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auctorisada a ordenar medidas de similhante natureza e o governador civil as executasse sem reluctancia algu-
ma, comquanto seja corrente que nenhuma auctoridade póde praticar actos para que as leis ou os seus regi-
mentos a não auctorisára, e não haja lei ou regimento que permitia ás juntas geraes emprestar os dinheiros 
do districto. 

Ainda é mais para estranhar que, tendo-se a casa pia obrigado a restituir o dinheiro em prestações, hajam 
decorrido dez annos sem que uma só prestação se pagasse, juntando-se assim a incúria á illegalidade. 

São já irremediáveis estes erros e não resta agora outro meio a empregar senão o de exigir promptamente 
da casa pia o dinheiro mutuado, e a responsabilidade á junta e ao governador civil se a restituição se não fizer, 
c Sua Magestade determina que se comece já gela reclamação do dinheiro á casa pia, marcaudo-se para isso um 
praso nao longo, dando o governador civil conta do resultado para se providenciar ulteriormente. 

Sentiu tambem Sua Magestade ver que, tendo-se determinado que as camaras pagassem as suas dividas 
aos cofres dos expostos em dez prestações a contar de 1853, tenham decorrido treze annos e se devam ainda 
2:1493585 réis. Prova este facto que se tem olhado com muito pouca attenção para um ramo de serviço im-
portante, que devêra merecer por sua natureza mais cuidado e mais~zêlo. Ordena pois Sua Magestade "que o 
governador civil repare agora estes descuidos, e que não levante mão do assumpto emquanto não estiver com-
pletamente amortisada a divida ao cofre do districto. 

Com relação ás contas do thesoureiro é motivo para reparo que, devendo ellas ser tomadas annualmente 
pelo governador civil para servirem de base ás que elle tem de prestar, essas contas hajam sido tomadas tão 
perfunctoriamenle, que appareçam agora duvidas sobre a sua exactidão, e seja mister faze-las de novo para se 
apurar a responsabilidade do thesoureiro. Tudo isto mostra o mau estado da administração do districto com 
relação á contabilidade d'elle, e querendo Sua Magestade que acabem estas irregularidades, manda que o go-
vernador civil prosiga com toda a actividade no apuramento das contas do thesoureiro, do resultado do qual 
dará opportunamente conta, por este ministerio. 

Paço, em 9 de outubro de 1868. — Antonio, Bispo de Vizeu. 

MRECÇÃO GERAI DE INSTRUCÇÃO PUBLICA 
1.a REPARTIÇÃO 

Reconhecendo-se não haver conveniencia em que continue por conta do estado a administração do thea-
tro de D. Maria II, quando essa administração possa ser confiada a uma empreza particular que afiance, a rea-
lisação das condições litterarios e artistas de um theatro normal; e, sendo indispensavel, para levar a effeito 
essa providencia, alterar as disposições du regulamento de 4 dc outubro, na parte relativa ao referido theatro, 
assim como garantir os compromissos tomados pelo governo para com o seu pessoal artistico e ainda adoptar 
outras medidas immediatamente reclamadas pelas circumstancias financeiras do mesmo estabelecimento ; 

Hei- por bem decretar o seguinte: 
Artigo 1 D e i x a de ser administrado por conta do estado o theatro de D. Maria II, devendo este ser adju-

dicado, mediante concurso, á empreza que melhores garantias offerecer para o exacto cumprimento das clau-
sulas estabelecidas no respectivo programma. 

Ari. 2.° O theatro de D. Maria II continua a ser considerado de primeira ordem e escola pratica para o 
aperfeiçoamento da arte dramalica. 

| 1.° Ficam em vigor os artigos 38.° e 40.° do regulamento de 4 de outubro dc 1860. 
§ 2.° Os alumnos da escola da arte dramatica serão admittidos ás provas publicas no theatro, ficando a 

empreza, a quem elle for adjudicado, obrigada ás despezas cera es nas recitas em que os ditos alumnos se 
apresentarem ao publico e a coadjuvar as mesmas recitas com o pessoal artistico da companhia. 

