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APPROVAÇÃO DO CONSELHO DE MSTKICTO. 

Accordam em Conselho de Districto, etc. Que vista, e examinada a presente pos-
tura, lhe prestam a sua approvação para os effeitos legaes, por isso que as suas dispo-
sições, sem offender as Leis geraes do Reino, tendem a melhorar a policia municipal 
urbana, promovendo a limpeza na cidade, e mantendo a decencia publica ; com a clau-
sula, porém, de que a prohibição de que trata o artigo 2.° da mesma postura, fica 
restricta aos actos que se praticarem de dia. 

Lisboa, Sala do Conselho de Districto, em sess3o de 2 2 de Novembro de 1 8 5 2 . 
= 0 Governador Civil, Conde de Tavarede (D. Francisco) —Pereira de Mello = An- „ 
tun es Pinto = Marquez de Ponte de Lima. 

E para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa allegar ignorancia, 
se mandou affixar o presente nos logares mais públicos, e que são do estylo. 

Camara, 2 2 de Setembro de 1853. — C o m o Presidente, Alberto Antonio de Mo-
raes Carvalho 

No Diário do Governo de 2 3 de Setembro, n.º 221 . 

A CAMARA Municipal de Lisboa, publicando hoje a postura de D. de Novembro 
ultimo, approvada por accordão do Conselho de Districto de 2 2 do dito mez, prohi-
bindo a todo o individuo o ourinar nos largos, praças, e ruas, fóra dos sumidouros pú-
blicos para esse fim estabelecidos: em cumprimento do disposto no § único do artigo 
1.° declara que essa prohibição começa a ser effectiva, passados oito dias, a contar da 
publicação deste edital, nos seguintes locaes: 

Terreiro do Paço, seguindo pela rua Nova da Alfandega = rua dos Fanqueiros=* 
rua da .Bitesga = praça de D. Pedro = largo de Camões = rua do Príncipe = rua . 
Nova do Almada = largo da Conceição Nova = rua dos Algibebes = largo de S. Julião 
= largo do Pelourinho = rua do Arsenal, seguindo ao Terreiro do Paço; e bem assim 
todas as ruas, largos, praças e travessas existentes dentro da area circumdada pelas 
mencionadas ruas. A mesma prohibição fica também extensiva á rua do Chiado até ao 
largo das Duas Igrejas. 

A Camara Municipal, estando animada dos desejos de vêr extincto um abuso tão 
opposto ao commodo, ao aceio, e á decencia publica, abuso que se não pratica em ci-
dade alguma bem policiada, para conseguir esse fim confia menos na decretação da 
penalidade, do que no bom senso dos habitantes da capital, para o qual nunca em balde 
a Camara recorreu, e no qual ella pensa ter a mais solemne garantia da fiel execução 
da providencia adoptada. 

Camara, 2 2 de Setembro de 1883. = Como Presidente, Alberto Antonio de Mo-
raes Carvalho. 

No Diário do Governo de 2 3 de Setembro, n.º 224 . 

« I S I S M I O D O S N E G O C I O S B O R E I F F O . 

T E N D O a experiencia mostrado a necessidade de serem modificadas as disposições 
dos Decretos de 30 de Janeiro de 1846 , e 2 de Maio de 1848 , relativas á adminis-
tração dos Theatros, muito especialmente na parte em que se referem ao Theatro de 
D. Maria I I ; e Tornando na devida consideração os Relatorios e Consultas do Inspector 
geral dos Theatros, bem como as Consultas da Commissão inspectora do referido Thea-
t ro : Hei por bem, em vista do artigo 112.° do Regulamento npprovado pelo já citado 
Decreto de 30 de Janeiro de 1846, . Approvar o Regulamento para a administração 
dos Theatros, que com este Decreto baixa assignado pelo Ministro Secretario de Estado 

14G 



5 8 6 1 8 5 3 . 22 de Setembro. 

dos Negocios do Reino. O mesmo Ministro e Secretario de Estado assim o tenha en-
tendido, e faça executar. 

Paço das Necessidades, em \inte e dois de Setembro de mil oitocentos cinc ienta 
e tres. = RAINHA . = Rodrigo da Fonseca Magalhães. 

Regulamento da administração dos Theatros, approvado por Decreto 
de 22 de Setembro de 1853. 

TITULO I. 

Organinação a«imimf»lrn!íva. 

CAPITULO I . 

Da natureza e classificação dos Theatros. 

Artigo 1.° Os Theatros, para todos os effeitos deste Regulamento, são conside-
rados como escóla pratica de Bellas-artes. 

Art. 2.° Os Theatros diyidem-se em Theatros de primeira ordem, e em Theatros 
secundários. 

§ 1.° De primeira ordem, e subsidiados, são unicamente os Theatros do D. Maria 
II, e de S. Carlos, em Lisboa ; e o de S. João, na cidade do Porto. 

§ 2.° Os mais Theatros actualmente existentes, authorisados, ou que de futuro 
existam, são declarados secundários. 

§ 3.° Um regulamento especial fixará o numero de Theatros, e prescreverá o 
genero de peças, que devem ír á scena nos Theatros de primeira e segunda ordem. 

§ 4.° Os subsídios votados a favor dos Theatros de S. Carlos em Lisboa, e de 
S. João na cidade do Porto, serão postos a concurso, com as formalidades precisas, 
para se concederem a quem oíYerecer mais seguras garantias. 

Art. 3.° Nenhuma outra casa de espectáculo dramatico, além das que ao pre-
sente estão abertas ao publico, se poderá abrir, e fazer recitas periódicas, ou occasio-
r.aes, sem que satisfaça as garantias e obrigações impostas por esle Regulamento, ou 
por outras disposições legaes, tirando licença especial do Ministério do Reino, ouvido o 
Inspector geral dos Theatros, o Conselho Dramatico, e o Commissario do Governo no 
Theatro de D. Maria II. 

CAPITULO I I . 

Pessoal da administração, 

Secção l . a 

Magistrados administrativos. 

