
678 4859 IS ile Outubro 

REPARTIÇÃO CENTRAL 

S u a Magestade E L - R E I determina que da data da presente Portaria em diante 
nenhum individuo seja admittido a exercer o emprego de Fiscal de cantoneiros nas 
estradas construidas nos diversos districtos do reino sem que haja previamente ser-
vido, por tempo de um anno, pelo menos, çomo Aspirante a Conductor, Apontador ou 
Olheiro nas obras das mesmas estradas. E porquanto o serviço a cargo dos Fiscaes de 

. cantoneiros exige a sua persistência nos cantões que lhes são destinados, ordena ou-
trosim o mesmo Augusto Senhor que sejam logo despedidos do serviço os Fiscaes que 
exercerem qualquer outro emprego publico, seja de que natureza for, bem como 
aquelles que se empregarem em industria ou profissão alheia às funcções que t0em a 
desempenhar. 

Q que Sua Magestade manda communicar, p(51o Ministério das Obras Publicas, 
Commercio e Industria, ao Director Geral das Obras Publicas no mesmo Ministério, 
para sua intelligencia, e a fim de que haja de dar n'este sentido as instrucções ne-
cessarias aos Engenheiros Directores das Obras Publicas no continente do reino p 
ilhas adjacentes, bem como aos Inspectores dos districtos. 

Paço, em 13 de Outubro de 1859. — Antonio de Serpa Pimentel. 
No Diar. do Gov.de 18 Out., n.02í5. 

MINISTÉRIO DOS NEGOCIOS DA MARINHA E ULTRAMAR 
2 . a D I R E C Ç Ã O - 3 . a REPARTIÇÃO 

X e n d o a Junta da Fazenda do Estado da índia representado em Officio n.° 2 8 de 
10 de Julho do anno passado, que a gratificação de 30 xerafins mensaes, estabelecida 
pelo Decreto de 18 de Julho de 1856, para o militar encarregado da Administração 
Gera) das Matas do Estado da índia, era não só imprópria para um Official, mas também 
deficiepte para retr ibuir o serviço inherente a esse cargo, principalmento no arrola-
mento das arvores de construcção, e em percorrer todas as matas das quatro divisões 
fiscaes das Novas Conquistas, participando no mesmo Officio que havia estabelecido 
provisoriamente a gratificação de 25$Í000 réis fortes ao Major do Exercito de Por-
tugal João Luiz de Oliveira, nomeado para interinamente administrar as ditas ma-
tas; Conformando-me com o parecer emittido a este respeito pelo Conselho Ultra-
marino, em Consulta de 5 de Agosto ultimo; usando da faculdade concedida pelo § 1.° 
do artigo 15.° do Acto Addicional á Carta Constitucional da Monarchia, e depois de 
ouvir o Conselho de Ministros: Hei por bem ordenar que a gratificação annual de 
360 xerafins, estabelecida pelo citado Decreto para o militar que servir de Adminis-
trador Geral das Matas do Estado da índia, seja elevada até 1:000 xerafins, sendo mi-
litar esse Administrador (qualquer que seja a patente), e não o sendo, que se abone 
o ordenado de 1:800 xerafins a quem exercer esse logar, devendo cessar a gratifica-
ção que provisoriamente tem sido abonada ao Official encarregado d'aquelle serviço. 

O Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar assim o te-
njia entendido e faça executar. Paço, em 1 3 de Outubro de 1 8 8 9 . = R E I . = Adriano 
Mauricio Guilherme Ferreri. No Diar. do Gov. de 25 Out., n.° 251. 

MINISTÉRIO DOS NEGOCIOS DO REINO 
DIRECÇÃO GERAL DE INSTRUCÇÃO P U B L I C A - 1 . " REPARTIÇÃO 

S e n d o presente a Sua Magestade E L - R E I O Officio de 1 9 de Setembro ultimo, 
em que o Commissario Régio no theatro de Dona Maria II, ponderando os graves 
inconvenientes que para a boa administração, economia, regularidade nos trabalhos 



p^ubro 

artísticos e qualidade do repertório do mesmo theatro resultam da faculdade até 
agora concedida aos actores, quanto á escolha da peça nova, fóra do dito repertório, 
para os §eus benefícios, propõe qjie nào seja rpais concedida aquella faculdade aps 
Actores, indemnisando-os de qualquer prejuízo que d'ahi lhes possa resultar, ou não 
os obrigando ás despezas seraes com Ps respectivos benefícios, se os quizerem fazer 
com alguma das peças do reper tono; ou no caso de prescindirem d'elles, augmentaqdo 
os seus vencimentos proporcionalmente aos interesses que dos iqesmos benefícios lhes 
podiam resultar; 

