição, 
ou a substituir nelles os que, por legitimo impedimento, se acharem impossibilitados de 
os fazer. 

Art. Í0 .° Fica nas attribuições do ensaiador distribuir os papeis, retira-los ou 
troca-los, quando entender que assim convém ao bom andamento das peças. 

CAPITULO I I I . 

Dos Auctores. 

Art. 11.° Os auctores serão avisados do dia em que deverão assistir á distribuição 
dos papeis das respectivas peças, e aos competentes ensaios; sendo então convidados a 
apresentar as observações, que reputarem uteis ao bom effeito das mesmas peças. 

Art. 12." Os auctores, que não comparecerem á distribuição dos papeis, á prova 
de partes,, e aos ultimos cinco ensaios, entende-se que cederam todos os direitos no 
ensaiador, lavrando-se termo da falta, e não lhe sendo posteriormente admittidas quaes-
quer alterações essenciaes, que atrasarem, ou transtornarem a regularidade dos trabalhos. 

Art. 13.° A contar dos dous ultimos ensaios não é permittido a qualquer auctor 
fazer outra correcção, além de alguma simples palavra ou frase. 

Art. 14.° Os auctores, que reclamarem para se suspender a subida á scena das 
suas peças, se o ensaiador não concordar, protestarão perante a Commissão Inspectora, 
á qual, ouvidas ambas as partes, compete a decisão definitiva. 

Art. 15.° Nenhum auctor ou traductor poderá retirar a sua peça do Theatro, 
depois de distribuída, sem consentimento da Commissão Inspectora, do Fiscal, ©• da 
Commissão. 

Art. 16.* As advertências, que os auctores tiverem de fazer, serão communicadas 
ao ensaiador, que, achando-as compatíveis com as regras da scena, as mandará observar 
pelos artistas. 

Art . 17.° Se occorrer qualquer conflicto entre os auctores e o ensaiador, ao Fiscal 
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compete resolvê-lo, ouvido o parecer da Commissão Inspectora : em casos importantes 
poderá comtudo haver recurso para o Inspector Geral dos Theatros, que pronunciará 
em ultima instancia. 

CAPITULO I V . 

Dos ensaios de peças. 

Art. 18." Todas as noites uma tabella com luz, posta n'um logar certo, annun-
ciará aos artistas as horas dos ensaios, lições, ou reuniões. Esta tabella é o unico 
aviso, que os actores têem direito de exigir para saber o serviço que lhes toca. Ninguém 
se poderá escusar, depois de affixada a tabella, com o pretexto de que "não tem conhe-
cimento delia. 

Art. 19." No caso de molestia os artistas prevenirão o ensaiador de que se 
acham impossibilitados de comparecer nos ensaios. 

Art. 20." Nos ensaios, passado o prazo determinado, para decorar, uão é per -
mittido lêr mais os papeis. 

Art. 21.° O ensaiador não poderá exigir de qualquer artista que aprenda de côr 
cada dia, de um papel novo, mais de, vinte e cinco linhas, de cincoenta e cinco letras 
cada uma. 

Art. 22 . " Por todo o serviço determinado neste Regulamento as faltas serão 
punidas com multas, deduzidas dos ordenados mensaes. 

Art. 23.° Todas as multas se contam da hora em ponto indicada na tabella de 
aviso para os ensaios e espectaculos. 

ATL 24.* Passado um quarto, além dessa hora, e verificada a falta, pela com-
paração do relojo da casa com o do ensaiador, e mais actores, d artista incorreu na 
pena, e nenhuma escusa lhe aproveitará. 

Art . 2o . 0 Todas as multas duplicam nos ensaios geraes. 
Art. 26." Qualquer artista, que, a pretexto de outro dos seus collegas não estar 

presente, se retirar do ensaio pagará multa como se não tivesse comparecido. 
Art. 27.° Podendo convir principiar o ensaio pelo meio de qualquer peça, seja 

qual fôr o seu genero, e até mesmo pelo fim, nenhum artista se poderá prevalecer 
disto para desculpar demora ainda que o seu papel não faça parte do principio da peça. 

