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de um Deputado para preencher a vacatura de que se tracta. E para que esta Minha 
Real Ordem produza o seu devido effeito, Hei outrosim por bem, que o respectivo Col-< 
legio Eleitoral, se reúna para aquelle fim no dia que fôr designado pelo Governador 
Civil de Angra do Heroismo, depois de concluida a eleição primaria ordenada pelo De-* 
creto de vinte e dois deste mez, cumprindo que no desempenho daquelle importante 
assumpto, se observem pontualmente, na parte que lhe são relativas, as disposições do 
citado Decreto de doze de Agosto do anno passado. 

O Duque de Saldanha, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocios do Reino, o tenha assim entendido, e faça executar. Paço das 
Necessidades, em vinte e oito de Abril de mil oitocentos quarenta e oito. = R A I N H A . 
= Duque de Saldanha. 

No Diario do Governo de S de Maio N.° 106. 

C O N V I N D O que as informações exigidas dos differentes Funccionarios administra-
tivos e Agentes do Ministerio Publico, sobre requerimentos de devedores de Contribui-
ções e Impostos, que pertendam ser relevados, no todo ou em parte, do pagamento de 
quaesquer collectas que lhes fossem incompetentemente lançadas, se promptifiquem cora 
a maior brevidade possivel, sobre tudo quando as ordens porque se houverem exigido 
taes informações contiverem a clausula de suspensão de procedimento administrativo ou 
judicial contra os respectivos devedores; e cumprindo igualmente conhecer se, apesar 
de ter findado o prazo estabelecido na Portaria Circular de 19 de Novembro de 1847, 
publicada no Diario do Governo N.° 2 7 7 de 2 3 do dito mez, continuam ainda sem 
andamento, algumas execuções fiscaes, que nos termos da mencionada Portaria deve~ 
riam aliás proseguir: Manda a RAINHA, pelo Tribunal do Thesouro Publico, que o Go-
vernador Civil do Districto de Lisboa, em observancia do que sobre este importaste 
objecto lhe foi determinado na referida Portaria Circular, recommende novamente a 
todos os Administradores dos Concelhos ou Bairros do Districto a seu cargo, que pres-
tem com a maior urgencia as informações que lhes tem sido ou foremgpxigidas sobre 
taes pertenções, fazendo-lhes comprehender a responsabilidade em que incorrem, se, 
por menos sollicitos no desempenho deste seu dever, occasionarem algum prejuizo á 
Fazenda Publica, e ordenando-lhes que no caso de continuar ainda suspenso o procedi-
mento administrativo contra alguns devedores, apesar de ter findado o prazo concedido 
para a. suspensão delle, o promovam sem demora, dando logo conta das razões e funda-
mentos porque deixaram até agora de o fazer. 

Tribunal do Thesouro -Publico, em 2 de Maio de 1 848. — José Antonio Maria 
de Sousa Azevedo. = José Joaquim, T^obo. — Para o Governador Civil do Districto de 
Lisboa. (1) 

No Diario do Governo de 5 de Maio N.° 106. 

T E N D O a experiencia mostrado a necessidade de serem modificadas as disposi-
ções do Regulamento de 30 de Janeiro de 1846, comprehendidas em alguns dos seus 
Capitules e Arlfgos, na parte relativa ao Theatro de Dona Maria Segunda; e Confor-
mando-Me com o Parecer do Inspector Geral dos Theatros sobre a Proposta da Com-
missão. Inspectora do mesmo Theatro: Hei por bem, em vista do artigo 112.° do ci-
tado Regulamento, Decretar o seguinte: 

(1) Na mesma conformidade e data se expediram Portarias aos dem»is>Govcrnadores CITÍS 
do Continente do Reino e Ilhas adjncsnles; bem como aos Procuradores Régios das Itelações de 
l.isboa. Porto, e Açôres. 
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CAPITULO III. 

Sociedade dos Actores. 

SECÇÃO L.A " 

. 1 ' Composição da Sociedade, c classificação dos Actores. 
• * 

ARTIGO 3 4 . ° * 
A Sociedade dos Actores será composto do numero de Artistas, que fôrem ne-

cessarios para se obter o fim da instituição do Theatro. Os Societários serão divididos 
em duas classes. 

