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neiro de 1810, o Decreto do 3 de Janeiro de 1837 , e o artigo 2 i 9 . ° , § 9l° do Co-
digo Administrativo ; e Conformando-Se com o parecer do Conselheiro Procurador Geral 
da Corôa : Houve por bem Ordenar o seguinte: 

1.° Na visita policial sanilaria de qualquer botica, drogaria, ou loja de alimentos, 
ou bebidas, quando acontecer discordância de veto enlre os dois peritos, designados no 
artigo 24.° do Decreto de 3 de Janeiro de 1837. sciá o desempate commettido o um 
terceiro perito, previamente nomeado pelo Presidente do Conselho de Saúde, e occssio-
nalmente chamado pelo Magistrado Administrativo, que presidir á visita. 

2.° O terceiro perito será medico; faltando este, cirurgião; c, na falta de ambos, 
boticário ou pliarroaceulico. 

3.° Nos casos de falta, impedimento ou suspeição do boticário, vogal do Conselho 
de Saúde, será chamado a subttilui-!o qualquer outro boticário, nomeado e chamado, 
nos termos do aríigo 1." deste Regulamento; devendo ser.preferidos, quanto seja pos-
sível, os boticários ou pharmaccuticos, que exercerem emprego publico subsidiado. 

4.° Em igualdade de circumstancias es phiirmaceuticos-boticarios serão preferidos 
aos simples pharmaceutiros para o desempenho das funcçôes de visiíadores-periíos. 

• 5."-Fóra da capital os peritos serão directamente escolhidos pelo Magistrado vi-
sitador d'entre os facultativos, boticários e pharmaccuticos residentes no Concelho. 

6." As funcçôes não icchnicas, commettidas pelos artigos 6.°, 8.° e 13.° do Al-
vará de 2 2 de Janeiro de 1810 ao extinclo Juiz Commissario-Dclegado do Physico-
Rlór do Reino, serão desempenhadas pelos Administradores de Concelho, não só na 
qualidade de Sub-Delegados do Conselho de Saúde Publica do Reino, mas na de Ma-
gistrados Administrativos, em virtude do cilado artigo do Codigo. 

7.° Ao Magi.-trado Administrativo pertence igualmente empregar os meios coer-
civos, que ao extincto Juiz Commissario facultava o citado Alvará, para obrigar os pe-
ritos refractários ao desempenho das funcçôes, que a Lei lhes commette em beneficio 
publico. 

8." Nos casos de transgressão reconhecido, e confessada pelo visitado, á qual não 
corresponda pena corporal, poderá dispensar-se o processo judicial para a applicaçâo da 
pena, e arrecadar-se logo, no acto da visita, a muleta, em que o visitado tiver occor-
iido, se elle nisto convier. 

9." Nos casos do artigo antecedente, far-se-ha no auto da visita, expressa menção 
da cobrança cfiecliva da muleta, do voluntário pagamento delia, da sua importancia, e 
do artigo da Lei, que a commina, 

O que se participa ao sobredito Conselho para sua intelligencia e devidos efleitos. 
Paço das Necessidades, em 1b de Setembro de 1853 . = Rodrigo da Fonseca 

Magalhães. 
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l.a Direcção — 1." Repartição. 

1 S E J A Magestade a RATKÍIA, Sendo-Lhe presente a representação que a Camara 
Municipal de Lisboa fez subir á Sua Presença, em data de 4 de Agosto ultimo, sobre 
a urgentíssima necessidade de providencias, que evitem quaes juer accidentes desastrosos, 
resultantes dos incêndios a que estão sujeitos os theatros de Lisboa, e demais casas e 
logares de espectáculo e reunião, pela própria natureza dos divertimentos que nelles 
se oíferecem, e pela proximidade de matérias de fácil combustão; 

Considerando que ao Governo cumpre velar, por todos os meios ao seu alcance, 
pela segurança da vida e propriedade dos cidadãos; 

Considerando que as providencias propostas, cora quanto sejam adaptadas ao fim 
indicado, poderão encontrar alguma repugnância, por parte das emprezas de casas de 
espectáculo publico, em razão de se não acharem consignadas nas respectivas licenças 
ns obrigações agora impostas: Ha por bem Ordenar e Declarar o seguinte: 
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1.° Todos os theatros, praças de touros, circos equestres, jardins illuminados, e 
bailes públicos, ficara sob a immediata vigilancia do Inspector geral dos incêndios. 