Art. 28.° Durante os ensaios é prohibido aos actores e actrizes, que jogarem na * 
mesma scena, conversar, fumar, ou praticar qualquer acto que interrompa os seus 
trabalhos. Durante os ultimos ensaios, ou ensaios de apuro, nenhum delles poderá jogar 
em scena senão decentemente, e nunca de capa, com bengala, ou de outra qualquer 
maneira que perturbe o perfeito desempenho do seu caracter. 

Art. 29." As multas serão reguladas do seguinte modo: 
Por faltar um quarto de hora ao ensaio, um por cento de ordenado mensal. 
Por meia hora, dous por cento. 
Por tres quartos de hora, tres por cento. 
Por uma hora, quatro por cento. 
Pelo ensaio inteiro, seis por cento. 
Art. 30.° O artista que faltar ás suas entradas no ensaio geral, pagara meio 

por cento. 
CAPITULO V . 

Representação. 

Art. 31.° Todos os artistas, que entrarem em qualquer espectáculo, devem com-
parecer no Theatro, ao menos, uma hora arites do começar o espectáculo, sob pena de . 
se lhe applicar a multa de dous por cento do seu ordenado mensal. 

Art. 32.° Uma hora antes de levantar o panno, será dado o primeiro signal; 
meia hora antes, o segundo; e cinco minutos antes de principiar, o ultimo. 

§ unico. Dado o ultimo signal, o ensaiador mandará levantar o panno, rigorosa-
mente á hora marcada, sem esperar, nem advertir pessoa alguma. 

1 1 4 * 
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Art. 33.° Os intervallos nunca excederão de quinze até vinte minutos, exceptuando 

ordem em contrario do ensaiador por motivos attendiveis. Todo o intervallo que exceder 
áquelle tempo fará recahir a multa de um por cento no ordenado mensal dos artistas, 
que o tiverem motivado, salvo os casos extraordinarios. 

Art. 34.° Todas as noites uma tabella será nffixnda em logar certo, indicando 
aos actores, coristas e músicos, o espectáculo do seguinte dia, e a hora a que deve 
abrir-se. Deste aviso ninguém poderá pretextar ignorancia. 

Art . 35." Ainda que os artistas* não representem, deverão ir todas as noites ao 
Theatro meia hora antes de começar o espectáculo, sob pena de multa de cinco por 
cento do ordenado mensal. Serão escusados sc apresentarem dispensa por escripto do 
ensaiador, ou do fiscal; o que os não isentará entretanto de deixar indicado exacta-
mente em casa o logar onde poderão ser encontrados, se por ventura sobrevier mudança 
inexperada no espectacfolo. 

Art. 36." No caso de, por circumstancias imprevistas, se alterar o espectáculo 
depois da publicação da tabella, o ensaiador fará avisos verbaes, ou escriptos, que terão 
o mesmo vigor, do que a publicação na tabella. 

Art. 37." Os artistas que estiverem doentes, ou indispostos, de modo que não 
possam representar, seja qual fôr u duração da molestia, deverão todas as manhãs 
mandar participar ao ensaiador o seu estado de saude: não o praticando assim, enteu-
der-se-ha sempre que estão aptos para o serviço do Theatro, e ficarão sujeitos a todas 
as multas e mais penas disciplinares. 

Art . 38.° É expressamente prohibido fallar alto entre os bastidores; pôr alli 
cadeiras e outros assentos, ou collocar-se de fórma que seja visto da platéa, ou dos 
espectadores; igualmente ó vedado occasionar o mais leve motim que possa distrahir os 
actores que estiverem em scena, sob pena da multa de dous por cento do ordenado 
mensal. 

Art . 39.° Os actores, e actrizes que por culpa sua, ou por falta de observancia 
do artigo 35.° do presente Regulamento fôrem causa de mudança na representação das 
peças de um espectáculo annunciado, pagarão de multa de trinta até cincoenta por 
cento dos seus ordenados mensaes, e ficarão obrigados á indemnisação dos damnos que 
tenham motivado. 

Art . 40.° Os artistas que faltarem ãs suas entradas nas representações, pagarão 
de multa dous por cento do ordenado mensal. 

Art. 41." Os artistas que, de um dia para outro, em uma peça aonde tenham 
feito papeis, se recusarem a representa-los, se não tiver passado mais de quatro mezes 
de intervallo pagarão de multa quinze por cento de cada dia de demora. 