ARTIGO 3 5 . ° 
.'-.As classes-dos Societários têem a seguinte denominação: 

1." Classe — das primeiras partes. 
2." Classe — d a s segundas partes. 

1." Haverá tambem junto da Sociedade uma Classe de Supranumerarios, cotti 
accesso' aos logares da segunda Classe dos Societários. 

§ 2.° Os Supranumerarios não fazem parte da Sociedade, e só entrarão nella 
por merito e serviço. 

; , > § 3.° Haverá igualmente uma Classe de Praticantes, qué serão promovidos a 
Supranumerarios de segunda Classe, depois de contarem dois annos de estudo prático 
da; Scéfta, coca exactidâo^de serviço, e merito reconhecido. 

SECÇÃO 2" 

Admissão primitiva dos Adores. 

"•>:.'••, v : ARTIGO 4-0." 
: .Aquelles Actores, qtie por qualquer motivo ou pretexto so recusatero a faaer parle 

da Sociedade, ficarão por esse facto inhabilitados para poderem-ser empregados no 
'jTiheáilW) de Dona Maria Segunda por espaço de quatro annos, salto se em favot delles 
-se"ííep>'a excepção, do artigo 43.°, § unico, 

ARTIGO 4 3 . ° 

Os Artistas, que estiverem incursos na pena dos artigos 40.°, 41.°, e 42." po-
derão todavia ser escripturados para o Theatro pelos vencimentos, que se convencio-
narem, com tanto que não excedam os ordenados arbitrados pela Direcção para os So-
cietários de segunda Classe; más: em nenhum caso sefão considerados como Socios, ou 
terão jus a reclamar qualquer direito anterior á exclusão ou abandóno do Theatro, pre-
vistos nos artigos 41." e 42." da Lei Jo 30 de Janeiro de 1846. 

§ unico. Os Artistas incluídos na disposição deste artigo só poderão ser escri-
pturados em virtude de proposta unanime da Direcção, votada cm Assembléa Geral da 
Sociedade* e de consulta approvativa da Commissão Inspectora. A licença para se lhe 
fazer escriptura annual será expedida peia Inspecção Geral dos Tbefffros^ em presença 
do respectivo- processo. 

! ' - - .. SECÇÃO 3 / 

Ad)mssà& succcssiva. 

AII Tf GO 4 S . " 
Dtepo-is dfc constituida a Sociedade, á classe de praticantes ptaterâcí set admittidos 

os Candidatos, que, além das habilitações determinadas no § 3.° do artigo 3»,°yfòr«!ih 
propostos paia , aiecess» pela Direcção, e obtiverem Consulta favoFave'1 da Commissão 
Inspectora. Igualmente poderão ser admittidos â classe de Supranumerarios os Câudi-

6 * 
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datos, que, não tendo sido praticantes, além das habilitações exigidas no § 2." do ar-
tigo 35.°, apresentarem, para instruir o seu requerimento, os seguintes documentos: 

1.° Attestado dc bons costumes, passado pelas Authoridades competentes; 
2." Certificado authentico de approvação no curso completo da Escóla de Decla-

mação; ou na falta delle, certidão de serviço por alguns annos, em quaesquer Theatros 
com merito e boa acceitação. 

§ unico. Na concorrência dos diversos Candidatos, serão proferidos os que me-
lhores qualificações apresentarem; em igualdade de circumstancias se dará a preferen-
cia aos Alumnos do Cdhservatorio Real; e entre estes preferirão os mais antigos. 

* 

ARTIGO 4 6 . " 
Os praticantes, depois de dois aunos de serviço no Theatro Normal, em que te-

nham servido com distincção, poderão ser promovidos a Supranumerarios da segunda 
classe, por simples Consulta graduada dos Oppositores, lavrada pela Commissão Inspe-
ctora. O mesmo, a todos os respeitos, se praticará com os Supranumerarios, para serem 
admittidos á segunda classe. 

§ 1.° Os praticantes, que não fôrem admittidos á classe de Supranumerários do 
Theatro de Dona Maria Segunda, poderão ser escripturados em outros Theatros do 
Reino, ficando habilitados para a admissão na Sociedade, quando se abrir concurso. 

