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PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor que se proceda na conformidaue 
da sobt·t'd.ila PorLaria de 16 de Agosto a respeito do r esto da Colhei La uo 
nnno pass :H.Io, com a difi'erença unicam en te de licêlrem as ditas quartas, 
ou sexla!> partes á disposição do Desemba rgador Commissario cm Chefe 
das Munições de Bocca para o Exercito , o gual pelos Fundos, que lhe 
for em assignados , 1ica enca rregado de pagar aos Propr ietarios o v olor 
dos sens generos nos prazos impreleriveis de dous, quatro, e sei~> mczes, 
contados da da ta tia en lrega dos mesmos gPncros. As Aulhoritl;tdes , a. 
(1uem tvca, a sim o Lenhão enteudiuo, e Ji.tçao executa r. Palacio tlu Go
verno etn Q5 de Jan ei ro de 1812. = Com cinco Rubrícas tios Seuhores 
Governa<.lores <.lu Reinu. 

Impr. rw Impressáo R egia. 

·-·o.C'>·--· 
l-J avendo SUA ALTEZA REAL tomado em consideração, que a 
~ociedade do Thealro Nal:ional da Rua dos Contles, de qu e he Diréc for 
lVbnoL!l Baptista de Paula , r cceuemlo hulll nwd raJu allxili" du Guverno, 
tem suslentado este público Espectaculo desJP. o seu cstahelecirneulu em 
D eze ntbro de 1809, da11do cou~lanles lHuva::; do seu Patriuli su•u, j ;i na 
escolha ue Peças proprias para o promov L'r, já ua applicaçào do prod u
elo elas Heprese nlações do primeiro Dotningo de cada m~z para a Caix:t 
Militar, e de outra a beneticio do Cufre du ~{es ga le dos Caplivos, cuja. 
total imporlanci a montou no anno proximo pa ssado a perto de vitJtc 111Íl 
cruza<.lus; e já finalmente esmerando-se em mos trar o seu alflor., respei
to , e lealdade ao Mesmo Augusto Senhor , e Sua Heal ll'a ruilia , por 
mei ci' de Espc:ctaculos de grande apparato e des peza , curu (1u e letn fes
tejado os fauslos di as dos seus anuos, assim COtllo se lP.Itl em pen llitJu e m. 
ce lebrar com iguaes J emonstra,;ões <18 d!as n:tlalicius dus Sul•...:ranos da 
Gram-Hrclanlm no sos íntimos Alliados: Se1tdo de nota ria evidencia qtte 
a dila Sociedade n<lo póde assim mesmo s<::rvir bem o Públi cu seot que 
se transf]ra para huru local wais accornmodaJo para os Especl.<tctli os 
Thcau :tes por ua xlcnsilo, e propon;ões , e s 111 que aj unte á reprcsL>n
i aç~Lu das Peças Portug uezas a Je algu111as lLali anas e m VI usic.a, de tlla
ncira CJUC os muitos Empregados Hrilanicos, que prc cnlen1ente se<H:hào 
nesta Capi t<d , nào fiquem privados do r<::c reio que lhes póde orl~·n.: l:er 
o Thealro por ignorar e m n, lingoa do Pa iz. E tentlo outro im a mcsn1a 
Soci edade representado que esta passau·em para oulro Edilicio, c novaa 
obrigações a que se li gav a , faziüo int.lispensave l hum maior soecor ro , 
tjU C correspondesse ao au g·n. enlo Je des peza que dalti lh u Jevia result .:1 r: 
O PRlNCIPE REGE 1TE Nosso Senhor atten<.lendo aos re feriuos mo
tivos, e conf1)rmando-se com o systema estab elecido no A lva.rú , e 1 ns
trucc;ões <.le 17 de Julho de 1771, quanto o perllliltem as prc. enles cir
cunstancias : He Servitio a.pprovar o eslabclec im nto de hullla Socieda
tl o campo la J Actores, e Arlifices, qu enLre1n com o seu trabalho , 
e de Accioni ·tas pa rlicul <Hes , que constiLuao h11m funJo em Acr(Ões de
hnixo da DireCt(:lO clo dilo Manocl BapLi t~ cl~ Paula , e da Irnrll edutta 
lnspec(/10 do D ·se mbargador Sebastião J osé Xavie r Botelho , auxiliando 
a Jll cS tMl uciedade com a .!\1ercê de oilo Casas de sortes, de que goza
r: 'L at6 o Carnaval tlo annú fuluro tle 181:3, continuauJo-se-lhe dept,is es
te ) ou qu:1Jque_r ouLL:O soccorro, que mai;:; convier, so acaso o continua.l! 
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Q merecer: com obriga((ão de representar Dramas em lingoagcm, e Far
ttas Hali:.l.nas em Musica. E sendo a Casa denominada de S. Carlus, 
ulém de sumptuosa, e propria de h uma NaG(tio culta, a rurica cm que se 
podem dar Espectaculos, que corrcsponJfto aos J"ins deste estabekcimen
to, e por isso digna do conservar-se ; H e oulro sim o Mesmo Augusto 
~enhot· Servido , que se f<l(( :tO as ltepresenla((Ões na me ncionada Casa, 
ouservando-se as Instrucções jljntas assjg;na das pe lo Desembargador do 
Paço, Alexandre Jose Ferreira Castello, S ecretario do Governo na Re
parli~<to dus Negocias do Reino e Fallenda , -as quaes constituem o !te
guiamento Provisorio do Theatro Nacional, cuja boa Grganisa(:(·ão, e me
lhoramento tant0 podem concorrer para corrigir os vicios, ad ·iantai' a ci~ 
vilisaç<'lo, e inspirar as virtudes polilicas , e soci aes , que fazem a fe li
cidade dos fmpcrios. O Desembargador S e basti <\o José Xavi er Bote lho 
o te nha assim enlenJido , e fa<ra executar na parte que lhe perten ce. 
Palacio do Governo em 3 de Fev·ereiro de 18 Bl, =Com as HubrÍt:as dos 
Senho1·es Gov e rnadores do Reino. 

