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cionada, ficando este deposito â ordem da dita sociedade. Lis· 
boa desoito de Ma.rço de mil oitocentos noventa e sete. 

Charles GeorgL 
Henry Higgins ... 
Fellx Martin .. 
Ma.urice Gallet. 
Dr. Antonio Centena. 
Jules Ramas ..... . 
H. Schmidt ......... . 
José de Mello ...... . 
Antonio V. Figueiredo C. de Quadros .. -
Paulo Collart......... . ....... . 
José Street da Cunha. 
Marianno Presado .. 

Visto- A. C. Cunha. 
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Caixa Geral de Depositas- Vinte-- Março- Noventa e sete 
Apresentação numero treze. 
Recebi a importancia d'esta guia- vinte Março mil oitocen· 

tos noventa e sete- Thesouraria Central da Caixa Geral de 
Depositas- Pelo Thesoureiro- Luiz da Cunha Menezes- La
gar do sello branco da Thesouraria da Admini"Stração da Caixa 
Geral de Depositas e Instituições de Previdencía. 

E nada mais se contém nos transcriptos documentos a que 
me reporto em meu poder e cartorio archivados. E eu Carlos 
Augusto Scala, Tabelliã.o, que o subscrevo, e assígno em pu
blico e raso, 

O tabellião 

Carlos Augusto Scola 
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Alvará pelo qual Vossa 1\lagestade Ha por bem Approvar e Confirmar os 

Estatutos por que se ha de reger a Associação do Theatro da flua dos CondeR, 
pela fôrma retro declarada.= Para Vossa Magestade ver. 

Passou-se por Decreto de 4 de Janeiro de 1856. =José Afaria Tavares Tri
gueiro.• o fez.=Lognr do s1;1lo da causa publica.=Pagou 48,$000 réis de sêllo, 
e 4$800 reis de imposto, em 25 de Janeiro ultimo.=Lisboa, 1-í de Fe•·ereiro 
de t856.=Nl 110.=Per·eira=Frcderico. ç (/ 

----- ------V 
Estntnto.• dn As.•ociação do Thentro da Rua dos Conde.• 

que fa:;,cm parte do Aharrí. 

Saibam -quantos este Instrumento de Jnstallaç.iio de Associaç.ão e seus respe
ctivos Estatutos I' irem, que no anno do Nascimento de Nosso Senhor .Jesus Christo 
de 1855, aos 29 dias do mez de Novembro, n'esta Cidade de Lisboa, na Praça 
de Dom Pedro,· no meu Escriptorio, compareceram os lllustrissimos Manoel Pa
tricio Almres, morador na rua da Bitesgo, n." 19, Freguezia de Santa Justa, José 
Joaquim de Barros, morodor na traYes;a nova de S. Domingos, n." ~. Freguezin 
dita, e Agostinho .Joaquim dos Santos, morador na rua dos Calafates, n." 11:!, 
Freguezia da Encarnação; eoutorgam nas qualidades: o primeiro, de Presidente 
da Associação do Theatro da Rua dos Condes;'! segundo, de Presidente da Com
missão Administrativa do mesmo Theatro; c o terceiro, no de antigo represen
tante e accionist3 d'es~a Associação, que a todos elles nOmeaàos, nd hoc, nuctorisou 
nos termos que bem e melhor consta da acta, cuja copia fica em meu poder e 
cartorio, para se copiar nos traslados que d'esta Escriptura se extrahirem, e a 
todos elles outorgantes eu Tabellião reconheço pelo;; proprios de que trato, de 
que dou fé. E logo por elies outorgantes, Manuel l'atricio Alvares, José Jonquim 
rle Barros, e Agostinho .Joaquim dos Santos, me foi dito, em presença das teste
munhas ao diante nomeadas e assignadas, que usando dos poderes que lhes foram 
concedidos pela Assemhléa Geral da referida Associaçiio, na Acta já alludida; por 
esta Escriptura e na melhor fórma de direito declaram, que tendo a representada 
Associação requerido a Sua 1\'Iagestade Fidelissima a upprovaçJo dos seus Esta~ 
tu tos, isto é, da Associação, que ora inst<~lam, denominada= Associa(:ão do 
Theatro da Uua dos Condes=accordaram em reduzir, como já ·reduzem, a esta 
Escriptura as bases que essa Associação ha de regular e dirigir por seus compe
tentes e respectivos Estatutos, que para maior clareza a dita Associação, ou por 
esta elles outorgantes,. reduzem a dilferentes capit.ulos, artigos e paragraphos na 
[órma seguinte; a sober: 

CAPITULO I. 