Art. 4.° A administração e inspecção superior dos Theatros e de todos oa espe-
ctáculos públicos ó exercida pelo Ministério do Reino o seus' Delegados. 

Art. 5.° Os Delegados do Ministério do Reino, para os diversos effeitos deste 
Regulamento, são: 

1." O Inspector geral dos Theatros e seus Delegados. 
2.° O Commissario do Governo no Theatro de D. Maria II, Inspector do Theatro 

portuguez subsidiado de l . a ordem. 
3.° Orf Vogaes do Conselho Dramatico nas suas funcçõe3 de fiscalisação theatral. 
4." Os Censores do Theatro de D. Moria l í nas suas funcçôes de censura litteraria. 
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Secção 2." 

Inspecção geral dos Theatros e seus Delegados. 

Art. 6.° O Inspector geral dos Theatros é nomeado por Decreto do Rei, presta 
juramento nas mãos do Ministro Secretario de Estado dos Negocios do Reino; e é 
substituído na sua falta pe!o Secretario da Inspecção. 

Art . 7.° O Inspector geral dos Theatros é encarregado da administração e ins-
pecção artística e cconomica dos espectáculos públicos, exceptuando o Theatro de D. 
Maria II, inspeccionado por um Commissario especial do Governo; e em relação aos 
Theatros sujeitos á sua inspecção, compete-lhe: 

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

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

tistas dos Theatros e espectáculos, para os obrigar a cumprir as suas obrigações legaes, 
ou convencionaes, e lhes fazer manter 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.° Aulhorisar nas folhas os vencimentos da despeza da Inspecção geral, e o sub-
sidio do Theatro de S. Carlos e do Theatro de S, João na cidade do Porto, fiscalisando 
a sua contabilidade. 

Art. 8.° Ao Inspector geral dos Theatros incumbe: 
1.° Cumprir as obrigações e encargos, que lhe suo impostos por este Regula-

mento, e por quaesquer disposições legaes. 
2.° Visitar amiudadas vezes os Theatros o espectáculos públicos, sujeitos ã sua 

inspecção, para obviar ou reprimir os abusos e relaxações ofíensivas dos bons costumes, 
ou os que forem prejudiciaes ao exercício e progresso das artes. 

3.° Dar contas, e fazer o orçamento geral das despezas coro o serviço da sua 
compelencia. 

4.° Formar a estatistica dos Theatros que inspecciona, e fazer o competente re-
latorio sobre o seu estado material e moral, segundo o disposto nos artigos 34." e 37.° 
do Regulamento do Conselho Superior de Instrucção Publica, de 10 de Novembro de 
1845 , na parte que lhe forem applicaveis. 

5." Propor ao Governo os regulamentos geraes e especiaes, para execução do im-
portante ramo de serviço publico a seu cargo. 

Art. 9.° Toda a correspondência com o Governo, sobre os negocios theatraes, à 
excepção da que se referir ao Theatro de D. Maria II, corre pela Inspecção geral dos 
Theatros, com direcção ao Ministério do Reino. 

Art. 10." São Delegados do Inspector geral, as pessoas que forem especialmente 
nomeadas para o substituírem no exercicio das suas funeções, conforme os regulamentos 
e ordens superiores. 

§ único. A nomeação destes Delegados é feita por Decreto Real. 
Art. I I . 0 Nas terras, fóra de Lisboa, onde não houver Delegados especiaes do 

Inspector geral, as authoridades administrativas exercerão as attribuições daquelles 
funccionarios; satisfazendo íis suas requisições, propondo ao Governo as medidas que 
precisarem de approvação superior. 

Secç3o 3." 

Attribuições policiaes. 

Art. 12.° Os Governadores Civis, e, sob a sua inspecção, os Administradores de 
Concelho, téem a seu cargo a policia preventiva dos espectáculos, e pertence-Ihes : 

1.° Inspeccionar as casas e salas de espectáculo, para que a sua construcção e 
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conservação prestem as garantias necessarias á segurança e commodidade dos espec-
tadores. 

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

3.° Fazer reprimir os motins, os arruidos, ou quaesquer outros actos, que exce-
dam os limites da decencia e justa liberdade, ou perturbem a ordem entre os especta-
dores, ou as representações entre os artistas. 

4.° Ordenar a suspensão dos espectáculos, se tanto fõr mister, para a manutenção 
do socego publico, dando parte ao Ministério do Reino. 

5.° Empregar convenientemente a força publica, destinada ao serviço dos espe-
ctáculos; e, por meio delia, e pelo exercício da própria authoridade, coadjuvar, e fazer 
executar os providencias dadas pelo Inspector geral dos Theatros e seus Delegados, ou 
pelo Commissario do Theatro de D. Maria II. 

6." Propor os regulamentos necessários para se organisar completamente este ramo 
da publica administração. 

Art . 13.° A policia interna da caixa do Theatro de D. Maria II pertence ao 
Com missario do G«verno; e, por sua delegação, ao Director do Theatro, os quaes, no 
caso de alteração de socego, occorrencia, motim, rixa, indisciplina, ou qualquer acto 
offensivo da moral e tranquillidade da scena, tomarão as providencias opportunas, po-
dendo chamar força publica, e emprega-la, a fim de restabelecer a ordem, e de manter 
o respeito á authoridade; de tudo quanto neste sentido occorrer, dará immediatamente 
parte o Commissario do Governo ao Ministério do Reino. 

CAPITULO I I I . 

Do Conselho Dramatico. 

Art. 14.° É creado, junto ao Ministério do Reino, um corpo consultivo, deno-
minado=Conselho D r a m a t i c o = o qual auxiliará o mesmo Ministério na inspecção das 
artes scenicas, e em promover o seu progresso. 