I. Haverá huma Sociedade composta de Actores , e A1·tifices, que 
entrem com o seu trabalho, e hum fundo de G:OOO $ 000 de réis, r eJ,:tl"
tidos em outras tantas Acções de conto de réis cada huma: pod e nd o ca
da hum dos lntel'essados ter mais de huma Acção , e podendo igua l
mente diversas pessoas unirem-se entre si para formarem h11111a .só Acç<lu, 
com tanto que escolhào huma só. cabeça, que represente os mais Interes
sados, entregandq-se a cada hum dos Accionistas as respectivas Apoli
ces assignadas pelo Director , e p~:~lo Ministro In peclor , as CJUaes lhe 
ficarão servindo de titulo pura haverem por ellas o principal , e inleres"'-
ses que lhe tocarem. · 

I I. A dila Sociedade será dirigida, e administrada, em quanto aos 
seus fundos, por hum Direct01·, dous :Socios dos Actores, ou Artífices, 
e dous dos Socios Accionistas, a qual elei<;ão ser<Í. feita pelo Ministro, 
Inspector do Theatro , e haverá. hurna Caixa com tres chaves onde se 
guard e m os fundos, e interesses da Sociedade, das quaes lerá hurna o Di
rector, a outra hum dos Socios Actores, e a outra hum dos Socios Ac
cionistas , respondendo ao Ministro Inspector po1· toda a contabiliuad e . 

III. Nenhum dos Eleitos para a sobredita Administração poder·}) ~:·s..: 
cusar-se de exerce-la debaixo de prelexlo al g um ; porque este trabalho 
n ão só tem por 11m o interesse particular da ::loci cdade , ma!> lambem a 
utilidad e pública. · 

1 V. Os lucros, ou perdas que resultarem se rerartirão no fim Jo a n
no, em quanfo aos Socios Actores, e Artífices, em proporçi'io aos Salla
rios con:espondcntes aos caracteres, e partes que r epwsentiío, reputada. 
a somma dos ditos Sallarios como fundo ~fJ'ectivo , para se regul;tr por 
elle a proporção dos 1!-1-cros; e em quanto ~os Socios Accionistns, se re
partirão na mesma r'azão do_s outros Socws em propor<ião do Capit:d, 
tjUC cons titue cada huma da~ Acções. 

V. Por nenhum motiv-o poder_ão os . Socios Actores , e Artífices pcr.o 
tender augmento dos · oí~ deri~dos estabelecidos ás primeiras partes, e só 
lh es será livre passar _<l'e-huns a outr!)s , segundo o seu merecim ento e 
trabalho ; e isto a a-Prazimento do Director, e dos outros quatro Socios 
Aclmiuistt·adores, e com approvação do Ministro Inspeclor:; para evilar 
que aurrmenla ndo por capricb~o em Capital rneramenl~ representat ivo, 
venhão ~1ssim a pr·ejudicar os outrus Socios Actores, e ArtifiGt..:s menos 
caprichosos, e a defraudar realmente os Socios Accionistas. 