2.° Aos Directores destes ou de outros estabelecimentos de similhante natureza, 
oftde possa ha^er perigo de incêndio, não é permittido franquea-los ao publico, sem que 
sejam previamente examinados pelo referido Inspector geral, para reconhecer se se dão 
nelles as necessarias condições de segurança publica; e para que, de accôrdo com a 
Authoridade Administrativa, elle tome as disposições devidas, no caso de não se acharem 
preenchidas taes condições. 

3.° As condições, a que elevem satisfazer os theatros, são as seguintes: 
I Os já construídos deverão estar separados dos prédios visinhos por uma parede 

mestra, coroada por um guarda-fogos de cinco palmos de altura ; e os que de futuro 
se construírem, terão em volta uma avenida de quatorze palmos de largura, para facil-
mente se poderem levar soccorros a qualquer parte, no caso de sinistro. 

II Os tectos, escadas, corredores, camarins de actores, guarda-roupas e a rma-
zéns de decorações, deverão, quanto possível fôr, ser formados de materiaes incom-
bustíveis. 

III Terão por debaixo do palco, ou em outro qualquer logar adequado, reserva-
tórios de agoo, que communiquem com uma bomba da força de quatro atmospheras. 
Esta bomba deverá ser munida de um tubo emissorio, que se bifurque para um e outro 
lado do palco; terminando cada ramo em um armario, aonde haverá um jogo de man-
gueiras e uma agulheta. 

IV Haverá também em cada theatro doze baldes de pão, quatro croques, e. doze 
esponjas. 

4.° As praças de touros e eircos equestres deverão satisfazer, á primeira das con-
dições exigidas para os theatros no artigo 3 . " ; jc serào, além disso, construídos, quanto 
1'Or possival, de materiaes Incombustíveis; tendo uma bomba portátil, um jogo de man-
gueiras, uma agulheta, doze baldes de lona, e quatro croques. , 

5.* Os jardins illuminados e os bailes públicos, munir-se-hão de, uma. bomba por-
tátil, de um jogo de mangueiras, de uma agulheta, e de .doze baldes. ; 

6.° Cada um dos estabelecimentos, citados no artigo 1.°, deverá ter portas largas, 
e em numero sufficiente para dar fácil saída ao publico, no caso de sinistro. 

7.° Quando nos estabelecimentos, citados no artigo 1.°, se não dérem as condições 
de segurança publica, a que devem satisfazer, o Inspector geral dos incêndios, na con-
formidade do artigo 2.°, lhes fornecerá as machinas e o pessoal necessário, pagando os 
Directores a despeza, por aquelle arbitrada, de accôrdo com a Authoridade Adminis-
trativa. Se, porém, essas condições se acharem satisfeitas ; mandar-se-ba tão sómente, 
para cada um dos ditos estabelecimentos, todas as vezes que houver espectáculo ou 
reunião, um destacamento, composto de tres patrões, cada um dos quaes receberá, dos 
Directores de taes estabelecimentos uma gratificação de duzentos e quarenta réis. 

8.° Os patrões mandados em destacamento terão as seguintes obrigações: 
I Antes de se abrir a casa, examinarão se os reservatórios de agoa, quando os 

houver, estão convenientemente abastecidos, e se as bombas e mais apparelhos se acham 
devido logar, e em estado de funccionar. 

II Durante o espectáculo ou reunião occuparão os logares que lhes forem desi-
gnados pelo Inspector geral dos incêndios, ou por algum dos seus Ajudantes, e vigiarão 
as luzes e fogos de artificio. 

III Quando o espectáculo ou reunião tiver acabado, e depois de se acharem apa-
gadas as luzes, rondarão minuciosamente todos os logares, para se certificarem de que 
em porte alguma ha indícios de incêndio. 