Art . 15.° O Conselho Dramatico é composto dos : 
Inspector geral dos Theatros, que serve de Presidente; 
Commissario do Governo no Theatro de D. Maria I I ; 
Cinco Membros da Academia Real das Sciencias; 
Dois Auctores de reconhecida capacidade dramatica ; 
Secretario da Inspecção geral dos Theatros, que o será também do Conselho Dra-

matico. 
Art . 16.° Os Vogaes, que não são membros natos do Conselho, serão nomeados 

por Decreto Real. 
Art . 17.° O logar áe Vogal do Conselho Dramatico é gratuito e honorifico. 
Art . 18.° Os Vogaes do Conselho têem entrada franca na platéa e no palco de 

todos os Theatros da capital. As licenças para a abertura desses Theatros serão con-
cedidas com esta clausula. 

Art . 19.° Compete ao Conselho Dramatico: 
1.° Consultar o Governo ácerca de todos os objectos relativos ás artes scenicas, 

sobre que seja ouvido. 
2.° Formar os regulamentos precisos para a execução deste Decreto. 
3.° Fiscalisar a administração dos Theatros subsidiados, pela fórma que os regu-

lamentos estabelecerem. 
4.° Consultar as providencias convenientes para o bom regimen e successivo aper-

feiçoamento da arte dramatica. 
5.° Assistir ás provas publicas dos alumnos de declamação, e apreciar o seu me-

recimento relativo. 
Art. 20.* O Conselho Dramatico é competente para exercer a censura dramatica, 

logo que um regulamento especial providenciar sobre este ramo de serviço. 
Art. 2 t . ° É creado o logar de Commissario do Governo para, como Dele-
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gado do Ministério do Reino, administrar, fiscalisar, e inspeccionar o Theatro de D. 
Maria II. 

Art. 22.° O Commissario corresponde-se directamente com o Governo, por meio 
do Ministério do Reino. 

Art. 23.° O cargo de Commissario do Governo, no Theatro de D. Maria II, é 
honorifico e gratuito, tendo direito a um camarote de primeira ordem no mesmo Theatro, 
e á entrada franca no palco e platéa de todos os Theatros, como Vogal do Conselho 
Dramatico. 

Art . 2 4 * O Commissario do Governo, no Theatro de D. Maria II, exerce, em 
relação a este Theatro, as mesmas altribuições do Inspector geral dos Theatros em re -
lação a todos os outros. 

Art. 25.° O Commissario do Governo é nomeado por Decreto Real, e presta ju -
ramento nas mãos do Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Reino. 

Art. 26.° Um Decreto Real nornêa, no seu impedimento, a pessoa que o substitue. 

TITULO II. 

Competencia administrativa. 

CAPITULO I . 

Licenças para espectáculos. 

Art. 27.° Os espectáculos públicos de qualquer natureza que sejam, não podem 
ter logar sem previa authorisação das Authoridades competentes. 

Art. 28.° A aulhórisação para os espectáculos públicos, era Lisboa, e para os que 
forem permanentes fóra desta cidade, será concedida directamente pelo Ministério do 
Reino. 

Para todos os outros espectáculos se expedirá a authorisação pelos Governadores 
Civis. 

§ único. A concessão de umas e outras licenças deve ser fundada no processo 
informativo sob as garantias de habilitações e fianças dos Eraprezarios ou Directores, a 
bem dos interesses moraes e administrativos dos espectáculos. 

Art. 29.° A duração das licenças, e as suas condições, serão prescriptas no res-
pectivo diploma, segundo a qualidade e natureza dos espectáculos; se deixarem de ter 
fiel execução, as licenças serão cassadas. 

Art . 30." Os dias e horas de espectáculo serão fixados para cada um dos Theatros 
e espectáculos públicos, com referencia â estação do anno, e mais conveniências, que é 
mister attender, assim para commodidade do publico, como para evitar, quanto fòr pos-
sível, que um Theatro prejudique o outro. 

Art . 31." Haverá necessariamente espectáculo em todos os Theatros nos' dias do 
grande galla ordinários, e nos dias que extraordinariamente forem declarados de r e -
gosijo publico pela authoridade competente. 

§ 1.° Neste ultimo caso, os Emprezarios e Directores dos. espectáculos não são 
responsáveis pelo cumprimento da obrigação extraordinaria, se não forem devidamente 
avisados pelo Inspector geral. 

§ 2." Em occasião de regosijo publico, poderão o Inspector geral, e no Theatro 
de D. Maria II o Commissario, com authorisação do Governo, alterar a ordem estabe-
lecida das horas e qualidade do espectáculo. 

§ 3." Nos dias de grande galla, ou de regosijo publico, esperar-se-ha pelas or-
dens de Suas Magestades, ou Altezas, para começar o espectáculo. 

Art . 32." Também haverá sempre tspectaculo em todos os dias, que explicita 
oú implicitamente forem estipulados, ou na licença para a abertura dos Theatros, praças 
ou similhantes, ou no contrato de subsidio. 

Art. 33.° São designados para o Theatro de D. Maria I I : 
Quinlas-feiras e domingos para as récitas ordinarias. 
Sabbados para benefícios e récitas extraordinarias. 
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Nas terças-feiras poderá haver récita, sempre que isto convenha aos interesses do 
Theatro. 

Durante o periodo da quaresma os dias serão: 
.Quartas-feiras e domingos para as récitas ordinarias. 
Segundas-feiras para as exlraordinarias. 
Art . 31." As quintas-feiras, e na quaresma as quartas, serSo sempre dias priva-

tivos de espectáculo para o Theatro de D. Maria II, não sendo permittido nesses dias 
outro qualquer espectáculo scenico. 

Art. 35.° O Inspector geral dos Theatros terá sempre em vista evitar, quanto 
possa, a concorrência dos mesmos dias de espectáculo para os differentes Theatros. 