VI. Não obslant~ a Socied.atle ser cqmposta. de ~ocios Actores, e Ar-
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ti:fices, conjuntan1ente com os Socios Accionistas, nenhum delles pode~ 
rá arrogar a si o direito de V?tar' , dispôr , ou ordenar cousa alguma á 
cerca da Dit·ecc;flo do Theatro; devendo os ditos Socios Actores, e Ar· 
1ifices considerar-se como senão fossem Socios, para obedecerem em tudo 
q~e a respeito do seu officio, e obrigações lhes for ordenado ; dando-lhe 
a qualidade ue Socios o unico direito de entrarem nos lucros , ou per
das , e de fiscalizarem a Administração , por via dos seus dous Socios 
representantes. 

VIL Para não prejudicar aos Actores , e Dançarinos escripturados + 
nos seus Sallarios, serão estes convencionados a aprazimento das partes, 
com tanlo que no caso de se não ajustarem , o não Ü1çao por igual , ou 
menor preço em nenhum dos outros Theatros , como está deLerir1inado. 
no Artigo XI. do Alvará de 17 de Julho de 177 L . · 

VIII. Para que sen:lo suspendão as Repartições por causl:\ de algum 
aresto nos Sallarios, ou nas pessoas Elos Actores , Dançarinos , e Arti
:fices, assim Socios como assallariados, a huils·, e outros, etll quanlo ou
rar o tempo da Soc.iedade 1' 01:1 das suas obrigações , lhes nàp sento em· 
bnrg;ados seus Sallarios, nem as partes respectivas nos interesses da So
cieclade, e nos casos crirpes ·, salvo se for em fragrante deliclo, não se
rão prezos sem ordem do Ministro Inspector, na conformidade do Arti
go XII. do sobredito A l~ará. · · 

IX. _ O M10istro Inspector ,pre~;idirá ao Governo Economico do Thea
iro, fará manter tudo o dete.rminado nestas Inslruc~ões, corrigindo, e 
castigando os CJUe de CJUalquer. maneira fal.tarem :is suas obrigações; pre
sidirá ~\s Escripturas, que. serão. por elle .rubricadas; approv'ará a recep
<tão dos Actorf's, e Dançarinos, e d~ná as ordens que julgar necessarias, 
e conducente~ para tudo o' que consliq.te a parle economica , moral , e 
civil, e exercjcios Scenicos ; tendo toda a ju'risdicção necessaria sobre 
os Aclares~ Dançarinos, e mais· pessoas que servirem o Theatro. 

X. Sendo além disto a boa 'ordem , a tranquillidac.le, e a segUI'ança. 
pública dos Theatros hum objecto , que sempre deveo a maior atlenção 
a todos os Governos das Nações civilizadas: o Ministro Inspector consi
derado nesta parte como Delegado do Intendente Geral da Policia , a 
quern toda ella exclusi,·arnente pertence, fará no Theatro as suas vezes, 
assistindo nelle a todas as Representações , fazendo com a sua authori
dade conter o Povo dentro dos limites de hum.a justa liberdade , e pon· 
do termo a qualquer ruído., ou desordem que perturbe o socego público. 
Dando parte ao Inlynüenle Geral da Policia de todos aquelles aconteci
mentos , que pela sua gravidade merecem mais do que simples , e pe
remptoria correcção, para que proceda a respeito delles como conv ier. 

XL Para que o sobredito Ministro Inspector possa cumprir, como de
ve, as suas funcções, .é manter a sua authoridade, o Oíl1cial Militar que 
assistir no mesmQ Theatro coadjuvará, e far::í executar toc.las, e quaes
qucr disposições, que para o ui.to fim forem ordenados pelo dito Inspec
tor, prestando-lhe toda a assistencia que por elle lhe for deprecada, ces
sando lodo o conflicto de .lurisdicçào entre o Ministro Inspector , e os 
Ofticiaes Mi'lilares ,. segundo o Artigo XIV. do mencionado Alvará. 

