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^ Endo de absoluta necessidade que, em quanto pela reunião do Corpo 
Legislativo se não promulga a Lei , de que essencialmente depende o ple-
no exercicio da liberdade de Imprensa, Decretada no § 3." do Artigo 146 
da Carta Constitucional, se adoptem as mais efficazes medidas , para que', 
da raaúeira que póde permittir a Legislação existente, se comecem a expe-
rimentar os saudaveis effeitos, que (1'aquella liberdade se devem esperar, 
sem os graves inconvenientes , que de huma demasiada licença se tem já 
experimentado: Hei por bem , em Nome d'ELREI, Approvar as Instruc-
ções, que baixão com este, assignadas por Francisco ManoelTrigozo d'A-
ragão Morato , actual Conselheiro d'Estado , Ministro e Secretario d i s -
tado dos Negocios do Reino, que fazem parte do presente Decreto. A Me-
sa do Desembargo do Paço o tenha assim entendido, e o execute na dieta 
conformidade. Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em 18 de Agosto de 1826. 
— Com a Rubrica da Senhora INFANTA REGENTE. — Francisco Ma-
noel Trigozo d'Aragão Morato 

I N S T R U C Ç Õ E S , 

Que fazem parte do Decreto de 18 de Agosto de 1826. 

J.° Quanto aos Escriptos sobre Doutrinas dogmaticas, ou disciplinares 
da Igreja Catholica Apostolica Romana, regular-se-ha a Mesa do Desem-
bargo do Paço pela Licença do Ordinario, que lhe deverá'ser apresentada 
com o Manuscripto. 

2.° Não se permittirá a impressão de Escripto, que por qualquer modo 
offenda a inviolabilidade da Pessoa d'ElRei, ou da Serenissima Senhora 
Infanta Regente. 

3." Recusar-se-ha tambem a impressão de qualquer Escripto, que pro-
vocar, ou excitar a desobediencia ás Leis, tanto Politicas, como Civis, e 
ás Authoridades Publicas. 

4.° Permittir-se-ha o exame sisudo , e sincero de qualquer Artigo da 
Legislação Politica , Civil, Penal, ou Economica. 

5." Permittir-se-ha tambem o exame dos actos dos Funccionarios Publi-
cos ,'. e bem assim qualquer accusação de cri/rçes por elles comeltidòs na 
sua vida pública , com tanto que sejão de factos determinados, e contra 
pessoas certas. 

6.° He absolutamente prohibido imprimir accusações , imputações, ou 
injurias, que respeitem á vida particular dos Cidadãos , ainda que sejão 
Funccionarios Publicos. 

7Í° Negar se-ha a impressão de todo o Escripto tendente a destruir as 
relações de amizade com as Nações Estrangeiras , seja faltando ao respei-
to, que se deve ás Pessoas dos Soberanos, seja offendendo a inviolabilida-
de dos.seus Agentes junto á nossa Córte. 

8." Prohibir-se-ha a impressão dos Escriptos, que offendêrem a moral, 
ou a honestidade pública. 

9.® Não se permittirá em caso algum a impressão de Escripto, que não 
seja assignado pelo Auctor, ou Editor. Palacio de Nossa Senhora da Aju-
da em 18 de Agosto de 1826. — Francisco Manoel Trigozo d'Aragão Mo-
rato. 
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