Art. 42." Os actores, ou actrizes que se vestirem dc maneira imprópria do seu 
papel, que se arrojarem a fazer alterações, ou accrescentainentos não approvados pelo 
ensaiador; que desfigurarem a marcação da peça, furtarem scenas, rirem ou causarem 
algum transtorno no espectáculo, pagarão de multa de dous até quinze por cento dos 
seus ordenados mensaes, segundo a gravidade do caso o requerer. 

Art. 43.° Nenhum actor ou actriz se poderá escusar de representar duas ou tres 
peças por noite se assim o exigirem absolutamente as necessidades do Theatro. 

Art . 44." Tambem nenhum actor ou actriz se poderá recusar, qualquer que seja 
a sua classe, ou condição, de representar em quaesquer personagens mudos, ou a cantar 
nos córos das farçás, comedias, ou entremezes, salvo no caso de se achar legitimamente 
impedido. 

ê 
CAPITULO V I . 

Disposições geraes. 

Art. 4o.° Toda a acção ou palavra grosseira, ou indecente que escandalize a 
assembléa, praticada, ou preferida em algum dos logares da reunião do Theatro, será 
punida com a multa de um até quatro por cento do ordenado mensal. 
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Art. 46." As desobediências, injurias, e ameaços feitos ás Authoridades em caso 

de serviço no Theatro, fazem incorrer o culpado em uma multa do dez até quarenta 
por cento do ordenado mensal. 

Art. 47.° A continuada reincidência neste abuso, com circumstancias aggravanles, 
fará recahir sobre o artista a pena de prizão por cinco, dez, até vinte (lias conforme o 
delido, e a continuação fará instaurar um processo de exclusão na conformidade do 
Regulamento de 30 de Janeiro de 1846 . Em ambos os casos immediatamente se par-
ticipará o acontecido ás Authoridades Superiores. 

§ unico. O societário a quem, por effeito de um processo, se impozer a excusão, 
por cinco annos, só poderá ser admittido á companhia de qualquer Emprezario ou Di-
rector dè Theatro ou espectáculo, mediante a authorização do Governo, se fôr em 
Lisboa, ou das Authoridades Administrativas, sendo fóra desta Cidade. 

Art. 48.° No caso de doença, que exceda a vinte dias certos, que lhe deverão ser 
abonados, a Direcção da Socicdade arbitrará ao societário enfermo um ordenado que 
seja sufficiente para as suas necessidades. 

§ unico. Os escripturados ficarão considerados a este respeito segundo o costume 
'antigo do Theatro. 

Art . 49." As desordens, contendas, e altercações entre os artistas e empregados, 
que não terminarem á primeira advertoncia das Authoridades do Theatro, e causarem 
arruido ou perda de tempo, serão castigadas nos ensaios com a multa de dous por cento, 
e nas representações com a de seis por cento do ordenado mensal. 

Art. 50.° Os artistas que fizerem de improviso um papel novo, ou mesmo já 
estudado, mas que não representassem ha mais de quatro mezes, poderão ter direito a 
receber uma gratificação de cinco por cento, olém dos seus ordenados. 

Art. 51." Todo o actor ou actriz, que dér parte de doente, está obrigado a con-
servar-se constantemente em casa, sob pena de ser multado em tantos dias triplicados 
dos seus ordenados, quantos se mostrar que esteve em estado de serviço activo. Desta 
punição só o isentará uma licença escripta da Direcção. 

Art. 52." Toda a indisposição allegada, que se provar fingida, faz incorrer o ar -
tista, auctor do dólo, na perda de quinze dias de ordenado, e na indemnização dos 
damnos que occasionar. 

Art. 53.° O vestuario de uma peça nova deve-se provar no dia do primeiro 
ensaio geral, sob pena de multa de cinco por cento no ordenado do alfaiate. 

Art. 54." O vestuario deverá ser feito com aceio, decencia, e á medida das 
pessoas, ficando enjeito o alfaiate á pena de tres por cento do ordenado, no caso de falta 
da sua parte. 

§ unico. Esta multa recahirá sobre os artistas que se recusarem a tomar medida 
do vestuario, ou a prestar factos que a substituam. 