XI I. Ao Director incumbe a guarda dos Livros, promover, e vig·iar 
a arrecadação do prodnct.o das Sortes , e Récitas Theatraes, e de tudo 
o que pertencer á Sociedade , evitando os descaminhos , e tomando as 
contas das despezas ás pessoas que as íizerem , assim pelo que respeita 
Hos preços, como á boa economia. Terá a seu carg-o a direcção dos Dr·a
mas, l)antomimas, Decora<iôes, Vesluario, Illumina~ão, Musica, Ca-



1812 ]21 

tnarotes, Camarins, e Armazens necessarios para o uso p.'1blico, e ser
viço particular do Thealro ; deslinará os ensaios , e assistirá a elles 
seJJlpre que o julgar necessario; fará distribuir as partes pelos Actnre~ 
que julgar mais proprios cordorme o seu caracter, ao qual, assim como 
á qualiJade dos Drilmas, Pantomimas , e pe soas clelie: farú . sempre 
aceollln1orlar as Decora<(Õt-s, e Vesluario; dando de tudo conta ao Mi
nistro Jnspector nas occasiõês occorreoles, quando for preciso que elle 
interponha a sua authorídadE', para que o Director consiga o inteiro cum
primento das suas obrigac,:ões. 

Xlll. }Jara que o Direc tor possa satisfazer aos di(]'erenlPs artigos de 
qu~> lica encarregado, poderá nomear lres Indivíduos da Sociedade, os 
quaes senlo approvados pelo Ministro Inspector, dividindo por elles 0 

trabalho em tres incumbe11cias. A primeira, das Decorações, V~sluario, 
e lllutnillaf;ito. A seg11nda, dos Ensaios, e dislribuiçfto das Partes, e es
colha dos Dramas, e Pantomimas. A terc cír:~, a dos Camarotes, Cama
rins, A rmazens, M usíca, e mais Casas pe rl,...ncentes ao Theatro. 

X I V. Não se dartío graLuitamt>n(e no Theatro a pessoa alg uma ou
tros Camnrotes, que nâo st>jão os destinados para ns Governadores do 
Reino, o Presidente do Senado da Gamara, o lnt~>nd e nle Geral da Po
lícia, o Ministro Jnspeclor, o Officíai.M.ilitar que noTheatro deve assis
tir, e o Director e Socios Administradores. 

XV. Os lugares do Tlwalro se conservarão oos mesmos preços, que 
até agora se costumavào pagar, fazendo-se o abatimento de dez por Cfn
to aos que tomarem Camarotes fixos, e o me mo se praticará, e com o 
mesmo abatimento a respeito dos assentos fixos na Plat éa. 

XVI. As pessoas que tiverem Camarote, ou lugar fixo, pngari'ío no 
fim de todos os Mezes a írnportancia das RPpres~~ ntações, que se houve
rem feit.o naqueJie mez; e logo fJUe faltem ao dilo pagamt'nto, sf' lhes 
suspPnded a entrada, e similhantes dividas serão cobradas ext~cutiva
mente pelo Ministro Inspector, como Fazenda Real, na maneira decre
taJa no §. 29 do mesmo sobredíto Alvará. 

XVI L Quaesquer deliberações, ou resoluções, não sendo as aqui es~ 
tabelecidas, e que clependiío da Real, e immediata resolução, a Socie
dade as proporá ao seu Director, o qual as apresentará ao Ministro Ins
pector, por cuja ia subirão informados c rn o seu parecer ao conheci
mento de Sua Alteza Real pela Secretaria de Estado dos N egocios do 
Rt'ino, ou pela lntendencia Geral da Policia, segundo a natureza dns 
mesmas Delíberat(Ões, e Hepresentaçoes. 

X V J I 1. Para que os Actores, Dançarinos, e mais pessoas que com
põem o Thratro não alleguem ignoraucia, lhe servirão de norma, além 
de óutrus, os Artigos seguintes .. 

XlX. A penas chegar a Casa das Actrizes, e Dançarinas a sege que 
as ha de transportar para o Theatro tanto nos dias ele Ensain, como nos 
<.!e E:.;pectaculo, dever;:'io estar promplas, e pôr-se Jogo a carninho. 