Da organi.•ação e fin.~ da A~wciaçãn . 

• .., Artigo 1. • Esta Sociedade denominar-se-ha=Associação do Theatro da Rua 
dos Condes.=Os seus socios slio.os seus accionistas. O complexo d'estes accio-

-· nistas fórma esta Associação, 
N.' 1!. 
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Art. 2." Tem por fins estabelecer e manter- u:m
7 

Theatro Nacional e um 
Monte-Pio para os aclares d' este Theatro. 

§ unico. A uma Commissão especial, eleita pela Assembléa Geral, será com
metlido o encargo de apresentar o projecto do Monte-Pio. 

Art. 3." O fundo d'esta Associação é determinado pelo numero de acç,ões 
emittidas a pessoas de ambos os sexos. 

§ t.• Este fundo será do capital de 5:000$000 réis, dividido em mil acções 
de 5$000 réis cada uma. 

§ 2." Pertence á Assemb](,a Geral nugmentar o capital com maior numero 
de acções_ 

~) 3 • Só poderá ser augmenlado o capital quando, pela apresentação das 
contas da D1recçâo, no fim do anno, se reconheça essa necessidade. 

§ 4.• Quando se emittirem mais acções para augmento do eapital, serão 
distribuídas pelos socios então existentes, e só quando estes as não queiram se 
augmentará o numero de accionistas. 

§ 5." O numero total das acções nunca excederá a duas mil. 
Art. 4.' O pagamento das acç.ões é dividido em quatro prestações iguaes, 

sendo a primeira no acto da entrada dos accionistas, e as outras tres de trinta 
em trinta dias. 

§ unico. Perde o direito a todas as prestações com que houver entrado no 
cofre da Associação o accionista que deixe de satisfazer a alguma das prestações, 
conforme determina este artigo, ficando-lhe comtudo resenado o direito de trans
mittir os recibos ou cautelas que tiver em seu poder, dentro do praso de quinze 
dias, dando parte á Direcção da pessoa ou pessoas a quem as transmittir. 

Art. 5.' Os accionistas que se inscreverem depois da approvação d'cstes Es
tatutos poderão realisar o pagamento das suas acções, de prompto, ou conforme 
o disposto no artigo 4."; mas n'este ultimo caso, só poderão gosar das vantagens 
concedidas nos presentes Estatutos, quando tiverem completado o pagamento da 
ultima prestação. . 

Art. 6.• Para regular os trabalhos· da Assembléa Geral haverá uma Mesa 
composta de um Presidente, um primeiro Secretario e um segundo Secretario. 

§ unico. Para substituir qualquer vagatura dos membros acima mencionados, 
a Assemhéa Geral elegera, conjuntamente coin os primeiros, um Vice-Presidenle 
e dois Vice-Secretarios. 

Art. 7." Para deliberar sobre todos os casos que não exijam immediata con
vocação da Assembléa Geral, haverá um Conselho deliberativo composto de doze 
membros, e presidido pela Mesa da Assembléa Geral. 

Art. s.• Para a administração dos fundos e gerencia da Associação haverá 
uma Direcção composta de nove membros. 

Art. 9.• Para a escolha das peças que devem subir à scena n'este Theatro 
ha1·erá uma Commissâo, composta de tres membros, que se denominará=Com
missão Revisora de Peças.= 

CAPiTULO TI. 

Da Asscmbléa Geral. 

Art. 10." A Assembléa Geral compõe-se de todos os accionistas do sexo 
masculino, seja qual for o numero de suas acções, comtanto que tenham en
trado corrl!ltemenle com todas as suas prestações, c sah·as as restricções do ar-

tigo 48." 
Art. 11.' l\'âo podem porém ter assento na referida Asscmbléa, nem tão 

pouco ser votados para os cargos da mesma, os accionistas que receberem esti
pendio da Associação. 

§ 1." As disposições d'úste artif(o não se entendem com os accionistas que 
até a finnl approvnçilo d'esta Lei pela Assembléa Geral recebam estipendio da 

Associação. 
§ 2." O sacio que receber estipendio, quando for eleito para algum cargo 

da Associação, deverá declarar por escripto se opta pelo seu emprego, ou pelo 
r:argo para que foi eleito. 

Art. 12.' A Assemhléa Geral está legalmente eonstituida, estando presentes, 
pelo menos, trinta dos seus socios, e tendo dado a hora de começar os trabalhos 
para que foi convocada. 

Art. 13.' As deliberações da Assembléa Geral são validas todas as vezes 
que sejam npprovadas por metade c mais um dos socios presentes, porém ne
nbuma ma leria se julga vencicb a n[n ter, pelo menos, dezeseis volos unanimes. 