Art. 36.° São prohibidos os espectáculos públicos: 
1.° Na quarta-feira de cinza. 
2.° Nas sextas-feiras de quaresma. 
3.° No sabbado e domingo da Paixão. 
4..° Em toda a semana santa. 
5.° Na vespera de Natal. 
6.° Na dominga de Pentecostes. -
7.° No dia de^ Corpus Chrisli. 
8.° No dia da Ascensão. -
9.° No dia de commemoraçuo dos fieis defuntos. 
Í0 . ° No dia de todos os .Santos. 
11.° Nos dias de lucto publico, por morle de Rei, ou pessoa da Familia Real. 
12.° No dia 21 de Setembro, anniversarío do fallecimento de Sua Magestade 

Imperial o Senhor DOM PEDRO. 
13.° Nos dias que, por motivo de calamidade publica, forem designados pelo 

Governo. 
Art. 37.° Em nenhum Theatro da capital se poderá fazer beneficio algum, sem 

licença especial do Ministério do Reino, ouvido o Conselho Dramatico. 
Art. 38.'J Os Emprezarios ou Directores dos Theatros, no principio do seu anno 

tbeatral, farão subir ao Ministério do Reino uma relação dos benefícios que tiverem 
obrigação de conceder aos seus actores ou empregados, cora referencia ao contrato, que 
justifique a concessão de cada um desses benefícios. Estes benefícios, ouvido o Conselho 
Dramatico, serão comprehendidos em uma só authorisação. 

CAPITULO I I . 

Censura dramatico, e fiscalisação dos caUazes. 

Art. 39." Nenhum drama pôde ser representado sem prévia censura. 
Art . 40.° A censura theatral comprehende a censura litteraria e a censura moral. 
§ 1." O fim cia censura moral é impedir que as peças dramatieas ultragem a 

religião, e os costumes, e convertam o palco em instrumento de satyras pessoaes. 
§ 2.° O objecto da censura litteraria é apreciar o merecimento intellectual das 

obras dramatieas, sustentar a pureza da lingoa, e, quanto possível, a correcção do gosto. 
§ 3." Um regulamento especial providenciará tudo quanto diz relação á censura 

theatral. 
Art. 41.° Nenhum cartaz poderá ser affixado em Lisboa sem que um exemplar 

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

§ único. É exceptuado desta disposição o Thealro de D. Maria II, ficando uma 
minuta de todos os cartazes no seu archivo, opprovada e rubricada pelo Commissario 
do Governo. 

§ 1.° Entcnde-se publicado o cartaz, que foi affixado em tres logares públicos. 
§ 2.° O espectáculo, annunciado em cartaz publicado pelos Theatros sujeitos ao 

Inspector geral, não poderá altcrar-se por modo algum, sem permissão do referido Ins-
pector. 
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§ 3." O Inspector geral é responsável por essa alteração, e pelo modo, fórma e 

cumprimento dos cartazes publicados. 
Art. 42.° O espectáculo annunciado em cartaz do Theatro de D. Maria II, só 

pôde ser alterado com permissão do respectivo Commissario do Governo. 
§ único. O Commissario é responsável por essa alteração, é pelo modo, fórma e 

cumprimento dos cartazes publicados. 

TITULO III . 

Theatro de D. Haria II. 

CAPITDLO I . 

Edifício e objecto do Theatro. 

Art. 4-3.° O ediGcio construido na Praça de D. Pedro, segundo a authorisaçSo 
da Lei de 16 de Novembro de 1841 , é destinado especialmente para servir de Theatro 
normal de declamação portugueza, conservando o titulo de THEATRO DE D. MARIA I I . 

Art. 44.° O objecto do Theatro de D. Maria II é promover o aperfeiçoamento 
da arte dramatica, creando o gosto dos bons modêlos, pela escolha e correcção das peças, 
e formando a escóla da verdadeira declamação portugueza, pelo estudo e execução das 
obras do seu repertorio. 

Art . 45.° A escóla de declamação, e as aulas de leitura e de recta pronuncia e 
lingoagem, creadas no Conservatorio Real de Lisboa pelo Decreto de 15 de Novembro 
de 1836, serão collocadas no Theatro de D. Maria II, e reformãdas de modo, que 
possam constituir um curso dramatico. 

' Art . 46.° Cessam os prémios que se concediam aos alumnos das mencionadas aulas. 
Art . 47.° Um regulamento especial proverá sobre este ramo de serviço publico. 
Art . 48.° São permittidos no Theatro de D. Maria II os seguintes generos: 
1." A tragedia. 
2." A comedia de caracter e de costumes, e a comedia ligeira de um acto até 

cinco actos. 
3.° O drama historico, o drama de paixão, e o drama da actualidade. 
4.° Os dramasv de pompa, sendo historicos e de provado merecimento, embora 

incluam coros e bailados parciaes, uma vez que o apparato seja pedido pela acção, en-
trando como accessorio, e nunca como principal. 

5." Oratórias e dramas fantasticos, com approvação motivada do Conselho Dramatico. 
Art . 49.° Qualquer composição dramatica pertencente aos generos 4." e 5.°, só 

pôde subir á scena por ordem especial do Governo, sobre consulta motivada do seu 
Commissario junto do Theatro de D. Maria II, e com voto também motivado do Con-
selho Dramatico, ao qual deverá ser presente o orçamento da despeza, calculada no 
máximo. 

Art. 50.° É prohibido no Theatro de D. Maria I I representar: 
1.° Operas lyricas de qualquer genero ou escóla. 
2." Farças, entremezes, e todas as peças de baixa cómica. 
3.° Melodramas puramente de acção, extraídos dos repertorios estrangeiros do9 

Theatros secundários, sempre que resulte delles depravação para o gosto, atrazo para a 
boa declamação dramatica, e offensa da moral, da razão e da arte. 

4.° Dramas minoicos, e peças mixtas próprias de circo, ou admiltidas nas scenas 
de 2." ordem. 

.5.° Jo gos de forças e destrezas, habilidades e prestigiaçôes, visualidades, ou illusões 
de physica. 

6.° Em fim, espectaçnlos de féras, intermedios de animaes engenhosos, e toda e 
qualquer diversão que possa, directa ou indirectamente, alterar a seriedade da arte, e 
ferir o decoro do primeiro Theatro portuguez. 