Art. 3." De I de julho de 1869 em diante é extincto o subsidio de 6:0003000 réis que annualmente era 
votado nos orçamentos do estado para custeio da administração do mesmo theatro normal. 

§ unico. Fica subsistindo todavia o imposto de 1 por cento sobre os premios das loterias da santa casa 
da misericordia de Lisboa, que por lei era destinado para idêntico fim, e cujo producto, daquella data em 
diante, terá a seguinte applicação:-5:0003000 réis annuaes para amortisar a divida do cofre do theatro de 
D. Maria II; a parte restante para subsidiar o cofre das aposentações e reformas, creado pelo artigo 87." do 
regulamento de 4 de outubro de 1860. 

Art- 4.° Uma commissão nomeada pelo ministério do reino procederá sem demora á liquidação da divida 
do theatro. 

Art. 5;° Extincta que seja a divida do theatro, a parte do imposto sobre as loterias, consignada para a 
SU3 amortisação, poderá ser applicada pelo governo em subsidios ao asylo de Maria Pia e a outros estabeleci-
mentos, de beneficencia da capital que mais carecerem d'esse auxilio. 

. Art. 6." Logoque o cofre das aposentações e reformas estiver habilitado a satisfazer a todos os seus en-
cargos, independentemente do subsidio que no § unico do artigo 4." lhe é consignado, reverterá este para au-
xiliar a construcção de escolas primarias da capital. 
. .. § unico. Igual destino terão tanto as obras do referido cofre, quando as haja, pela successiva diminuição 
dos seus encargos, como o seu capital, quando esses encargos forem totalmente extinctos. 

Art. 7.°' A administração do cofre das aposentações e reformas passa desde já para a inspecção geral dos 
•theatros, e será regulada por instrucções especiaes do governo. 

Art. 8.° O governo garante as aposentações c reformas decretadas, assim como os direitos a ellas adqui-
ridos pelos actores e actrizes de primeira e segunda classes actualmente escripturados no theatro de D. Maria II, 
quando estes se impossibilitarem de exercer a sua arte por incapacidade physica ou moral, permanente e de-
vidamente comprovada. 
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• § 1.° Só têem direitos adquiridos á aposentação ou reforma os que desde o dia 30 de janeiro de 1846 até 
ã data do presente decreto houverem completado quinze ou vinte annos de bom e effectivo serviço no theatro 
de D. Maria II. 

| 2.° Os serviços prestados de ora em diante não serão contados para os effeitos da aposentação ou re-
forma. 

| 3.° Os vencimentos a que terão direito os que houverem de ser aposentados ou reformados são os 
estabelecidos nos artigos 72.° e 76.° do regulamento de 4 de outubro de 1860. 

Art. 9.° O governo garante até o termo das respectivas escripturas os contratos de todos os actores e 
actrizes do theatro de D. Maria II que se prestarem a continuar a fazer parte do pessoal artistico do mesmo 
theatro. 

Art. 10.° O governo não garante entrada franca na platéa do theatro de D. Maria II aos auctores de obras 
dramaticas originaes, que não pertençam ainda ao repertorio do theatro; mantem porém essa regalia, até ex-
pirar o praso para ella marcado no artigo 121.° do precitado regulamento aos que presentemente a gosam, em 
virtude de disposição do mesmo artigo. 

Art. 11.° Os direitos de auctor das peças que são propriedade do theatro de D. Maria II serão applica-
dos metade para a caixa dos soccorros dramaticos, creada pelo artigo 92.° do regulamento de 1860, e a outra 
metade para reforçar a verba destinada para os premios clos auctores e imitadores, a que se referem os arti-
gos 104.° a 114.° "do mesmo regulamento. 