Art. H,.' As sessões ordinarias da Assembléa Geral silo nas segundas, quar
tas e quintas feiras dos mezes de Janeiro e Julho, mediante previa aviso feito aos 
socios, e publicado nos Jornaes da Capital. · 
. ' Art. 15.' As sessões extraordinarios terão Ioga r todas as vezes que o Pre
sidente da Assembléa Geral o determine, que o Conselho ou a sua Direcção o 
peça, ou que dez accionistas o requeiram á Mesa, motivando estes a necessidade 
da convocação. 

§ unico. No segundo, terceiro e quarto caso, o Presidente da Assembléa 
Geral convocará a reunião da mesma Assembléa dentro do praso de oito dias, 
contados da apresentação do requerimento para esse fim. 

Art. 16." Compete á Assemhléa Geral: 
1.' Eleger a Mesa da Assembléa Geral, o Conselho e a Direcção, designando

lhe Presidente, Vice-Presidentc e a Comm!ssiio Hcvisora de Peças; 
2.' Tomar conhecimento de todos os negocias da Associação, bem como 

semestralmente avaliar e julgar toda a gerencia da Direcção. Para facilitar esta 
apreciação elegerá uma Commissão llcvisora de Contas, que ~crá composta de ' 
cwco membros, e bem assim todas as Commissões 'l"c julgar necessarins, e de
cidir dos recursos que houver das Jeiibera<:ões do Conselho; 

3.' Supprimir o Conselho, 'l"ando reconheça a sna inco;ne~:iencia. 
Art. 17.' Pertence ao Presidente da Assemhléa Geral: regular os trabalhos 

da Mesa da Assembléa e do Conselho, e rubricar todos os livros da Associação. 
Art. 18." Pertence ao primeiro Secretario: fazer toda a '"cri ptur:o,ão per

.t: 



tencenle li Mesa da Assembléa Geral e do Conselho, e arcbivar, sob sua respon
sabilidade, todos os documentos pertencentes ás mesmas. 

Art. 19.° Compete ao segundG Secretario: auxiliar o primeiro nos seus tra
balhos, c substitui-lo nos seus impedimentos. 

CAPITULO Ill. 

Do Con.<el/w Delibemtivo. 

Art. 20." O Conselho reune cm se~são ordinaria uma vez em cada mez, e 
extraordinariamente sempre que o Presidente o entenda preciso, que a Direcç.ilo 
o peça, ou que quatro Vogues o requeiram. 

Art. 21." Ás sessões do Conselho n3Siste pelo menos a maioria da Dirr.eção, 
mas não tem ,·o!o quando se tratar de negocies que lhe sejam respect.ivos. 

Art. 22." Todas as attribuições da A,scmhléu Geral residem por dclegaçno 
d'esta no Conselho Deliberativo; exceptuando: 

1. o A eleiç.ão Uos cargos da Associação; 
2. o A apreciaç.i10 dos Relatorios e Contas da Direcçilo nas epochas determi

nadas; 
3." A reforma dos Eslatulos ou do Regimento Interno. 

CAPITULO IV. 

Da Direcção. 

Art. 23." A Direcção elege d 'entre si Thesoureiro, Secretario e V ice-Secretario. 
Art. 24." Cumpre á Direcção: 
1." Toda a administração da Assoeiaç.ão conforme os seus Estatutos e Regu

lamentos; 
2." Propor á Assembléa Geral ou Conselho as medidas que julgar conve

nientes ao bom andamento dos negoeios da Associação; 
3." Contratar ou escripturar todos os actores e mais empregados para o 

Theatro, preferindo sempre, em igualdade de circumstancias, os accionistas, tendo 
porém attenção á receita provavel da Associação; 

4.• Receber todos os rendimentos da Associação, seja qual for a origem 
d 'onde elles provenham; 

5." Fazer todos os pagamentos da Associação, cobrando recibo authentico da 
pessoa ou pessoas a quem o pagamento for effectuado; 

6.• Distribuir todas as noites de casa, por escala, aos sor.ios os camarotes 
que julgar conveniente, não excedendo ao numero de oito, e bem assim d~ze a 
vinte bilhetes da platéa superior, conforme entender que não prejudica os Inte
resses da Associação em vista da receita provavel da noite; 

7." Apresentar á Assembléa Geral na primeira sessão ordinaria de Janeiro 
e .lulho rle cnda anno conta de todos os fundos qne lwnver administ.rado; sendo 
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em Julho as Contas do primeiro semestre, e em Janeiro as Contas geraes de todo 
o anno, acompanhadas do Relatorio do estado da Associarão e seus melhoramentos; 

s.• Propor <i Assembléa Gero!, conjuntamente com o Relatono do armo, 
quanto póde distribuir de dividendo por cada acção: . 