Art. 51.° O Conselho Dramatico, apenas constituído, examinará todas as peças 
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que entram, no repertorio actual do Theatro de D. Maria II, classificando-as para re-
jeição ou approvação, na conformidade das disposições dos artigos anteriores. A colleeção, 
das obras dramaticas, julgadas dignas de serem conservadas, formará o novo repertorio, 
que será mandado pôr em vigor por acto especial do Governo, sobre consulta motivada 
do Conselho Dramatico. As peças excluídas fica livre a seus authores fazerçm-nas re-
presentar em qualquer Theatro da capital ou de província. 

Art. 52.° As peças que por esta fórma constituírem o repertorio do Theatro de 
D. Maria II, e as que tiverem mais de seis récitas successivas, ficarão de direito no 
seu repertorio, não as podendo os authores retirar, nem o Commissario do Goveruo ex-
cluir, sem accôrdo prévio e reciproco. 

CAPITULO I I . 

Organisação. 

Art, 53." O Governo toma a si a empreza do Theatro de D. Maria II, como es-
cóla de aperfeiçoamento da arte dramatica. 

Art . 54.° A direcção, administração, e fiscalisação do Theatro de D. Maria II, 
serão exercidas pelo Commissario do Governo, para esse fim nomeado em virtude do 
artigo 21.° deste Regulamento. 

Art. 55." Para auxiliarem no desempenho das suas funcções o Commissario do 
Governo, haverá no Theatro de D. Maria I I : 

Um Director. 
Um Caixa. 
Um Secretario guarda-livros. 
Art. 56." O Director é nomeado por Decreto Rciil; o Caixa o Guarda-livros são 

nomeados pelo Ministério do Reino, sobre proposta do Commissario do Governo. 
Art.. 57.° Ao Commissario do Governo no Theatro de D. Maria II compete, no 

exercicio das funcções que lhe estão consignadas no artigo 2 i . ° deste Regulamento: 
J.° Promover a execução das leis e regulamentos que digam respeito ao Theatro 

de D. Maria II, expedindo para esse effeito as ordens e instrucções convenientes, e re-
quisitando a força necessaria para o desempenho das suas funcções, nos termos dò artigo 
359.° do Codigo Administrativo; provendo nos casos omissos, que não careçam de pro-
videncia especial do Governo, e promovendo o zeloso desempenho das funcções dos actores 
e dos empregados. 

2." A censura moral e politica das obras dramaticas que se representarem no 
mesmo Theatro. 

3.° Superintender todos os empregados do Theatro, para os obrigar a cumprir as 
suas obrigações legaes ou convencionaes, e lhes fazer manter os direitos legitimamente 
adquiridos. • 

4.° Nomear os empregados do Theatro, e fixar-lhes os vencimentos. 
5.° Verificar, todas as vezes que o julgar conveniente, o estado da caixa, e pelo 

menos uma vez por mez, e fiscalisar a contabilidade. 
6.° Representar o Theatro de D. Maria II em todas as transacções, letigios, e 

actos administrativos. 
7.° Ordenar, e fiscalisar todas as despezas do Theatro. 
8.° Impor as penas disciplinarias, e decidir os recursos neste sentido, tudo con-

forme o disposto neste Regulamento. 
9.° Formar.o balanço de semestre da despeza e orçamento geral da receita e des-

peza annual do Theatro, submettendo-os á approvação do Governo. Estes orçamentos 
serão calculados em relação ao mez e anno em que forem feitos, e fundados nos dados 
mais aproximados. 

10.° Escri.pturar os actores necessários para o serviço do Theatro. 
11.° Inspeccionar como são reguladas as representações das peças approvadas para 

se representarem no Theatro de D. Maria II. 
12.° Decidir summaria e interlocutoriamente os conflictos que suscitarem os actores 
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enlre si, ou se declarem entre estes e os auctores ácerca dos respectivos direitos e de -
veres, sempre que a decisão immediata seja exigida pelo bem do serviço; ficando salvos 
os direitos e acções dos interessados. O Commissario .daTá conta ao Governo do que 
houver feito neste sentido, dentro de 24- horas exactas. 

13.° Ordenar o apercebimento dos objectos para as representações dramaticas . 
Ar t . 68 . " Ao Commissario do Governo incumbe : 
1.° Cumprir as obrigações e encargos que lhe sào impostos pelo presente Regu la -

mento , e por quaesquer disposições legaes. 
2 .° Visitar amiudadas vezes o Theatro, para obviar ou reprimir tudo quanto seja 

prejudicial aos exercícios das ar tes scenicas. 
3.° Organisar a estatística do Theatro, e fazer o relatorio sobre o seu estado e trabalhos. 

4.° Propor ao Governo os regulamentos geraes e especiaes para execuçSo das Leis 
e regulamentos existentes, bem como as providencias que julgar necessarias para o p ro -
gresso e melhoramento da ar te dramatica. 

Ar t . 69 .° Ao Director do Theatro de D. Maria II compele : 
A direcção artística do mesmo Theatro . 
A direcção dos ensaios. 
Ar t . 6 0 . c Ao director incumbe : 
1.° A execução das Leis, regulamentos, e disposições legaes, que se referem ao 

exercicio das suas funcçôes. 
2.° Permanecer no Theat ro durante os trabalhos scenicos dos ensaios e das rc~ 

, presentações. 
3." Impôr multas aos actores. 
4 .° Escolher as peças que se devem representar. 
5." Regular a distribuição das peças approvadas para a representação. 
6.° Distribuir os papeis pelos actores. 
7 .° Policia do palco. 
8.° Suspender qualquer empregado do palco, dando parte ao Commissario do G o -

verno, e propôr a demissão de taes empregados, quando julgar conveniente, 
9.° Determinar a conformidade do scenario e pertences da scena com os caracteres 

da época em que se passa a acção de cada composição dramatica. 
10.° Tornar effectiva a responsabilidade de todos os actores e empregados da ca ixa , 

no cumprimento de seus respectivos deveres. 
Ar t . 61.° O Director do Theatro de D . M a r i a II , vence o ordenado de 3 0 0 / 0 0 0 

réis, arbitrado para o Fiscal actual, e 4 0 0 / 0 0 0 réis pela direcção dos ensaios, pagos 
pelas despezas do Theatro. 