P considerando Sua Magestade que ao Commissario Régio perteiice, nos termos 
do artigo 24.° do Decreto de 2 2 de Setembro de 1853, approvar as peças e mai? re-
presentações que n'aquelle theatro se hão de dar ao publico, sendo esta uma das suas 
mais importantes âttribuições, que convém muito conservar em toda a sua integri-
dade, com o fim de evitar quaesquer obstáculos que possam prejudicar a iniciativa 
que em similhante matéria lhe incumbe, a fim de que o theatro, pela acertada esco-
lha e bom desempenho dos espectáculos, corresponda cabalmente ao fipa da sua 
creação; 

Considerando que o augmento de despeza que da indicada proposta do Compais-
§;>rio Régio possa resultar será sobejamente compensado, evitando-se as que o mes-
mo theatro é actualmente obrigado a fazer para levar á scena as peças novas esco-
lhidas pelos actores para os' seus benefícios; e 

Conformando-se o mesmo Augusto Senhor com o parecer do Conselho Dramaticq, 
interposto na sua ConsuIta de 1Q do corrente mez: Ha por bem ordenar que a esco-
lha das peças para as noites de beneficio seja sempre feita d'entre as incluídas no re-
pertório do referido theatro, podendo o Commissario indemnisar pelo modo que 
julgar inais conveniente os actores que, tendo actualmente jus aos benefícios, se não 
conformarem com esta disposição; esperando Sua Magestade do reconhecido zéjo do 
mesmo Commissario Régio que se haverá no desempenho d'esta auctorisação com a sua 
costumada solicitude. 

O. que assim se -participa ao referido Commissario para sua intelligencia e e x e -
cução. 

P^ço das Necessidades, em 14 de Outubro de 1 8 5 9 . = A n t o n i o Maria de Fontes 
Pereira dç Mello. N o D i a r . d o G o v . d e 1 7 O u t . , n . ° 2 4 4 . 

Oendo presente a Sua Magestade - E L - R E I O requerimento em que José Tedeschi, 
Professor do Despensatorio Pharmaceutico na Escola Medico-Cirurgica de Lisboa, ppde 
para ser admittido ás reuniões do respectivo Conselho Escolar, fundado no artigo 154.° 
do Decreto de 20 de Setembro de 1 8 4 4 ; e 

Considerando que as disposições d'aquelle artigo não tiveram por fim dar aos bo-
ticários dos despensatorios pharmaceuticos a categoria de Professores de Instrucção 
Superior, nem como taes se lhes exigiram as habilitações e provas de concurso esta-
belecidas para o magistério nas Escolas Medico-Cirurgicas; 

Considerando que pelo artigo 114.° do Decreto de 29 de Dezembro de 1836 
sómente fazem parte dos Conselhos Escolares os Professores proprietários e substitu-
tos, com exclusão dos Demonstradores, não obstante terem estes as mesmas habilita-
ções que os Professores proprietários e substitutos, e accesso aos logares superiores 
do magistério; 

Considerando que, sendo os Conselhos Escolares o jury competente para os con-
cursos de provimento dos Lentes e Demonstradores de Medicina e Cirurgia, teriam 
de intervir n'este julgamento os Pharmaceuticos dos despensatorios, caso fizessem parte 
dos ditos Conselhos, apesar de lhes faltarem as habilitações necessarias, sendo por isso 
juizes incompetentes, o que era manifestamente contrario a todos os principios de Le-
gislação escolar; 

Considerando também que as conveniências do serviço podem exigir em certos 
casos que o Professor do Despensatorio assista ás sessões do Conselho, sendo para 
isso avisado pelo Director, sem que este facto lhe dé direito para fazer parte do mesmo 