Art. 12.° São extinctos os logares de commissario do governo, director de ensaios, caixa e secretario 
guarda livros do theatro de D. Maria II. 

Art. 13.° Ficam revogadas as disposições especiaes ao theatro de D. Maria II, estabelecidas no regula-
mento de 4 de outubro de 1860, que não ficam resalvadas no presente decreto. 

O ministro e secretario cfestado dos negocios do reino assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 
10 de outubro de 1 8 6 8 . = R E I . = Antonio, Bispo de Vizeu. D. dc L. n.° 232, do 13 de outubro. 

MINISTERIO DOS NEGOCIOS DÁ FAZENDA 
S E C R E T A R I A D ' E S T A D O 

1." REPARTIÇÃO 

Tendo-me sido presente a consulta do conselho geral das alfandegas, de 30 de julho do anno proximo pre-
terito, na qual em resultado da contestação occorrida na alfandega de Lisboa, por occasião do despacho de 
uma porção dc fio de metal branco, que o despachante denominou fio de estanho, mas que se reconheceu ser 
liga de estanho e chumbo, declara ser omissa na pauta geral das alfandegas a mercadoria de que se trata: hei 
por bem, conformando-me com o parecer interposto na citada consulta, e nos termos do artigo 5.° do regula-
mento approvado por decreto de 10 de junho de 1861, determinar que o fio de estanho e o lio de estanho li-
gado com outros metaes, que não sejam oiro, prata ou cobre, pague o direito dè 50 réis por kilogramma, e 
que n'esta conformidade seja opportunamente inserida a sua designação na mencionada pauta. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda assim o tenha entendido e faça executar. Paço, 
em 1 2 de outubro de 1 8 6 8 . = R E I . = Carlos Bento da Silva, D. DC L. n.° 235, de IS de outubro. 

MINISTERIO DAS ORRAS PUBLICAS, COMMERCIO E INDUSTRIA 
D I R E C Ç Ã O G E R A L D E O L Í R A S P U B L I C A S E M I N A S 

REPARTIÇÃO DE M I N A S S E C Ç Ã O 

Tendo-me sido presente o requerimento em que José Ferreira Pinto Rastos pede a concessão definitiva 
da mina de chumbo e cobre,-110 sitio do Arieiro, logar de Figueiredo de Cima, concelho de Oliveira de Aze-
meis, districto de Aveiro; 

Considerando que o requerente obteve a concessão provisoria cVesta mina em portaria de 7 de fevereiro 
do corrente anno, e satisfez aos preceitos da lei e regulamento de minas; 

Vista a consulta da secção de minas do conselho geral das obras publicas e minas : 
Ilei por bem, conformando-me com o parecer da referida secção, conceder por tempo illimitado a José 

Ferreira Pinto Bastos a propriedade da mina de chumbo e cobre, no sitio do Arieiro, logar de Figueiredo de 
Cima, concelho de Oliveira de/Yzemeis, districto de Aveiro, cuja posição se acha topographicamente designada 
na planta que baixa com o presente decreto, comprehendendo o quadrilátero A B C D , traçado da seguinte 
fórma: pela esquina sueste da capella de S. Luiz, no logar do Figueiredo de Baixo, tire-se uma linha para o 
ponto B, culminante do outeiro ou alto da Mamôa, dirija-se d'esse ponto uma linha com a direcção E. 0. ma-
gnético, e sobro ella, o a começar do referido ponto, tire-se uma linha de 800 metros, una-se o extremo d'esta 
linha (C) com D, esquina nordeste da capella de Nossa Senhora da Saude, do logar denominado Olho Marinho, 
ligue-se este ultimo ponto com o primeiro A, e ficará fechado o referido quadrilátero abrangendo a area de 83 
hectares e 25 ares. 

Em virtude da presente concessão o concessionario fica obrigado a todos os preceitos consignados no 
deireto com força de lei de 31 de dezembro de 1852 e respectivos regulamentos, e especialmente aos se-
guintes: 