XX. Todos os Actores, Actrizes, e Oanc;a rinos, que na vespera dos 
Ensaios forem avisados pelo Director, deverão col1lparecer na Casa dog 
Ensaio~ no dia e hora que lhes foi assignado; e o rn esmo farão todas ag 
vezes qu e ror elle forem chamados para cuusas de sua profisslio, de bai
xo da pPna de 1200 réis, que serão descontados nos seus Sallarios, ou. 
1UCI"OS reSpPC(ÍVOS, 

XXL Em quanto durarem os Ensaios, o Director fad rf'petir a Pe
ca inl e ira ~ ou Actos, ou ~cenas avulsas, sPgundo se u Aulhor, ouTra
ductor julgar nece~sario; Qbrigaudo os Ac:tores a este llaba1lho, com o 

Q 
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qu al ~dqoir'ef!J a perfeição da sua arl«:>, e a. bon· execução dos Dramas 
qu e repr esentão; conse rv~and .o-se o mesm? escrupulo , ass im nos Ell s ::~ i os 
particulares, como nos l !.. nsaJos geraes fe1tos sobre o Thealro. E m hu ns, 
~ outros te rá o Director cuidado e.m mantet· a ordem, e e\'ilar as dís
trac(;ões <) ue podem perturbar aquelle exercício, recorr endo ao l\1 i nist r o 
Inspector para dar as providencias competentes, quando a sua propria 
authorida de não fot bastante para impedir as ditas desorde ns . 

.XX ll. Logo que os Actores atfrouxem no desempe nho de su as obri
gações, de maneira qu e se conheça moralm en te que ha dólo e malíci a , 
ou por effeilo de rivalidade entre si, ou por esp íri to de vin gan ça e rle 
pa rtid o , ou por outro <]Ualquer tirn sinistro, querendo sati s faz er capri
ch os , e paixões parti culares; com prej uízo do divertim e nto públieo, .se
r;\ obrigado o Director a declara-lo ao Ministro Inspector, para proceder 
contra e lles com rig·orosa ju stiça. 

XX Ill. Quando e~tiverem doentes darão conta ao Director por via 
do Cirurgi ão do Theatro; e se a molestia for repentina, darão a di la 
conta no dia seg uinte. Se algum porém houv er que por motiv os par ti cu
lares se fi_nja doente, vindo o público a solfrer al gu m da mn o, ou com es
pera na hora do Es pectaculo, ou com a 01udan ça do Drama, qu e se lhe 
houvesse annunciado, o Dir<.! clor será obrigado a de cla ra-lo ao M inistro 
In spector, para que os cas tigu(>, ou multando-os nos seus Sallarios e lu .. 
cros a té á quantia de 6 J OOO ré is, ou procedendo a prizào ·contra os trans-
gl·essores. _ 

XX I V. Como todos os Actores, e A c trizes são iguaes, só com a dif
fere nça dos s et~ !! tal e ntos, e intelligencia: Serão obri ga dos a faz er toda, 
e qualquer pqrte, que o Director'lhe distribuir ; para o qu e se devem 
sómente consultar as forças dos Actores, e o ge nio de cada hum J t> ll es, 
para os caracteres, que houverem de representar: conh ecimento I']U e só 
toca ao Director, e nunca a elles Actores, aos guaes nesta parte cabe 
hum a inteira obedie ncia. 

XX:.V . De ver-se-h ão contentar · com o Scenario e Veslliario, qu e a. 
e mpre za lh e apromplar, o qu al deve sempre s.e l' proprio da Peça, e tão 
d ecente e li mpo como requer a presen ça do Públ ico. E quan do sob re es
t e moti vo se mo ve rem questões , o Director most,ra ndo que curn pr ío o 
41u e lhe toca va, dan\ parte ao Ministro Inspector, debaixo das penas de-
cbrarlas nos Arti gos <~ntecedentes. . 

XX VI. Haverá huma Caixa. particular onde se recolhão as multas, 
c om se paração das que pertencerem aos Socios , e Assa llariados , para 
se repar l irem no fin1 do anno em igual razão, e proporcionacl amen.t e por 
t odos ag uell es Actores, Da nctarinos, e A rlili ces , que forão mais prom
ptos e exactos nas su as obrigaf(Ões. 

P alac io do Governo em 3 de Fevereiro de 1812. =Alexa ndre José 
}:ferreira Ca"lello. 

Na R egia Typograjia Si/viana. 

Ü PRINCIPE REGENTE Nosso Senhor Manda declarar ao Consel ho 
da Fazenda, g~1e os generos e fazendas· da. Asia importadas e m Navios 
Estrzingeiros, ainda que venhão de Portos Nacionaes, não le m despa
pacho para o consumo. da Terra, mas. só. podem ter por baldeaÇão na fór-