§ 2.° Os Actores, que actualmente compõem a 1." e 2." classe do Theatro de 
Dona Maria Segunda, de direito permanecem nellas. Os que no presente ;formam a 
3 / e 4.® classe estabelecidas na Lei de 30 de Janeiro de 1846, passarão a occupar 
de direito os logares de Supranumerarios de 2.a classe, contando-se-lhes o tempo de 
serviço anterior na respectiva classe, como habilitação de accesso. Os praticantes-
alumnos, que actualmente servem no Theatro Normal, serão considerados praticantes 
com accesso a Supranumerarios, contando-se-lhes o serviço até hoje como habilitação 
para as futuras promoções. 

ARTIGO 4 7 . ° 
A regra estabelecida no artigo antecedente, para a admissão e promoção nas 

classes, exceptua-se a favor dos Actores de provado e distincto merito, que por alguns 
annos tiverem exercido a sua arte em quaesquer Theatros com público applauso, ou a 
favor de outros Artistas de talento superior, e merito transcendente. ' 

§ unico. Se houver necessidade de um, ou outro, ou fôr reconhecida ia <ujjlidà(le 
da sua admissão, o Fiscal, ouvida a Direcção, e sobre Consulta approvativa da> Com-
missão Inspectora, fará as convenientes propostas, que serão approvadas pela Inspecção 
Geral dos Theatros, sendo fundadas em provas irrefragaveis. 

CAPITULO V. 

Vantagens da Associação. \ 

SECÇÃO 1 . " 

Subsidios e vencimentos. 

ARTIGO 5 1 . " 
É concedido â Sociedade dos Artistas do Theatro Normal; 
1.° O usofructo gratuito do edificio do mesmo Theatro a titulo de subsidio; 
2." Um auxilio pecuniário, proporcional ás necessidades mais urgentes do Thea-

tro, e ás circumstancias do Estado. 
ARTIGO S 2 . ° 

Os Actores societários vencem: 
1.° Ordenados annualmente arbitrados pela Direcção; 
2.° Gratificações assignadas aos mais assiduos, zelosos, e proficientes oos traba-

lhos scenicos; 
3.° Remunerações pelos cargos do Theatro, que servirem; ou pelos logares que 

exercerem na Escóla prática de declamação. 
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. § unico. Estas remunerações serão fixadas pelo Fiscal, de accôrdo com a Direcção, 

e voto da Commissão Inspectora. 
. . - ; . ARTIGQ 8 3 . ° 

Qs ordenados dos Societários serão arbitrados em attenção á classe em que se 
acharem. Mas dentro da mesma classe nenhum poderá ter ordenado maior que o outro. 

; •§ 1.° As, gratificações serão mensaes como os ordenados; são consagradas a re-
compensar a distincção do talento, e do serviço dentro de cada classe; e assignar-se-hão 
aos Actores, que desempenharem mais papeis, e representarem partes mais difficultosas 
no Theatro. 

§ 2.° As gratificações serão arbitradas em cada semestre pela Direcção, sobre 
pròpoita do Fiscal, motivada, e com approvação da Commissão Inspectora. Neste arbi-
tramento deverão ser guardadas as proporções de igualdade relativa, e attendidos os 
verdadeiros progressos. 

§ 3.° O modo de distribuir as gratificações, e o quantum, pertencerá aos re-
-gulamentos especiaes. 

g 4." Os recursos dos Actores tanto sobre ordenados, como sobre gratificações, 
«erão rjulgados pela Commissão Inspectora com audiência do interessado, e da Direcção, 
e mistos," se qualquer das. partes o requerer, pelo Inspector Geral dos Theatros. 

ARTIGO 5 4 . ° 

O pagamento aòs Actores tanto de ordenados, como de gratificações, será feito 
menaalmente.;com o saldo, que existir em cofre, no fira de cada mez, depois de dedu-
zidâáías despezas*,, e encargos do Theatro. 