Art. 55." As cabelleiras deverão estar no séu logar duas horas antes de levantar 
o panno. Só em caso de serviço poderão estar nos bastidores. As cabelleiras de 
qualquer peça nova devem-se provar no dia do primeiro ensaio geral, sob pena da multa 
de cinco por cento no ordenado do cabelleireiro. 

Art. 56,° O machinista receberá as ordens do ensaiador para regular as horas do 
trabalho dos seus officiaes no Theatro, a fim de que se* não perturbem os ensaios. 

Art . 57.° É prohibido aos artistas offerecer no interior do Theatro bilhetes de 
loteria, abrir subscripções, ou sujeitar, do qualquer modo que seja, as outras pessoas 
a uma contribuição mais ou menos directa, sem licença escripta das respectivas 
Authoridades. No caso de infracção pagarão de multa cinco por cento dos ordenados 
mensaes. 

Art. 58.° Os bilhete» gratuitos, concedidos pela Direcção a qualquer artista, não 
se poderão ceder ou negociar, sob pena de nunca mais lho serem facultados. 

Art. 59." A maneira e a fórma de regular a época e a ordem dos benefícios, 
serão determinadas n u m regulamento especial da Diretção. 

Palacio das Necessidades, em 2 8 de Outubro de 1847 . = Antonio de Azevedo 
Mello e Carvalho. 
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REGULAMENTO 

Para a leitura, censura, e representação das peças dramaticas. 

CAPITULO I . 

Da leitura e censura dramatica. -

Artigo 1.° TODAS as Quintas feiras e Sabbados, desde as onze horas da manhã 
até ás duas da tarde, estará na Secretaria da Commissão Inspectora do Theatro de 
Dona Maria Segunda, um empregado para receber e inscrever as peças. 

Art. 2.° Para qualquer peça ser inscripta é necessário que venha acompanhada 
de uma declaração em duplicado (segundo o Modêlo n.° 1), um dos exemplares da 
qual será logo restituído ao apresentante, transcrevendo-se no verso o numero e data 
da inscripção, depois de lançados no livro competente, e na mesma peça. A declaração 
assim averbada servirá de recibo, e deve ficar depositada na Secretaria, quando a peça 
fôr restituida ao seu proprietario. 

Art. 3." Os dias de leitura serão regulados pela impreterível ordem das inscri-
pções, e os auctores, traductores, ou pessoas que os representem, avisados, com tres 
dias de anteredencia, para virem lêr as suas peças na presença da Commissão, adver-
tindo-se o ensaiador do Theatro para assistir a essa leitura. 

§ unico. A Commissão, além do ensaiador, poderá consultarr o voto de qualquer 
ou quaesquer dos actores e actrizes, quando entender, que dos seus conhecimentos 
práticos ba de colher maior somma de esclarecimentos. 

Art. 4." Os auctores, traductores, ou pessoas que os representem, que, no dia e 
hora marcada para a leitura, deixarem de comparecer, perderão o direito que lhes 
dava a propriedade da inscripção, e só depois de lidas todas as* peças inscriptas até 
áquella data, se lhes indicará outro dia e data. 

Art. S.° Terrninadp a leitura, e retirado o auctor, traductor, ou seu represen-
tante, passará a Commissão a deliberar sobre a admissão ou rejeição da peça pelo 
modo seguinte: 

1.° Se a peça está no caso de ser admittida immediatamente? 
2." Se por ventura se póde devolver ao seu auctor para a reconsiderar? 
3.° Se deve ser rejeitada ? 
Art. 6." Em seguida n Commissão lavrará o seu parecer, fundando-se nas seguintes 

bases: 1 

1." Idéa fundamental e philosophica da peça. 
2." Pureza, decencia, c propriedade de linguagem. 
3." Conveniencia do estylo. 
4 . a Verdade dos caracteres. 
o." Lógica, deducção, e unidade de acção. 
6. a Estudo e observação dos costumes. < 
7 . a Effeitos scenicos. 
§ 1.° A Commissão attenderá sempre cuidadosamente ao genero da peça para 

graduar por elle o valor relativo das peças, como fica indicado. 
§ 2.° Sobre cada uma das precedentes bases ou quisitos se provocar^ uma votação 

especial: segundo a maior ou menor importancia das condições em relação ao seu proprio 
valor e ao genero da peça, assim a Commissão se servirá delles para motivar o seu 
parecer. 