Ar t . 62 . ° O Caixa é encarregado da receita e despeza, e como tal lhe incumbe 
a guarda de todos os valores pertencentes ao Theatro , a fiscalisação dos empregados 
que não são da caixa, e o cumprimento das ordens que neste sentido lhe forem dadas 
pelo Commissario do Governo. 

Ar t . 63 ." O caixa presta fiança idónea por tres contos de réis, e vence annual -
mente , pelas despezas do Theatro, a gratificação de 3 0 0 / 0 0 0 réis. 

Ar t . 64 .° O Caixa se obrigará por escríptura a supprir até 3 : 0 0 0 / 0 0 0 réis para 
o costeamento do Theatro, ao juro de 6 por cento, ficando a essa divida especialmente 
hypôthecados os objectos que pertencerem ao Governo, e existirem no mesmo Theat ro . 

Ar t . 68 . ° O Secretario Guarda-livros, t em a seu cargo a escripturação e expe-
diente, em conformidade com as ordens do Commissario do Governo, e vence a g r a -
tificação de 2 4 0 / 0 0 0 réis annuae s pelas despezas do Theatro . 

Ar t . 66 .° O exercicio das funcçôes de qualquer emprego do Theatro , seja de que 
natureza fôr, é absolutamente incompatível com o exercicio da arte dramat ica . 

Ar t . 67 .° O serviço dramat ico do Theatro será desempenhado por uma compa-
nhia de actores, escripturados na conformidade das provisões deste Regulamento , de -
nominada = Companhia dos aictores do Theatro portuguez de primeira o rdem. 

Art , 68 . ° O quadro do pessoal artístico do Theat ro portuguez de primeira ordem 
é composto de dez actrizes e quatorze actores. 

N 8 
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Art . 69.° Se a necessidade do serviço do Theatro o exigir, poderá haver um 
quadro extraordinário, comprehendendo até dez pessoas entre actrizes e actores; pre-
cedendo sempre, para a admissão de cada um, voto do Conselho dramatico para con-
firmar a necessidade do logar. 

§ único. O vencimento dos actores extraordinários não poderá em caso algum, 
exceder a i%$QQ0 róis mensaes, nem podem ter direito a benefícios, 

CAPITULO I I I . 

Censura do Thealro de D. Maria II. 

Art. 70.° Nenhuma peça dramatica subirá á scena no Theatro de D. Maria II, 
antes de haver sido devidamente licenciada. 

Art. 71." A censura litteraria e artística das peças dramatieas, destinadas ao 
Theatro de D. Maria II, será exercida por tres Censores litterarios. 

Ar t . 72.° O Censor tem direito a um emolumento de 4 8 0 réis pelas peças de 
um e dois actos, de 9 6 0 réis pelas peças de tres actos, e 1 / 4 4 0 réis pelas peças de 
quatro e cinco actos, pago pelo auctor ou traductor, na administração do Theatro, ao 
entregar a sua composição. 

Art . 73." A conta deste emolumento será ajustada aos trimestres, e o producto 
relativo a cada Censor devidamente entregue. 

Art. 74.° A censura moral e politica é gratuitamente feita pelo Commissario do 
Governo. ' 

Art. 75.° Os Censores serão escriptores de merecida reputação litteraria, es t ra-
nhos á gerencia theatral, e de reconhecida prudência. 

Art. 76.° Os auctores, que destinarem as suas composições dramatieas para o 
Theatro de D. Maria II, farão entrega delias ao Secretario do Theatro. Assim que es-
tiver registrada a sua entrada, o Commissario do Governo a distribuirá ao Censor que 
estiver encarregado de examinar menor numero de obras. 

Art. 77.° A censura de uma peça nunca poderá detnorar-se mais de dez dias 
successivos: no fim delles deve estar licenciada ou rejeitada. 

Art. 78.° Perde o logar o Censor que, sem impedimento devidamente justificado, 
demorar qualquer peça em seu poder mais dias do que os fixados no artigo antece-
dente. 

CAPITULO I V . 

llegras /iscaes e economicas. 

Art. 79." Do seis em seis mezes o Conselho dramatico delegará tres dos seus 
Vogaes para fazerem a visita do Theatro de D. Maria II, começando pelo edificio, 
cujas deteriorações inevitáveis verificarão; e seguindo portodos os artigos do material, 
até ao exame da escripturação e contabilidade. Esta inspecção comprehende igualmente 
o serviço dramatico, a execução das Leis e Regulamentos, tanto litterarios, como eco-
nómicos e administrativos, devendo o Commissario do Governo estar presente a esta 
visita. 

§ único. De tudo que tiverem observado darão os Delegados còrlta ao Conselho, 
e este, em consulta, o levará á presença do Governo. 

Art. 80.° É prohibida a entrada no palco do Theatro de D. Maria II sem li-
cença do Ministério do Reino. 

§ único. Um Regulamento policial determinará os casos em que esta licença pc» 
derá ser concedida. 

Art. 81.° Tem direito á entrada gratuita na platéas 
Ministro do Reino, 
Governador civil. 
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Inspector geral dos Theatros. 
Commissario do Governo. 
Membros'do Conselho dramatico. 
Censores do Theatro. 
Indivíduos que exerceram o cargo de Fiscal no Theatro de D. Maria II. 
Medico e Cirurgião do Theatro. 
Actores do mesmo Theatro. 
Art. 82." Todos os Jornaes politicos da capital teem direito, cada um, a uma 

entrada para exerceram, sobre a arte dramatica, a sua critica illustrada. 
§ único. Esta entrada cessa unicamente quando o Jornal finda a sua publicação. 
Art. 83." Aos Jornaes litterarios cabe o mesmo direito, quando tenham dois 

annos de publicação. 
Art. 84." A ninguém é dado o direito de obter camarote gratuito, ou entrada 

na plaléa, seja ou não actor, alóm das pessoas designadas neste Regulamento. Todas. 
auctoridades do Theatro serão responsáveis pela execução deste artigo, constituindo 

a sua violaçãu crime de furto, que será punido na conformidade do Codigo penal. 