9. 0 Passar a cada um dos accionistas, depois de terem cone! urdo o pagamento 
da ultima prestaçiio de suas acç.ões, tantos titulos ou acções, qu~nlas forem aquell~s 
com que tenham subscripto: estes titulos ou acç.ões seriw assrgnados pelo Presi
dente, Secretario c Thesoureiro da Direcção, e será este o documento legal da 
admissão de cada socio na Assembléa Geral. 

Art. 25." Cumpre ao Thesourciro: 
1. 0 Arrecadar todos os rendimentos da Associação em vista da competente 

ouia de remessa, que deverá ser sempre assignada pelo Secretario da Direcção; 
0 

2." Esta guia deverá declarar a proveoiencia da quantia, e no verso d'ella o 
Tbesoureiro passará o competente recibo. 

Art. 26.• Todas as quantias, que pelo Thesoureiro forem entregues á Direc
ção para as despezas da Associação, o serão sempre em vista de uma ordem ou 
documento assignndo pela maioria dos membros da Direc1ão. . 

Art. 27." A Direcção é solidariamente responsavel pelos fundos da Assocra~ 
•.~o, e em geral por lodos os seus actos. 

CAPITULO V 

})a, IJommissão Revisoro rlc Peça.'. 

Art. 2R.• À Commissâo Revisora de Peças compete: fazer a leitura de todas 
as peças que forem apresentadas para subirem á scena n' este The~tro, escolhendo 
d'entre ellas as que devem ser representadas, tendo sempre em vrsta o quadro da 
Companhia e o genero mais em harmonia com as suas forças. 

Art. 29. 0 As peç.as que, na fúrma do artigo anleccdenle, forem escolhidas 
pela Commissão Revisora, serão immedialamcnte remettidas <i Direcção, a fim 
de as inscrever para representação, conforme as conveniencias thealraes o pedi
rem, e em vista. da despeza que occasionarem para subirem á scena. 

Art. 30." E unicamente á Direcção a quem compele determmar a ordem 
por que as peças devem subir á scena, entendendo-se porém, que tal a.rbitrio ~ó 
deve recair sobre as peças que tenham sido já escolhidas pela Comm1ssão Revr
sora. 

Art. 31.• As peç.as, á proporção que forem sendo apresentadas, serão dis
tribuidas por escala pelo Presidente da Commissão Revisora a cada um dos seus 
membros, para serem por elles lidas, a fim de que este trabalho se divida o mais 
igualmente possivel e não haja falta de peças para serem representadas. 

§ unico. O Parecer da Commissão seril dado dentro do praso de oito dias, 
a contar da data da distribuiç.ão. 

Art. 32. o A Commissi1o Revisora reune-se uma vez por semana para os 
seus membros apresentarem as peças por elles já lidas e que tiverem escolhido 
para representação. 
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Ar!. 33." !Jrpois <k qualquer peça entrar em ensHios, é prohibitlu expre;

samente a seus audores, traduclores ou a outra qualquer pessoa, seja qual for o 
eargo que cxcrt,:a na A~sociilcão, o augmenlar ou diminuir sccnas, fHzer córles 
ou emendas de qu<dquer natureza que sejam, a nJo ser de accurdo com a Com
missão Revisora. 

Art. 3!L" Os membros da Commissão Hevisora devem sempre assisti:· por 
escala ás provas das partes e no maior numero de ensaios qne lhe for possível, 
incluindo o geral. 

CAPITllLO VI. 

Dos Auctore.< c Traduclores Dramatit:us. 

Art. 35.• Em relação á litteratura dramatic<1, o fim da Associaçlio d'este 
Thcatro é proteger quanto lhe seja possível os auclores dramaticos nacionaes. 

Art. 36.• O auclor de qualquer peça original tem entrada franca na platéa 
superior todas as vezes que se represente a sua opera; c hem assim tem direito 
a um camarote de primeira ou sef(unda ordem (conforme convier á Associação) 
na quinta, decima, e decima quinta representa(:ão do seu original; ;,to é, um 
camarote por ca~la período de cinco rcpresentaç.ões que completa a sua opera. 

Art. 37.0 E permitLido ao auctor de qualquer peça original, de accordo 
com a Direcção, o transferir para outro qualqtrer dia o camarote que lhe per
tencer, na fórma do artigo antecedente. 