Art. 7.° A peça que obtiver julgamento favoravel, será remettida ex-officio á 
Inspecção Geral dos Theatros, a fim.de exercer sobre ella a censura moral, e habilita-la 
tambem pela sua parte a entrar na escolha das que hão de compôr o Repertorio do 
Theatro, na conformidade das disposições dos artigos 79.° e 91." da Lei Regulamentar 
de 3 0 de Janeiro de 1846 . 
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Art. 8." Se a peça fôr devolvida ao auctor para a reconsiderar, e depois de 

correcta voltar á Commissão, esta deliberará sobre ella seguindo o mesmo processo. 
§ unico. Se ainda estiver no caso de precisar modificações, reslituir-se-ha nova-

mente ao auctor, como da primeira vez se praticara. 
Art. 9." As peças rejeitadas não têem direito a nova censura. 
Art. 10." A peça rejeitada restituir-se-ha ao seu proprietario, observando-se o 

determinado no artigo 2.° do presente Regulamento. 
Art. 11.° Se algum auctor ou traductor, achando menos justo o julgamento da 

Commissão, se queixar ou pedir que este se publique, será com toda a brevidade 
satisfeito, desenvolvendo e motivando nesse caso a Commissão mais amplamente o seu 
parecer. 

Art. 12." Se algum auctor ou traductor allegar contra o julgamento, que senten-
ciou a sua peça, acinte, parcialidade ou paixão, donde se queixe ter-lhe resultado a 
rejeição, a Commissão Inspectora deverá remetter ex-officio á Inspecção Geral dos 
Theatros a respectiva composição dramatica, instruída com uma cópia legalizada do 
parecer, que a censurou, solicitando o voto de um Jury especial para se resolver o 
conflicto. 

§ 1.° A escolha e nomeação deste Jury, que deverá constar de tres Vegaes, é 
da exclusiva attribuição do Inspector Geral dos Theatros, que os tirará do Conservatorio 
Real de Lisboa, ou de outra Academia Scientifica ou Litteraria legalmente authorizada. 

§ 2.° Proferida a opinião do Jury, que será motivada e desenvolvida, publi-
car—se-ha com o parecer da Commissão Inspectora. 

Art. 13.* Nenhuma peça sahirá da Secretaria da Commissão sem ser rubricada 
ou sellada em todas as suas folhas. 

Art . 14." A Commissão nunca pronunciará julgamento sem estar presente a 
maioria dos seus Membros. 

Art. 15.° Quando a composição dramatica succeda ser de algum delles, este não 
poderá tomar parle nas discussões ou deliberações, que lhe disserem respeito, ficando 
igualmente em tudo o mais sujeito ao rigoroso cumprimento do processo marcado no 
presente Regulamento. 

CAPITULO I I . 

Inscripção no Repertorio, e ordem de representação. 

Art. 16.° O Livro denominado = Repertorio do Theatro de Dona Maria Segunda 
= artigo 89.° da Lei Regulamentar de 30 de Janeiro de 1846, será dividido em 
quatro classes, a saber : — tragedias e dramas de espectáculo, — tragedias e dramas 
sem espectáculo, — comedias de espectáculo, — e comedias sem espectáculo. 

§ 1.° Cada uma destas classes subdividir-se-ha em cinco secções correspondentes 
ao numero de actos das peças, desde cinco, ou de cinco para cima, e em escala des-
cendente alé um. 

§ 2.° O Repertorio será inseripto pelo Secretario da Commissão Inspectora, e 
rubricado em todas as suas folhas pelo Fiscal do Thea t ro ; qualquer Membro da Direcção 
poderá examina-lo quando lhe convier. 

Art . 17T° AS peças premiadas ou admittidas ás próvas publicas, apenas fôrem 
enviadas á Commissão Inspectora, desde logo darão entrada nas respectivas classes do 
Repertorio. 

Art. 18.° Serão igualmente classificadas as peças depois de approvadas pela 
Commissão, e pelo'Inspector Geral. 