• . ' r § 1.° Se o saldo fôr menor que os vencimentos mensaes, será a importancia 
- delle distribuída pelos Societários em proporção dos seus vencimentos. 
:r"-.T ' . § 2.° Se o saldp fôr maior, que os vencimentos mensaes, o excedente será ap-
cplicado a.intçgrer as gratificações em divida, e o remanescente será repartido em duas 
partes iguaes, distribuidas pela seguinte maneira: 

•j. ;;oPrimeira parte^para os melhoramentos materiaes do Theatro. , 
Segunda parte para :o cofre do Monte-Pio. 

SECÇÃO 2 . * 

Monte-Pio. 

ARTIGO 5 7 . ° 

Para a formação do Monte-Pio são applicados os meios seguintes: 
1 O producto de dois 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 

público, cujos proprietarios não podem designar-se; 
4.° A metade do producto dos direitos de auctor, provenientes da representação 

de peças traduzidas, na conformidade do artigo 95.° § 2 . ° ; 
5.° A importancia total das muletas, que pelos regulamentos theatraes fôrem 

impostas aos Artistas, e Emprezarios dos Theatros; 
6.° Uma parte do saldo final do rendimento annual do Theatro, nos termos do 

artigo 54.° § 2.p n.° 2 ; 
7.° Duas recitas ordinarias ou extraordinarias, na conformidade do artigo 89.° 

§ 1.°, dando-se o caso nelle previsto; 
8.° O producto das subscripções dos Societários, por quotas mensaes, na pro-

porção dos seus vencimentos; 
9.° Os donativos e legados. • 

ARTIGO 5 8 . ° 
O capital do Monte-Pio é indefinido; e será empregado nas transacções, que me-

lhor interesse alfiancem, e mais solidas garantias oífereçam. 
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<- . *§<1;0-' Em-todas as transacções o juro dos capitaes do Monte-Pio será de cinco 
por cento. 

§ 2.° Exceptuam-se quaesquer supppimentos feitos pelo cofre do Monte-Pio ao 
cofre; dá Diíecção; os quaes, até tres mezes, e bão excedendo a quantia de 6 0 0 / 0 0 0 

•réis, só -vgnoerãò o juro de tres por çento. . ' 
§ ' 3 . ° -As dividas ao cofre do Monte-Pio preferem a todas as outras na'.ordem 

do pagamento, sendo as primeiras que a Sociedade Dramatica deverá solver. , 

ARTIGO 59 ." . . :j!Í,- , , . 
Os fundos do Monte-Pio são inalienaveis, e a sua administração compõe-sè de um 

•Vtígal ;ãa'Commissão Inspectora eleito por ella; de um Vogal da Direcção escolhido a 
votós; e será presidida pelo Fiscal." Esta administração é responsável. • 

§ 1." As pensões alimentícias nunca serão pagas senão pelo rendimento do capi-
tal, e pelo produçto das quotas dos Societários. --• '/ 

§ 2.° Em quanto o capital do Monte-Pio não exceder de dois contos e- quinhen-
tos mil réis, ' para ò augmentar é concedido o produete de duas récitas no anno, além 
dos benefícios estabelecidos no § 1.° do artigo 57.°, podendo-se para este,;fiip (apro-
veitar 83 récitas de dia de casa com. peças applaudidas; ou pedindo-sr dúas ireoitas 
extraordinarias á Inspecção Geral dos Theatros, que as designará á vista do objecto a 
que são destinadas. Em ambos os casos a resolução será requerida ao Inspector Geral 
aos Theatros, com documento comprovativo do estadb do cofre do Monte-tPiov 

§ '3 . ' Em quanto o producto do capital & das quotas dos Societários &aoi«hegar 
para o pagamento integral das pensões alimentícias, a somma, que houver para dividir, 
será distribuída entre os Pensionarios na proporção das pensões, que lhes competirem. 

§ 4.° Quando os rendimentos do Monte-Pio excederem a importancia das-pen-
9Õe9 alimentícias poderá a Assembléa Geral prestar soccorros á mulher,- filhos,;; e mãe 
viuva, ott'irmãs solteiras dos Societários fallecidos, quando fôíém recl&n$âdab,i;noiestddo 
de pobreza ou miseria. . ; • • l> . •'•>.(' v i . 

§ B.° Em o capital chegando a sessenta contos dè râís Qi» wumerartoi poderão 
ser modificados, com approvação do Governo, os rendimentos applicados pgl® artigo 
57.° á formação do Monte-Pio. 