Art. 38.• Os auctorcs ou traductores drarnaticos que preferirem contratar 
a venda de suas operas, a gosar dos direitos que lhes são conferidos pelo titulo 
segundo do Decreto com força de Lei de 8 de Julho de 1851, o poderão fazer 
por convenç.âo cscripta, uma vez que se cumpra o disposto nos artigos !13." '' 
::l4.' do Decreto de 22 de Setembro de 1853, § unico. 

§ unico. A comen~ão celebrada entre os auctores, traductnrcs c os Dire
ctores d'este Theatro póde alterar as disposições acima consignadas, perdendo 
n' esse caso os auctores e traductores as vantagens que a Lei lhes concede. 

. Art. 39 .. 0 Em todas as noites de espectaculo se deduzirá da importancia das 
recolas os doreotos de auctor (das peças não compradas pela Direcção) como se 
todas as peças fossem originaes, e a differença entre os direitos das originaes aos 
das traduzidas será arrecadada em cofre especial. 

Art. 40.• A importancia d'esta dilferença será applitada a um premio de 
30$000 réis a 50$000 réis, que esta Associação offerece todos os annos ao 
auctor de uma peça portugueza de um a tres actos, que for julgada digna d'isso 
pelo Conservatorio da Arte Dramatica, e que seu auctor consinta em ser repre
sentada n'este Theatro. 

Art. 41.' A concessão d'esle premio em nada altera os direitos consignados 
na Lei respectiva e nos artigos 36.' e 37." d'estes Estatutos, que continuarão a 
;;er pagos ao mesmo auctor. 

CAPITULO VIl. 

Dus d·ireitos e deveres dos sacias. 

.\ri. 4.2. 0 Todo o accionista tem direito a votar c a ser votado em "\ssem
bléa Geral, salvas as disposições dos artigos 11." e 48. 0 

Art. 43." Todos os accionistas lêem direito a entrarem na escala para adis
tribuiçiJo dos camarotes e bilhetes de platéa superior, na con[ormidade dn artigo 
2~.", § 6.", d'estes Estatutos, e em conformidade com as disposições do Regula
mento Interno. 

§ unico. Na escala dos camarotes entrar~o indistinctamenle os accionistas 
de ambos os sexos, porém na dos bilhetes da platéa superior têem só entrada os 
do sexo masculino, que não exerçam cargos na Associaçào, pelos quaes tenham 
entrada franca. 

Art. 4~." A Mesa da Assembléa Geral, Direcção ou Commissão Uevisora de 
Peças, os Facultativos da Associação e o Procurador da mesma, têem entrada no 
palco e na plaléa. 

Art. 45." A Direcção, alem da entrada na platéa, tem direito a um cama
rote effectivo. 

Art. 46." Aos membros da Commisslio Revisora pertence-lhes um cama
rote por eseala ~ada semana, no dia que o Direcção designar. 

Art. 47." E permittido a ludo e qualquer socio o trnnsmittir <OS suas acções, 
bem como a apresentar em Conselho quaesquer propostas e a sustenta-las pe
rante elle. 

Art. 48.0 Os individuas que se tornarem novos possuidores de acções por 
transmissão, na conformidade do ortigo antecedente, de•'em al'erba-las em seu 
nome perante a Direcção, formalidade sem a qnal não podem ~asar dos direitos 
concedidos aos socios n'esles Estatutos; porém não podem ter assento em Assem
bléa Geral, sem lerem decorrido tres mezes, contados da data do respectivo a••er
bamento . 

Art. 49." Os aceionistas por direito de successiío só podem perceber os di
,,idendos qne se ti\1Crcm vcneido, e gosar das vantngens <~regalias concedidas aos 
nccionislas, depois de averbadas as acções que possuírem com previa justificação. 

Art. 50." Durante a epocha do exame de contas, que fica determinada, os 
accionistns lêem direito a examinar n escripturaçâo da Associação, que a Direc
çilo deverá ter patente no escriptorio da mesma. 

Art. 51." No caso que a Associarão se dissoha, todos os accionistas lêem 
direito ao espolio pertencente á mesma, de•·endo o product.o d'este ser di1'idido 
em partes iguaes por cada acção. 

Art. 52.' Os socios que se inscreverem n'esta Associação depois da appro
vaçiio d'estes Estatutos lêem só direito aos dividendos que se distribuirem um 
anno depois da data das suas acções. 

Art. 53." Os cargos d'esla Associação são individuaes. 
Si unico. Os socios que forem eleitos para mais de um eargo poderl\l'l opt~f 

por quol lhes parecer. · · 



CAPITULO VIl!. 

Das eleições. 

