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uma inspecção extraordinaria de todas as escolas de instrucção primaria publicas e li-
vres, nos termos do artigo 162.° do decreto de 2 0 de setembro de 1844 . 

2.° Os visitadores a quem esta inspecção for encarregada observarão rigorosa-
mente as instrucções ordenadas por portaria de 19 de outubro do anno proximo pas-
sado para a inspecção extraordinaria das escolas da capital. 

3.° Os mesmos visitadores darão, pela direcção geral de instrucção publica n 'este 
ministério, conta, até ao dia 5 de cada mez, do resultado das visitas de inspecção que 
durante o mez anter ior tiverem feito ás escolas publicas e livres do districto a seu 
cargo. 

4.° Acabada a visita escolar de cada districto os visitadores apresentarão um re -
latorio circumstanciado do resultado da inspecção a que procederam, acompanhado 
de todos os documentos necessários para a sua illustração. 

5.° Os governadores civis e mais auctoridades administrativas prestarão aos visi-
tadores todo o auxilio necessário para o desempenho do serviço da inspecção escolar. 

6.° Pela direcção geral de instrucção publica se expedirão, em virtude d'esta por-
taria, as mais instrucções que a sua execução reclamar. 

Paço das Necessidades, em 2 8 de fevereiro de 1 8 6 0 . — A n t o n i o Maria de Fontes 
Pereira de Mello. D. ^ l . dc s març., n.» ss. 

Sua Magestade El-Rei , attendendo aos graves inconvenientes que resultam para 
a boa administração do theatro de D. Maria I I da concessão de beneticios a pes-
soas estranhas ao mesmo theatro; e considerando que é improprio de um estabele-
cimento, destinado a aperfeiçoar a ar te dramatica e a apurar o gosto, prestar-se a 
especulações que muitas vezes tomam o logar da beneficencia que o governo tem que-
rido promover e auxi l iar : ha por bem o mesmo augusto senhor resolver que não sejam 
mais permittidos n'aquelle theatro os benefícios particulares, devendo comtudo levar-se 
a effeito aquelles para os quaes se tenha já expedido a competente licença. 

O que se participa ao commissario régio junto ao theatro dc 1). Maria II, para 
sua intelligencia e exacta observancia da presente portaria. 

Paço das Necessidades, em 2 8 de fevereiro de 1860 . — Antonio Maria de Fontes 
Pereira de Mello. D. ,te L. do G marc., n .« 83. 

Achando-se approvado, por decreto de 31 de janeiro proximo passado, o regula-
mento sobre as obras destinadas ao ensino: ha Sua Magestade por bem determinar 
que, pela direcção geral de instrucção publica n'estc ministério, se expeçam as ordens 
necessarias aos cheles de todos os estabelecimentos de instrucção primaria, secundaria 
e especial a quem tocar o seu conhecimento, para que lhe dêem a devida execução, 
remettendo desde logo, pela referida direcção geral, a relação de todos os livros ado-
ptados no ensino publico o livre, com designação dos que haviam obtido approvação 
do extincto conselho superior de instrucção publica; e bem assim as propostas que os 
conselhos escolares, para este fim especialmente convocados, julgarem mais convenien-
tes sobre a adopção de novos compêndios. 

Igualmente determina Sua Magestade que os chefes de todos os estabelecimentos 
de instrucção superior, inteirados das disposições do artigo 25.° do mesmo regula-
mento, lhes façam dar a devida execução, enviando no fim de cada anno lectivo a este 
ministério as listas de todos os livros de texto adoptados pelos conselhos escolares 
para o anno lectivo seguinte, a fim de serem incorporados no catalogo geral dos livros 
approvados e adoptados para o ensino. 

É também Sua Magestade servido ordenar que, pela direcção geral de instrucção 
publica, se façam os annuncios necessários, prevenindo os auctores, editores ou pro-
prietários de quaesquer obras destinadas ao ensino que pretenderem que ellas sejam 
incluidas no catalogo geral dos livros que opportunamente se ha de publicar, para 