CAPITULO VI. 

Direcção da Sociedade. 

SECÇÃO L.A - ' 

Organisação. 

ARTIGO 6 1 . ° 

A Direeção da Sociedade é composta de dois, Vogaes effectivos* e presidida pelo 
Fiscal. 

ARTIGO 6 2 . A 

Os Vogaes serão propostos pelo Eiseal, de entre os tres, ou cinco nomes mais 
votados na Assembléa Ge?aí dos Societários, e approvados peio Govefno. 

§ unico. As Actrizes não votarão nesta eleição. 'A • 

SECÇÃO 2 . " - " 

Attribuições.. , 

AHTIGO 6 8 . " 

A Direcção tem a seu cargo administrar os interesses da Sociedade na co»for®|i-
dade dos regulamentos do Theatro; e, com este objecto, incumbe-lbe: 

1." Estabelecer os ordenados dos-Actores, guardada a devida proporção entre as 
respectivas Classes. O veto do. Fiscal será todavia imposto a qualquer excesso^ bu des-
igualdade. Neste caso a deeisão- do conflicto pertencerá á Commissão Inspectora. 
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2.° Fixar as gratificações mensaes dos Societários, na coojurmidade do artigo 53.°, 
-

3.° Verificar todos os mezes o producto das récitas, e o estado da caixa, e da 
contabilidade. 

Ordenar o apercebimento de todos os objectos necessarios para as representa-
ções dramaticas. 

8.° Representar a Sociedade j p todas as transacções, litigios, e actos adminis-
trativos. 

6.° Deliberar sobre a admissão, ou exclusão dos Societários, Supranumerarios, e 
Praticantes. 

'7 .° Convocar a Assembléa tíeroi uma vez cada semestre, e extraordinariamente 
quando- o reclamarem com urgencia as circumstancias do Theatro. 

ARTIGO 6 9 . ° 

O numero e fórma das conferencias, a ordem do serviço e deliberações da Di-
recção, as obrigações especiaes dos Empregados da sua dependencia, será tudo defi-
nido em Regulamentos particulares, que serão confirmados pela Inspecção Geral dos 
Theatros, sobre consulta da Commissão Inspectora. 

ARTIGO 7 0 . ° 

A Direcção dá contas, instruídas de documentos comprovativos, todos os semes-
tres, perante a Assembléa Geral, ficando dependentes do exame, e approvação da Ins-
pecção Gerai dos Theatros. 

§rihfiico. Se a gerencia da Direcção fôr approvada pela Assembléa Geral, e Ins-
pecção Geral dos Theatros, no fim do anno será reconduzida, e continuará de direito 
nas suas' funcções. Se incorrer tia censura da Assembléa Geral, á pluralidade de votos 
far-se-ha nova proposta ao Governo, seguindo os tramites do artigo 62.° 

C A P I T U L O V I I . 

'" ' Inspecção. 

ARTIGO 7 3 . ° 
Ao Fiscal do Theatro incumbe: 
1.° Presidir com voto de qualidade á Commissão Inspectora, á Asíembléa Geral, 

e á Direcção. 
2.° Cumprir e fazer guardar, sob sua immediata responsabilidade, todos os re-

gulamentos e ordens superiores; mantendo a exacta observancia dos direitos e obriga-
.ções do pessoal do Estabelecimento, 

3.° Provêr a tudo o que disser respeito ao bom regimen, e economia do Thea-
tro, sob a authoridade do Inspector Geral dos Theatros. 

4-.° Escripturar os Actores, que reputar indispensaveis, com o voto da Direcção. 
5.° Nomear os Empregados do Theatro, e fixar-lhcs os vencimentos, dando parte 

á Direcção." , 
6." Ordenar, e mandar pagar todas as despezas do serviço, e regular todos os 

actos da caixa. 
7.° Superintender cm todas as partes da administração e contabilidade. 
S.° Resolver lodos os conflicto® excitados entre os Societários, Escripturados, ou 

Empregados, seja qual fôr a sua natureza, depois de ouvida a Direcção, se o caso o1 

exigir. 
9.° Os confliclos entre os Societários e a Direcção pertence á Commissão Inspe-

ctora resolve-los; e os desta com a Direcção serão decididos pelo Inspector Geral dos 
Theatros. 

