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mez em que alli dérem entrada, ou naquelle em que os respectivos documentos hou-
verem sido pagos: Manda Sua Magestade a RAINHA, pelo Ministerio da Fazenda,- com-
municar ao Delegado do Thesouro no Districto de Aveiro, para sua intelligencia e effei-
tos necessarios: 1.°, que o livro Modelo n.° 15 35, deve ser creditado pelas passagens 
de fundos em documentos de despeza, quando os Recebedores apresentarem ao compe-
tente Escrivão os recibos das respectivas entregas no Cofre Central, como se pratica a 
respeito de similhantes passagens effectuadas em dinheiro; 2.°, que cumprindo na es-
cripturação representar as transacções taes quaes succederem, os documentos de despeza 
que os Recebedores de Concelho entregarem no Cofre Central, sejam pagos em que mez 
fôrem, deverão ser receitados no livro Modêlo n.° 21 , como passagem de fuudos no dia 
em que o facto da recepção tiver logar; 3.°, que nesse mesmo dia se deverá lançar em 
despeza no dito livro a importancia de taes documentos, declarando-se nos motivos do 
assento o mez em que ella houver sido paga; 4.°, que as contas mensaes de pagamen-
tos hão de processar-se em relação a cada um dos mezes em que esses pagamentos 
tiverem sido realisados, e não em relação ao mez ou mezes em que estiverem lançados 
na contabilidade; 5.°, e finalmente, que no livro Modêlo n.° 24 , devem ser escriptura-
dos os pagamentos com referencia, não ás datas em que os respectivos documentos en-
trarem no Cofre Central, mas em relação áquellas em que realmente houver sido paga 
a despeza. 

Paço, em 12 de Fevereiro de 1851 . =An lonio José*d' Avila. = P a r a o Delegado 
do Thesouro no Districto de Aveiro. ^1) 

No Diario do Governo de 14 de Fevereiro N.° 39 . 

M I N I S T E R I O B O S N E G O C I O S 19® E S P I N O . 

1." Direcção. = 1." Repartição. 

!^UA Magestade a RAINHA, Setido-lhe presentes as representações do Governador 
Civil de Lisboa, sobre a urgente necessidade de medidas de prevenção para a manuten-
ção do socego e polici-a dos Theatros; e Considerando, por outra parte, quanto importa 
fazer reprimir os motins, e quaesquer actos de arruido offeusivos da decencia e justa 
liberdade que devem ser guardadas nos espectaculos publicos, para que não seja pertur-
bada a boa ordem entre os espectadores, nem interrompidos os trabalhos scenicos entre 
os art istas: Ha por bem, Couformando-Se com a proposta do mesmo Governador Civil, 
Ordenar que, para a boa execução da Lei, se observem as seguintes providencias regu-
lamentares : 

Artigo 1.° A ninguém é permittido dar gritos, assobios, ou quaesquer outros 
signaes de reprovação, de natureza tal que intôrrompam o espectáculo. 

Art. 2." Nos camarotes a ninguém é permittido dar pateada nem assobios. 
Art. 3.Q É prohibido fumar nos camarotes c platéa do Theatro, tanto nas occa-

siões dê espectáculo, como nas dos ensaios geraes. 
Art. 4." Logo que haja terminado o espectáculo os espectadores deverão despejar 

a salla; quando assim o não façam a Authoridade policial, se assim o julgar convenien-
te, poderá manda-los sair, empregando a força pública, a ser precisa. 

Art. 5." Todos os que iufringirem qualquer destas disposições serão expulsos da 
salla e-dq edificio do Theatro, e, segundo a gravidade do caso, postos em custodia, e 
processados como desobedientes aos mandados da Authoridade. O que assim se parti-
cipa, pela Secretaria d'Estado dos Negocios do Reino, ao Governador Civil de Lisboa, 
para sua intelligencia e execução. 

Paço das Necessidades, em 14 de Fevereiro de 1851 . = Conde de Thomar. (2) 

(1) Na mesma conformidade e data mutatis mutandis, se expediram similhantes aos demais 
Delegados do Thesouro nos Districtos do Continente do l le ino e Ilhas adjacentes. 

(2) Idêntica ao Inspector Geral dos Theatros, para sua intel l igencia e effeitos convenientes. 
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