Art. :v~." As ele1çoes da Mesa da Assembléa Geral, as do Conselho e as da 
Commissão J{evisora de Peças, são feitas na primeira sessuo ordinaria de Janeiro 
de cada <•uno. As ria Direcção, na segunda sessão m·dinarin do mesmo mez, e as dt' 
Commissuo llcvisora de Contas, logo depois da Direc~.ão ter apresentado as mesmas. 

Art. 55." Nu o podem ser eleitos para a Commiss~o Revisora de Contas ne
nhum dos membros da Direcção, que sirvam ou tenham servido, todo ou parte 
do tempo a que as mesmas Contas se rel"crem. 

A rt. 56." Todas as eleições são validas, sendo feitas conforme os artigos 12." 
e 13." d"esles Estatutos, e quando a maioria dos votos for a absoluta no primeiro 
escrutinio, ou a relativa no segundo. 

Arl. tí7." A posse dos dilferentes cargos é dada vela ~Tesa, que lavrará u 
competente termo, e será tomada dentro dos primeiros oito dias contados da res
pectiva elcirão. 

Art. 58." O accionista que for eleito para qualquer cargo serve um anno, 
é só se póde julgar exonerado do mesmo quando for legalmente substituído. 

Art. 59." O socio que, sem motivo justificado perante a Assemblén Geral, 
deixar de servir o cargo para que foi eleito e de que tiver tomado posse, per
derá todas as regalias e pro•·entos que lhe silo concedidos n"cstes Estatutos, du
rante tanto tempo quanto for o que deixou de servir. 

§ unico. Exceptua-se d"esta disposição o accionista <Jtle for reeleito, o 'lual 
poderá aceitar ou recusar a reeleição conforme lhe conrier. 

Art. 60.0 A Commissiio Hevisora de Contas apresentará o seu parecer nas 
segundas sessões ordinarias de Janeiro c Julho, e só se considerará exonerada 
depois das Contas votadas pela Assemblé" Geral. 

CAPITULO IX. 

Disposições yeracs. 

Art. 61." Os empregados nomeados pela Direcrão, quando pelo mesma sejam 
demittidos, Lêem recurso para o Conselho, e d'este para a Assembléa Geral dentro 
do praso de trinta dias. 

§ unico. Para execução d' este artigo, o Presidente da Assembléa Geral con
vocará a mesma dentro do praso de oito dias a contar da data em que receber o 
requerimento feito pelo demittido. 

Art. 6l!." Um Regimento Interno approvado pela Assembléa Geral desi
gnará as altribuições dos dilferentes cargos da Associa\'ão, bem como as de todos 
os accionistas. 

A r!. 63. • Estes Estatutos, depois de obterem a Sancçào Regia, serão im
pressos c diotribuidos gratuitamente por todos os accionistas, devendo conside. 
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rar-se desJe aquelle acto detinitivamente iustallada a Associação, e os accwmstas 
responsaveis pela fiel execução dos mesmos Estatutos. 

Art. 6cl.." Satisfeita a disposi\'iio do artigo antecedente, nenhum dos artigos 
d'estes Estatutos poderá ser alterado, salvo sob proposta da Direcção ou de dez 
accionistas; no caso da proposta ser aceita pela mesma Assembléa Geral, esta 
nomeará uma Commissão de cinco membros, que formulará o seu parecer sobre 
a reformo, o qunl depois de discutido e approvado, será de I'_.'"' submettido á 
Sancção Regia. 