. . 10.° Propôr os regulamentos e medidas necessarias para o serviço da competen-
cia do seu cargo, os quaes, approvados pela Commissão Inspectora, serão confirmados 
pela Inspecção Geral dos Theatros, senão excederem as suas attribuições. ' 

§ unico. O Fiscal do Theatro vcnce a gratificação estabelecida no artigo I H . 9 



ã48 .1848. 
O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne-

gocios do Reino, assim o tenha entendido, o faça executar. Paço das Necessidades, 
em dois de Maio de mil oitocentos quarenta e oito. == RAINHA. = Duque de Sal-
danha. 

No Diario do Governo de 18 de Maio N.° 1Í7. 

C O N S T A N D O que, sem emhargo da expressa prohibição da Portaria de 9 de De-
zembro de 1845, continua a commetter-se o grave abuso de fumar no edificio da Re-
lação de Lisboa, com o risco de fogo a que ficam sujeitos assim esse edificio em que 
se acha o importante Archivo dos antigos Cartorios, como o Arsenal que lhe é con-
tíguo: Manda Sua Magestade a RAINHA, que o Conselheiro Presidente da Relação de 
Lisboa, dè conta sem demora do cumprimento que se tem prestado áquella Portaria; 
ficando na intelligencia de que se deve fazer observar com a maior exacç.ão, a fim de 
que se não pratique neste ponto a mais leve falta. 

Paço, em 3 de Maio dô 1848. = João Elias da Costa Faria e Silva. 
No Diario do Governo de 5 de Maio N.° 106. 

D. José Trasimundo de Mascarenhas Barreto, Marquez de Fronteira d'Alorna, do 
Conselho de Sua Magestade, Védor da Sua Real Casa, Par do Reino, GQm Cruz 
da muito nobre e antiga Ordem da Torre e Espada do Valor, Lealdade, e Mérito, 
da de Christo, e da de Carlos Terceiro de Hespanha, Coronel de Cavallaria, Com-
mandante Geral dos Batalhões Nacionaes, Governador Civil do Districto de Lisboa, etc. 

I ^ O R justas considerações de conveniencia pública, e pelas fundadas allegações 
dos diversos requerimentos que me dirigiram muitos proprietarios c moradores das ruas 
Augusta, e Nova dos Correeiros, usando das attribuições que me confere o artigo 227 
do Codigo Administrativo, determino o seguinte: 

Artigo 1.° São comprehendidas nas disposições do artigo 7.° do Edital desto Go-
verno Civil, dc 20 de Dezembro de 1844, as ruas Nova dos Correeiros, e do Arco 
do fiandeira. 

Art. 2." A disposição do artigo antecedente começará a ter execução do primeiro 
de Julho proximo futuro em diante, prorogando-se por este modo até ao mesmo dia o 
praso marcado no § 3." do citado artigo 7.° 

Art. 3.° Fica por este modo alterado e revogado, na parle em que fôr contrario 
ás presentes determinações, o Edital de 20 de Dezembro de 1844, e mappas u.°' 1 
e 2, ao mesmo juntos. 

Secretaria do Governo Civil de Lisboa, em 6 de Maio de 1848. = 0 Governador 
Civil, Marquez de Fronteira. 

No Diario do Governo de 12 de Maio N.° 112. 

E M conformidade do disposto no artigo 2.° do Decreto de 9 de Dezembro de 
1847, publicado no Diario do Governo N.° 293 , do dito anno, annuncia-se que, du-
rante a semana, que começa na proxima Segunda feira 8 do corrente mez, as Notas 
do Banco de Lisboa serão recebidas e dadas em pagamento- nas Estações Publicas, pelo 
valor de dois mil quatrocentos e sessenta réis (2j$460) 'cada moeda de quatro mil e 
oitocentos réis (4^800) , sendo dois mil trezentos e sessenta e quatro réis (2$364) 
preço médio do valor no mercado, e noventa e seis réis (96 réis) de augmento de dois 
por cento a favor do devedor. 