9.* Em nenhuma licença, que de futuro se conceder para quaesquer emprezas 
dos theatros de Lisboa, e demais casas de espectáculo e reunião, se omittirão as obri-
gações que ficam consignadas. 

10." O Inspector geral dos theatros e espectáculos públicos tratará de fazer in-
timar as emprezas de similhante natureza, que actualmente existem, para que cumpram 
ps obrigações que ficam apontadas, no que ellas lhes forem applicaveis; fazendo-Ihes 
vèr, que se na sua adopção muito vai á causa publica, não menos interesse deverão 
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nisso ter as mesmas emprezas, peia segurança que delia resulta aos estabelecimentos da 
sua propriedade. 

E assim o Manda a Mesma Augusta Senhora participar, pela Secretaria de Estado 
dos Negocios do Reino, á Camara Municipal de Lisboa, para sua intelligencia e exe-
aução na parte que lhe toca. 

Paço das Necessidades, em 17 de Setembro de 18 53. == Rodrigo da Fonseca 
Magalhães, (1) 

No Diário do Governo de 2 2 Setembro, n.º 2 2 3 . 

H I S I 8 T E B I O D A S O B R A S P V B M V A S , C O M E R C I O 

E I N D U S T R I A . 

Direcção geral das Obras Publicas. 

Repartição technica. 
r 
V^ONVINDO proceder á confecç3o do projecto respect ivo á canalisação da ria de 

Aveiro, e dos rios que nella desaguam, e ao enxugamento dos vastos terrenos que hoje 
se acham alagados pelos mesmos rios; e devendo o referido projecto ser elaborado á 
vista de uma planta, que comprehenda toda a ria de Aveiro, e o rio Vouga até S. 
Pedro do Sul, assim como os rios Serlima e Agueda, até onde forem susceptiveis do 
ser navegados, com a designação dos acluaes esteiros e valias de navegação, e das al-
turas de agoa em toda a ria : Manda Sua Magestade a RAINHA, que o Conselheiro Di-
rector dos trabalhos geodesicos e topographicos do Reino faça proceder, quanto antes, 
á escolha dos pontos e formação das triangulações precisas para servirem de base ao 
levantamento da carta do paiz atravessado pelos mencionados rios e valias, nos termos 
indicados; devendo remetter a este Ministério cópia da referida carta, logo que se ache 
concluida, para o mencionado fim. 

Paço, em 19 de Setembro de 1853. = Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello. 
= Para o Conselheiro Director dos trabalhos geodesicos e topographicos do Reino. 

No Diário do Governo de 2 2 de Setembro, N.° .223. 

Z t l l N T I S T f i l U O 1IOS N E & O C I O S 1 ) A F A Z E M IDA. 

CONSIDERANDO, que para se animarem as emprezas lilterarias que promovem a 
propagação dos conhecimentos úteis ou agradaveis, convém facilitar a exportação das 
obras, e publicações periódicas portuguezas para todos os mercados do mundo, e com 
especialidade para os do vasto Império do Brasil; 

Considerando, que a disposição do artigo decimo quarto dos preliminares da Pauta 
geral das Alfandegas de mil oitocentos quarenta e um, que se acha em vigor, por effeito 
do artigo oitavo do Decreto com força de Lei de trinta e um de Dezembro de mil 
oitocentos cincoenta e dois, tem por fim precaver a industria nacional da concorrência 
de mercadorias estrangeiras, abusivamente introduzidas como portuguesas reimportadas, 
vista a maior ou menor difficuldade de se averiguar a verdadeira origem de generos 
communs ás industrias de differentes paizes; 

Considerando, que esta disposição, quando applicada às obras e publicações perió-
dicas, scientificas ou litterarias, obriga as respectivas emprezas a restringirem as suas 
exportações, pela grande incerteza do consumo, e pelo receio de perderem os impressos, 

(1) Ne mesma conformidade e dala se expediram Portarias ao Inspector geral dos theatros, 
e Governador Civil de Lisboa. 