CAPITULO V . 

Caixa de soccorros dramalicos. 

Art. 85.° É creada uina caixa de soccorros para as familias dos actores, no caso 
de morte destes; para os escriptores dramáticos, e empregados do Theatro. 

Art . 86." Para a formação desta caixa serão applicados: 
1.° O producto .de um beneficio, isento de direitos de auctor, com espectáculo 

escolhido. 
2.° Importancia total das multas impostas aos actores e emprezarios. 
3.° Uma quota mensal, na conformidade do respectivo Regulamento. 
4." Donativos e legados. 
Art. 87.° O capital da caixa de soccorros ó indefinido. 
A proporção que entrar em cofre, o Commissario do Governo fará escripturar 

em separado; e quando se apurar quantia, que chegue para comprar uma inscripção de 
1 0 0 / 0 0 0 réis, a fará comprar, e averbar á referida caixa. 

Art . 88." O Conselho dramatico, procederá sem demora, á confecção do Regu-
lamento da caixa de soccorros dramáticos. 

CAPITULO V I . 

Disposições diversas. 

Art. .89.° As èscripturas feitas para o Theatro de D. Maria II, serão por tres 
annos. 

Art. 90.° Em quanto durar o seu exercício, nenhum Vogal do Conselho drama-
tico, Censor ou empragado do Theatro, poderá representar directa x)u indirectamente, 
direitos proprios ou de terceiro, seja de auctores, ou de actores, ou empregados, pe-
rante a administração do Theatro de D. Maria I I : sendo também prqhibido, no caso 
de subir á scena uma obra sua. o celebrar qualquer contracto em relação aos direitos 
de auctor, ou fruir maiores vantagens, do que a lei conceder a todos. A infracção des-
tes preceitos involve a demissão. 

Art . 91.° A nenhum empregado do Theatro, ou actor, é permittido contractar 
com os auctores ou traductores a cessão de seus direites, nem substituir-se a elles para , 
o pagamento. 
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TITULO IV. 

Dinpo«içãeii gcrae*. 

CAPITULO I . 

Propriedade liíteraria. 

Art. 92.° A propriedade das, producções dramaticas, originaes e traduzidas, é r e -
gulada pelo titulo 2.° do Decreto de 8 de Julho de 1851 . 

Art . 93.° E ' livre aos compositores dramaticos, ou traductores, contrastarem com 
a administração do Theatro de D. Maria II, e com os emprezarios, e directores de 
outros Theatros, quaesquer estipulações relativas aos direitos, que lhe concede o já 
citado Decreto. 

Art. 94." Estas estipulações com referencia ao Theatro de D. Maria II, terão va- • 
lidade em virtude do contracto feito entre o auctor, ou traductor, e o Commissario 
do Governo; e quanto aos outros Theatros, serão unicamente válidos, quando forem 
consumados perante a Inspecção geral dos Theatros; constituindo a certidão de con-
tracto, passada pela Repartição, o titulo legal e obrigatorio. 

CAPITULO I I . 

Medidas penaes. 

Art. 95.° As contravenções dos regulamentos, e a desobediencia aos preceitos 
legítimos, quando forem commettidas pelos actores e empregados dos Theatros, serão 
punidos com as seguintes penas disciplinares. 

1." Advertencia ou reprehensão. 
2.° Expulsão temporaria do Theatro. 
3.° Expulsão perpetua. 
4.° Multas pecuniarias, até 2 0 / 0 0 0 réis. 
5.° Detenção na cadêa, até oito dias. 
Art . 96.° Em relação ao Theatro de D. Maria II, o Director é competente para 

a applicaçâo das penas 1." e 4." aos actores, sendo a multa até B / 0 0 0 réis. 
§ único. Do Director ha recurso para o Commissario do Governo. 
Art . 97.° Em relação ao mesmo Theatro, é competente o Commissario do Go-

verno para a applicaçâo de todas as penas. 
§ único. Do Commissario do Governo ha recurso para o Conselho dramatico. 
Art. 98.° As penas que por este Regulamento, ou por convenção especial, não 

tiverem modo estabelecido para a sua applicaçâo, não se referindo ao Theatro de D. 
Maria II, serão impostas pelo Inspector geral dos Theatros ou por seus Delegados, com 
recurso para a mesma Inspecção, 

§ único. Do Inspector ha recurso para o Conselho dramatico. 
Art . 99.° A Empreza ou Director, que abrir qualquer Theatro sem prévia li-

cença da auctoridade competente, que puzer em scena peças sem auctorisação da cen-
sura moral, que admittir a representar os actores, que pelas disposições deste Regu-
lamento estejam inhibidos temporariamente do exercício da sua arte, ou que dê espectá-
culo em dias que lhe não pertençam, além de outras penas, que lhe são applicaveis 
tim virtude do presente Regulamento, iucorre na de prisão por 8 dias, e na multa de 
2 0 / 0 0 0 réis, correccionalmente pronunciada. 

Art. 100." O Director ou Emprezario, que faltar cóm os espectáculos sem prévia 
approvação da auctoridade competente, será punido correccionalmente com a prisão de 
8 dias, e com a multa de 5 a 2 0 / 0 0 0 réis. 

Art . 101.° A Empreza ou Sociedade, que representar qualquer peça dramatica 
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sem eonsentimento do seu proprietário, incorre na pena do producto total da receita, 
ou receitas dos dramas, applicado aos seus legitimos proprietários; e bem assim em 
uma multa de 2 0 / 0 0 0 réis, applicada para o augmento da caixa dos soccorros dra-
máticos. 

CAPITULO I I I . 