Art. 19." Nenhuma peça tem direito de preferencia sobre outra inscripta em 
differente classe ou secção, embora esta se lançasse no Repertorio com data posterior. 

Art. 20.° Se extraordinariamente, como póde acontecer, a Direcção de accôrdo 
com a Commissão Inspectora, em presença das conveniências do Theatro o julgar indis-
pensavel, poderá ser preferida qualquer peça, ainda entre as mais modernas, embora 
esteja inscripta na mesma classe ou secção, com tanto que a obra dramatica preterida 
seja posta em scena dentro de tres mezes. 
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§ unico. A disposição deste artigo nenhuma outra servirá de impedimento. 
Art . 21.° As peças inscriptas no Repertorio desde logo ficatn ao dispôr da Direcção, 

a fim de escolher d'entre ellas os espectaculos, consultada para isso a Commissão 
Inspectora, e levando ambas em vista a observancia dos artigos 19.* e 20.° do presente 
Regulamento. 

Art . 22.° Posta em scena qualquer peça, as suas representações não se poderão 
interromper sem annuencia da Commissão Inspectora. 

Art. 23 .° A Commissão annuirá a que se interrompam as representações de uma 
peça nos seguintes casos: 

1.° Em dias de beneficio 
2." Por molestia de actor. 
3.° Para variar de espectáculo. 
4.° Por ser incompatível a concorrência dc uma peça com outra que se torne 

necessário levar. 
5.° E finalmente, por não se reputar conveniente em certa quadra a sua repre-

sentação. 
§ 1.° Nos casos acima especificados, o Fiscal do Theatro, na falta da Commissão, 

poderá conceder a annuencia referida, se o tempo urgir. 
§ 2.° A peça continuará em scena logo que o actor, que motivar a sua inter-

rupção, esteja restabelecido. Se a molestia fôr prolongada, poderá ser substituído por 
outro com o consentimento do auctor. 

Art. 24 ." Quando a récita de qualquer peça não dér para a despeza (inclusos os 
ordenados da Companhia) será licito á Direcção retira-la da scena, ouvida a Commissão 
Inspectora. 

§ unico. Uma vez retirada da scena a peça, não tem direito a futuras repre-
sentações, podendo todavia representar-se se a Direcção, consultada a Commissão Ins-
pectora, assim o julgar conveniente. 

Art . 25.° O auctor ou traductor de qualquer peça, posta em scena, não tem 
direito a retira-la durante um anno, a contar da primeira récita. 

Art. 26.° Succedendo que qualquer das peças, comprehendidas no artigo 87.°, 
§ unico, offereça inconvenientes para a sua representação, ou exija despezas superiores 
ao rendimento de cofre na época em que fôr enviada, é a Direcção competente para, 
n'um requerimento motivado reclamar a suspenção da peça, ou pedir o tempo que 
entender preciso, para se levar á scena sem lesão dos interesses theatraes. 

§ unico. Este requerimento será instruído com informação official do Fiscal, e 
voto desenvolvido da Commissão Inspectora. 

Art. 27.° Se as razões, em que o requerimento se fundar, pertencerem á ordem 
economica do Theatro, deverá ser documentado com um orçamento da despeza exigida 
pela peça para subir á scena. Se pertencerem á esphera litteraria d 'entre os socios de 
Academias ou Sociedades scientificas, se escolherá um Jury, a quem seja commettida 
a decisão final do conflicto, se o Governo o julgar opportuuo. 

Art. 28.° Se qualquer peça, comprehendida no artigo 87.°, § unico, pedir grande 
espectáculo ou requerer preparativos, que justifiquem rasoavel e necessaria demora, a 
Commissão Inspectora, a quem a Direcção fará presentes estas circumstancias, é autho-
rizada a mandar ensaiar outra composição dramatica no intervallo, para a levar á 
scena de fórma que o andamento e serviço do Theatro se não paralize. 

Art . 29 ." Logo que cessem as causas, que a retardaram, a peça comprehendida 
no artigo 87.°, § unico, subirá á scena sem a menor falta ou remissão. 

Art. 30.° Todas as duvidas e coullictos, que possam ter logar entre os auctores, 
e qualquer das duas Commissões do Theatro, ou destas entre si, ou com o Fiscal, 
ácerca das disposições do presente Regulamento, serão presentes ao Inspector Geral 
dos Theatros, para nellas resolver como fôr justo. 