E é n"esta conl"ormidado que os primeiros outorgantes, por quem representam, 
hão por estabelecidos z reduzidos á presente Escriptura os Estatutos que hão de 
reger e regular a Associação já indicada e denominada=Associação do Theatm 
da Rua dos Condes=aceitando, como em nome d'e!!a já aceitam, a presente 
Escript~ra na fórma exarada. Em testemunho de verdade, assim o outor~taram e 
aceitaram, sendo testemunhas presentes Joaquim Antonio de Nazareth Porto e 
José da Costa e Sousa, d'cste Escriptorio, que depois de lido assignaram com os 
uutor:;antes, a quem todos conhecemos. E eu Felizardo Antonio Silveiro, Tabe!!ião 
o escrevi. D'esta 6.&040 réis.=José Joaquim de Bilrros=Agostinho Joaquim 
dos Santos=Manuel Patrício Alvares=Joaquim Antonio de Nazareth Porto= 
José da Costa e Sousa.= (Segue-se o Documento a que esta mesma Escriptura 
se refere).=Logar do sê!! o do Thesouro Publico de lj.O réis.=Felizardo Antonio 
Silveiro, Tabel!ião Publico de Notas n'esta Cidade de Lisboa e seu Termo por 
Sua Magestade Fiddissima, que Deus Guarde, etc.=Certifico que me foi apre
sentado um Livro encadernado com capa de ruão, e costas e cantos de carneira, 
o qual tem o titulo seguinte=Actas das Sessues da Assembléa Geral da Empreza 
do Theatro da Hua dos Condcs=Livro segundo, no qual se acha o competente 
termo de abertura com data de 30 de Outubro de 1854, assignado por Manuel 
Patrício Alvares, e por Manuel Joaquim Pereira de Araujo, e Lambem no mesmo 
se acha o competente termo de encerramento na mesma data, pelos mesmos as
.• ignada; c do mesmo livro se me pediu fizesse cxtrahir em publica fórma o que 
'e segue=Acta 11." êi9=Sessão de '1.7 de Novembro de 1.855, Presidencia do 
Vice-l're,.idcnte o Sr. Duarte l'erreir·a Severino, Secretarios Fi!ippe Manuel Pe
reira de Figueiredo e Sá, e Francisco Uoberlu Pena ~Ionteiro.=Ãs sele e meia 
horas da tarde abriu o Sr. Presidente a sessão, e procedendo-se á chnmada, ve
rificou-se estarem presentes noventa c quatro Srs. accionistas.=Ü Sr. Presidente 
cxpoz á Assembléa, primeiro, que n~o se lia a Acta da sessão antecedente, por
quanto já havia sido approvada na mesma sessão, a fim de auctorisar o Sr. Pre
sidente a responder ao Ollicio que tinha recebido da Auctoridade Administrativa 
do Bairro; cm seguidil mandou ler a correspondencia, que vinho a ser um Ollicio 
da Commissào Administrativa, participando que os Estatutos nos seriam devol
vidos com a Approvação Regia, logo que a Assoçiação cumpra o seg;uinte:
t.• Eliminar os artigos 36.", 37." e 38."-2." Harmonisar o artigo 41." com a 
Lei de ll2 de Setembro de 1853.-:'1." Reduzir os Estatutos a Escriptura publica, 
nuclorisando a pessoa ou pessoas que deverão representar a mesma Associação.
Concedendo a palavra ao Sr. Francisco Gonçalves Chaves, este digno accionista 
propoz que fosse a Mesa a que indicasse 08 nomes, e a Assembléa os approvasse 
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ou rejeitasse; approvada esta proposta, bem como, que fossem (res os indivíduos 
nomeados a representar a Associação, o Sr. Presidente, de accordo com us Se
crelarios, indicou o Sr. Manuel Patricio Alvares, Presidente da Assembléa Geral· 
o Sr . .José Joaquim de Barres, Presidente da Commissão Administrativa; 'e ~ 
Se~ Agostinho Joaquim dos Santos, accionista e antigo representante da Associa
ç?o, que por acclamação foram approvados unanimemente; em seguida o Sr. Pre
Sidente propoz e foi approvado por toda a Assemhléa, que os SenllDres acima no
meados fossem os representantes d'esla Associação, nos quaes a As3embléa Geral 
con.cedc poderes para outorgarem a Escriptura, que contém os Estatutos da As
socla(lio do Theatro Lia 1\ua dos Condes, e aceitar as clausulas c eondiç<les, que 
pelo Gol'erno de Sua Ma!'estade lhe forHm imposlns para regular o mesmo con
trato.- E tendo terminarlo o motivo por que esta Assembléa foi cmn'oeada, o 
Sr. Presidente firmou estes poderes, fazendo com que a presente Adn fosse assi
gnada pela Mesa e por todos os Srs accionistas presentes, comigo Filippe Manuel 
Pere1ra de F1gue1redo e Sá, primeiro Secrelario=Vice-Presidente, Duarte Fer
reira Severino=Ü segundo Secretario, Francisco Roberto l'ena Monteiro= An
tonio Maria Marcos da Silva=Antonio Joaquim Dia> Monteiro=Antonio José 
Ferna1.1des Torres=Antonio Pedro da Fonseca=Antonio José Ahcs Sampaio= 
Antomo Correm Belem=Anlonio de Sá Pereira Sampaio Osorio e Brilo=Carlos 
Augusto da Silvn Pessoa=Anlonio .Joaquim Xavier de Sonsa=Domingos Antonio 
da Sih'a=E~idio Augusto Dias=Fernando Antonio=Franciseo Gonçalves= 
Francisco José A ntonio=Francisco Xavier Telles da Silva=l<rancisco Mam;el de 
,\zevedo=Francisco Gonçalves Chaves=Gonçalo 1\larcellino Pereira Victoria= 
Joaquim José Victorino=Joaquim Carlos oo Vnlle=Antonio José de 1-'reitas= 
Joaquim Gomes de Faria=Joaquim José de Sousa Leborosa=lnnocencio José 
P!nheiro Prego=Joaquim José Bento Xavier=.Toaquim Marcellino Alves de 
l.lma=.Tosé Antonio Machado=José Antonio Avelino Ponles=.Tosé Francisco 
Vianna=José Maria de Mattos=José 1\lelchiades Ferreira dos Santos=José Ta
vares Pinheiro=José Antonio de Araujo=Joiio Antonio Teixeira .Falquer= 
João Anlonin Alves de Oiiveira=.Toão Manuel Gonçalves=João Antonio Cor
reia=Joãn de Maltas e Andrade=.JoiJO Germano Gomes=.Tuliiio Paulino Fi
gueiredo Costa=Luiz da Silva Athaidc e !\fello=Luiz .José dos Sanlos=Manuel 
de .Jesus Bastos=!Uanuel Branco=Manuel Coelho Torresão,=Manuel Joaquim 
Bernardes=Manuel Ferreira Mendes=Manuel Antonio Garcia Murinello=Mi
~tuel de Almeida Pinto=Paulino da Cruz=Anlonio Maximo Verol=Vicente 
Elesbão de Campos=Joaquim Luiz Jlodri«ues da Silva=Antonio Florindo da 
Cosla=José Antonio da Silva Franco= Antonio Rodriç;ues Leite= Manuel José 
Mendes=Ricardo Silles llosado=Francisco Ferreira da Sih'a=Il. Pedro José 
de Lancastre=Clemente José de Mendonca=.Tosé Pedro de Almeida=José 
Maria do Carmo=Silverio José Pimenta . Francisco Antonio Rosado=José 
Estevão de Araujo=Germano Victorino Xavier de Magalhães=Luiz Ignacio 
Rosado Junior= Francisco Henriques da Silva=José Maria Mendes=José l'o-' 
licarpo Sampaio=Mannel Joaquim Ribeiro=Francisco de Assis Antunes= 
Manuel Rodrigues Leite Junior=Augusto Ernesto l'ontes=José Joaquim Pon
tes=Joaquim Maria Chrispiniano=Joilo Garcia=André Jolio Avellioo=Fran
~isco de Pa11la Prospe=Thomãs José Garcia=Manuel José Fernandes Torres~ . . 
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Antonio Gregorio Vaz da Silva=Antonío Germano Guerra=Manuel José Ro
dri~ues Moura=José Silvestre Lopes da Silva=Januario Joaquim Ferreira= 
João Pedro Pereira da Silva=Antonio .Joaquim Cardoso=Bernardiuo José 
Nunes=Antonio Pcreira.=Depois de ter findado a inscripç.ão dos accionistas 
presentes á sessão, o Sr. Presideule poz á votação a approvação da Acta tal qual 
se acha red1gida, e foi approvada unanimemente. Não ha1•endo mais nada a tratar, 
o Sr. Presidente fechou a sessiio âs dez horas. E eu Pi!ippe Manuel Pereira de 