Policia geral externa-

Art. 102.° Nas occasiões de espectáculo deve concorrer uma guarda, composta 
da força necessaria para manter a ordem e tranquillidade indispensável nas grandes 
reuniões, e prestar apoio ás ordens da auctoridade inspectora. 

Art. 103.° Esta força, nas cidades de Lisboa e Porto, será destacada da Guarda 
Municipal. 

Art. 104." A auctoridade pública deve, por si, ou por seus Delegados, assistir 
aos espectáculos públicos, e occupar nelles os logares necessários e proprios para o 
exercício da inspecção qjue lhe compete. 

§ 1." No Theatro de S. Carlos haverá um camarote para o Ministro do Reino; 
' uma friza para o Governador Civil, Inspector geral dos Theatros, e Coffimandante da 

Guarda Municipal ; e uma friza para o Administrador do bairro, e Commandante da 
guarda. 

<§ 2.° No Theatro de D. Maria II, haverá um camarote para o Ministro do 
Reino; um camarote para o Governador Civil, Inspector geral dos Theatros, e Com-
mandante da Guarda Municipal; e outro para o Commissario do Governo; e uma frisa 
para o Administrador do bairro, e Commandante da guarda. 

§ 3." Nos outros Theatros e espectáculos públicos serão destinados sómente dois 
logares para a Authoridade; sendo um para o Governador civil, Inspector Geral dos 
Theatros, e Commandante da Guarda Municipal; e outro para o Administrador do 
bairro, e Commandante da guarda. 

§ 4." Na cidade do Porto se observará a disposição prescripta no § antecedente 
quanto aos espectáculos que ali tiverem logar. 

Art. 105." As questões e conflictos de jurisdicção, que vierem a executar-se 
ácerca do disposto no artigo antecedente, ou sobre quaesquer outros objectos que de-
penderem de providencias superiores, será tudo submettido A decisão do Governo pelo 
Ministério do Reino. 

T I T U L O V. 

Disposições tranoiloria». 

Art. 106." Não tendo a formação da Sociedade creada pelo artigo 30.° do De-
creto de 30 de Janeiro de 1846, e outras disposições correlativas, correspondido em 
relação"^ litteratura dramatica, nem ás artes scenicas, ao intuito da sua formação; e 
tendo a\morte e a ausência separado do seu grémio, sem liquidação de contas, alguns 
dos seus socios fundadores, é a mesma Sociedade dissolvida, e fica extincta, para to-
dos os effeitos legaes, desde o 1.° de Outubro do corrente anno. 

. Art. 107." A referida Sociedade procederá immediatamente á sua liquidação, em 
conformidade das Leis. 

Art. 108.° Convindo segurar os direitos da Fazenda publica, do Monte-pio dos 
actores, a que a mesma Sociedade é devedora, e dos mortos e ausentes nella interes-
sados, a liquidação, além das regras geraes de direito fica sujeita : 

1." A um inventario e avaliação de todos os objectos, que lhe pertencem ; feito 
o inventario em duplicado com a concorrência de um Delegado do Governo, e a ava-
liação por arbitres nomeados pelo mesmo Governo e pela Sociedade. 

2." Exame da applicaçâo legal que tenha tido o subsidio, que o Governo tem 
prestado á Sociedade, e respectiva contabilidade comprovativa dessa applicaçâo, feito 
por uma commissão de tres pessoas competentes, nomeadas pelo Governo. 

! 4 8 * 
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3." Entrega, sem deterioração que não provenha do tempo, de todos os objectos 
pertencentes ao Governo, que pelo respectivo inventario foram recebidos pela Sociedade N 

ou a ella posteriormente concedidos. 
4." Exame no edifício do Theatro, feito pela Repartição competente, para ave-

riguar se terá soffrido alguma deterioração, além da que provenha' do tempo, que se 
possa imputar á Sociedade. 

5.° Pagamento das contribuições em que a Sociedade está em divida para com o 
Estado. 

Art. 109." A direcção actual do.Theatro de D. Maria II, é constituida em com-
missão liquidataria da Sociedade. 

Art. 110.° O fiscal e a mesma direcção são solidaria e pessoalmente responsáveis 
até ao termo do inventario a que se refere o n.° 1.° do artigo 108.°, por qualquer 
extravio que possa haver nos objectos da Sociedade desde a publicação do presente 
Regulamento. 

Art- 111." É extinclo o logar de Fiscal do Theatro de D. Maria II, creado por 
Decreto de 30 de Janeiro de 1 8 4 6 ; bem como fica extincta a commissão inspectora, 
creada em virtude do artigo 31.° do mesmo Decreto. 

Art. 112.° O Governo reserva o direito de concordar com a commissão liquida-
taria, nos termos de uma rapida liquidação do remanescente aos socios que a elle ti-
verem direito, não obstante o que dispõe o artigo 110.° 

Art. 113.° Logo que estejam escripturados os actores, que se julguem proprios 
para começar a nova época theatral, se abrirá o Theatro ao publico. 

Art. 114.° E' applicado á despeza do Theatro de D. Maria I I , o subsidio vo-
tado para este Theatro no orçamento do Estado de 1853 a 1854, e o ordenado ali 
fixado para o Fiscal. 

Art. 115.". No caso que estes meios não cheguem para a despeza, far-se-hão, 
precedendo voto do Conselho dramatico, por meio da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, uma ou mais loterias extraordinarias, das quaes dois terços sejam para supprir 
o deficit, e um terço para a referida Santa Casa. 

§ único. Tudo quanto diga respeito a taes loterias, no caso que se realiseno, será 
tratado de accordo entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Commissario do 
Theatro de D. Maria II. 

Art. 116." Ficam alterados e ampliados os Regulamentos de 30 de Janeiro de 
1846, e 2 de Maio de 1848, e mais disposições correlativas, bem como todas as 
provisões contrarias ao disposto no presente Regulamento. 

Paço das Necessidades, em 2 2 de Setembro de 1853 . = Rodrigo da Fonseca 
Magalhães. 

No Diário do Governo de 26 de Setembro, N.° 226. 