Palacio da Necessidades, em 2 8 de Outubro de 1 8 4 7 . = Jníonio de Azevedo 
Mello e Carvalho. 
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Moãélos annexos ao Regulamento para a leitura, censura e representação 
das peças dramaticas. 

MODÉLO N . ° 1 . 

E M de de 184 entreguei na Secretaria da Commissão Inspectora 
do Theatro de Dona Maria Segunda, o (genero da peça) em actos, do que sou (auctor, 
traductor, ou proprietario). 

F. morador em N.° , andar. 

os termos do artigo 80.° da Lei Regulamentar de 30 de Janeiro de 1 8 4 6 , 

MODÊLO N . ° 2 . 

N 

authorizo o Sr. morador em N.° , andar, para 
fazer a leitura do (genero da peça) em actos, intitulada 

Lisboa, de de 184 
F. 

No Diario do Governo de 6 de Novembro N.° 2 6 3 . 

TEJÍDO-SE estabelecido por Portaria Circular de 21 de Agosto ultimo, o Titulo, 
debaixo do qual deve ser escripturada a arrecadação pela fórma authorizada por Decretos 
de 6 e 19 de Abril, 2 8 de Junho, e Portaria de 15 de Julho ultimos; e entrando 
em dúvida o Governador Civil do Districto de Lisboa, sobre o modo de debitar e 
creditar os Recebedores dos Concelhos e Freguezias, pelos recibos interinos que têem 
passado no acto de tal arrecadação, e pelo resgate desses recibos e emissão dos Titulos 
de credito por excesso de cobrança : Manda Sua Magestade a RAI.VUA, pelo Ministerio 
dos Negocios da Fazenda, declarar ao Governador Civil do Districto de Aveiro, para 
seu conhecimento e devidos effeitos, que lhe cumpre fazer observar o seguinte: — 1.° 
processar relações em duplicado pelos recibos interinos, e lançar a sua importancia em 
debito dos Recebedores respectivos nos Livros do Modêlo N.° 15, do mesmo modo que 
se pratica com os demais documentos que lhes são entregues para cobrança: — 2.° em 
vista de um dos duplicados desta relação, e das Tabellas em que se comprehende a 
= Receita por Decreto d e . . . . fazer debitar e creditar esta conta interina de receita 
nos Livros do Modêlo N.° 1 8 : — 3." creditar os Recebedores no Livro do citado 
Modêlo N.° 15, pela importancia dos recibos interinos quando fôrem resgatados em 
troca dos documentos de cobrança, e debitar ahi mesmo os ditos Recebedores pelos 
Titulos de credito por excesso da mesma: — 4.° formar-se-Ihes tambem debito neste 
mesmo Livro pelas cedencias daquelles excessos de cobrança, quando por ventura os 
Collectados prescindam dos respectivos Titulos de credito, cumprindo neste caso que se 
processem em duplicado as relações de que tracta a Portaria de 3 de Fevereiro ultimo, 
e se proceda á escripturação desta receita-sob o Titulo de = Receitas avulsas = como 
foi ordenado em Portaria de 16 de Junho do corrente anno, na intelligencia porém de 
que um dos duplicados desta relação servirá de documento para o debito do precitado 
Livro do Modêlo 15, e o outro se remetterá ao Cofre Central para os fins a que são 
destinados todos os mais documentos da receita eventual: — 5.° fazer processar tambem 
relações em duplicado pelos Titulos de credito emittidos, devendo um dos exemplares 
delias ficar na respectiva Administração para se formar o debito aos Recebedores de 
que tracta o artigo 3.° da presente Portaria, e o outro ser remettido pára a Repartição 
de Fazenda com as declarações do Modêlo N.° 1 0 ; nestas declarações serão debitados 
e creditados os Recebedores pela importancia dos mencionados Titulos de credito, para 
o serem igualmente nos Livros do Modêlo N.° 2 0 : — 6.° por occasião de passar para 
as contas definitivas dos Livros do Modêlo N." 18 a importancia da = Receita por 
Decreto d e . . . . deverá igualmente levar-se para a conta de = Receita por classificar 
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