~ Figueiredo e Sá, primeiro Secretario da Assembléa Geral, redigi esta em confor
midade do que se passou, e assiguo. Lisboa, 27 de Novembro ~~ 1855=Filippe 
]\]anue! Pereira de Figueiredo e Sá.=E é tão só mente o qr c me foi pedido e 
apontado do confrontado Livro a que me reporto em puder do apresentante. 
Lisboa, 29 de Novembro de 1855. E eu Felizardo Antonio Silvciro, Tabellião 
de Notas, o subscrevi e assiç;nei em publico e raso.=Rubriquei trcs laudas.= 
Logar do signal publico.=Em testemunho de verdade=Felizardo Autonio Sil
veiro.=D'esta e sêllos 720 réis.=Silveiro. =E nada mais se contém uo relerido 
documento a que me reporto, e fica em meu poder e archivo, para ser copiado 
em todos os traslndos, que d'esla Escriptura se cxtrabirem. E eu Felizardo An
tonio Sih,eiro, Tabellião de Notas, este Instrumento de meu respectivo liHo a 
que me reporto fiz trasladar, subscrevi e assignei em raso. Lisboa, 3 de Dezem
bro de 1855. Rubriquei dez laudas.=Confcrido por mim=Tabellião Felizardo 
Antonio Silveiro. =llasa e sêllos 2$680 réis=Silvciro. 

Paco das Necessidades, aos 28 de Jeneiro de 1856.=Antoniu Maria de Fontes 
Pereir~ de Me/lo. · · 


