
2.° SEMESTRE. C 200 ) 1837. 

Novembro,Je concorrer, quer seja em occasião de mera solemnidade, quer seja naquellàs em 
1 3' que deva intervir o exercicio da sua anthoridade como primeiros Funccionarios Pu-

blicos nos seus respectivos Districtos: Hei por bem Ordénar que os referidos Admi-
nistradores Geraes, e seus Secretarios possam usar do uniforme adoptado pelo De-
creto de dez de Outubro de mil oitocentos trinta e cinco para os ex-Governadores Ci-
vis, e seus respectivos Secretarios, até que por uma nova regulação Determine qual 
deva ser o fardamento de que definitivamente devam usar os mesmos Administrado-
res Geraes, e seus subordinados. 

O Secretario d'Estado dos Negocios do Reino assim o tenha entendido, e faça 
executar. Paço das Necessidades, em treze de Novembro de mil oitocenLos trinta e 
sete. = RAINHA. = Julio Gomes da Silva Sanches. 

13. ^ e n d o muitas vezes necessário communicar, por meio de postilhões, as ordens 
expedidas telegraficamente para os pontos onde não chegam as linhas telegrafi.cas; e 
tornando-se indispensavel que a transmissão de taes ordens se faça com a maior ce-' 
leridade possivel ; Manda a R A I N H A , pela Secretaria d'Estado dos Negocios do Rei-
n o , que o Administrador Geral de Lisboa, sempre que se verifique semelhante occor-
rencia, providencie por todos os meios a seu alcance para que aquelle importante ra-
mo do Serviço Publico não soffra interrupção alguma. ' 

Palacio das Necessidades, em 13 de Novembro de 1837. = Julio Gomes da Sil-
va Sanches. 

Identicas se expediram a todos os Administradores Geraes do Reino. 

M I N I S T E R I O DA JUSTIÇA. 

D O N A M A R I A , 
por Graça de Deos, e pela Constituição da Monarchia, 

R A I N H A de Portugal e dos Algarves, d*aquém , e d'além , mar em Africa, etc. Faço 
saber a todos os Meus Subditos que as Côrtes Geraes, Extraordinarias, e Consti-
tuintes da Nação Portugueza Decretaram, e Eu Sanccionei a Lei seguinte: 

As Côrtes Geraes, Extraordinarias, e Constituintes da Nação Portugueza, De-
cretam o seguinte: 

Artigo 1.° Todo o Periodico, que se publicar, deve ter um Editor responsá-
vel, que seja Cidadão Portuguez, maior de vinte e cinco annos, ou como tal havi-
do em direito, e que tenha a livre administração de sua pessoa, e bens. 

Art. 2.° Além das qualidades mencionadas no Artigo antecedente, o Editor 
responsável deverá ter bens, que possam segurar em juizo a quantia de um conto e 
duzentos mil réis, ou dar fiadores idoneos pela mesma quantia, ou deposita-la judi-
cialmente. 

Art. 3." Logo que uma condemnação absorva em proprio e custas, a quantia 
indicada no Artigo antecedente, no todo ou parte, para continuar a publicação do 
Periodico, deverão renovar-se as seguranças necessarias, e que suppraui a somma 
absorvida. 

Art. 4'.* Se o Editor responsável não tiver as qualidades designadas no Artrgo 
primeiro, o Impressor do Periodico ficará sujeito á pena de prisão, que se julgar por. 
abuso de Liberdade de Imprensa, commettido no mesmo Periodico; e quando no Edi-
tor se aão achar alguma das garantias estabelecidas no Artigo segundo, o Impressor 
responderá por toda, ou parle da quantia, que o referido Artigo exige do Editor. 

Art. 5." As Imprensas, com tudo o que lhes pertencer, ficam legalmente hy-
pothecadas ao pagamento das condemnações pecuniarias, e custas, conforme o dis-
posto no Artigo antecedente. Esta hypotheca preferirá a qualquer oiitra , ainda mais 
untigii, e de qualquer especie que seja. 

Art. 6.° Se o Impressor não fôr maior de vinte e cinco annos, ou havido por 
tal em direito, ou não tiver a livre administração de sua'pessoa, e bens, o respecti-
vo Tutor, responderá pessoalmente pelo Editor, que não tiver as qualidades designa-
das no Artigo primeiro. • ,... . 

Art. 7." Entender-se-ha por Periodico, para os effeitos dos Artigos anteceden-
tes, toda a estampa, ou escripto impresso, ou lylhografado, publicado em dias cer-
tos, ou irregularmente, que contiver noticias ou materias religiosas, ou politicas , ou 
actos de vida particular de qualquer pessoa, dos quaes lhe possa reslutar infamia, 
deshonra, ou injuria , e que não exceder seis folhas de impressão computadas, pela 
marca do papel sellado, que actualmente se usa nos processos forenses. . ^ 
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Art. 8.° As disposições de que tracta o Artigo primeiro e seguintes, nâo são Novembro 
applicaveis a outras estampas, ou escriptos impressos, ou lythografados, alem dos 
que são designados no Artigo antecedente. 

Art. 9.° Toda a pessoa, qiw directa, ou indirectamente se julgar offendida 
n'um periodico, terá direito de exigir do Editor a inserção de uraa resposta, com 
tanto que não exceda mil letras , ou o dobro de todo o Artigo , que contiver a 
offensa. 

Art. 10.° O Editor publicará a dita resposta em qualquer dos tres primeiros 
íiumeros publicados depois da entrega delia; e nâo fazendo assim, incorrerá na^pena 
de tres mil re'is por cada dia, desde a publioação do terceiro numero ate' á inserção 
da resposta, ou até á Sentença, pela qual fôr condemnado na referida pena. 

Art. 11.° O Juizo de Policia Correccional é o competente para conhecer des-
ta materia. 

Art. 12.° O Auctor da resposta perderá o direito de accusar o Editor pela 
falta da publicação, se por si, ou por seu procurador o não chamar a Juizo dentro 
de dez dias, depois de publicado o terceiro numero, na fórma do Artigo decimo. 

Art. 13.° O uso do direito, de que tracta o Artigo nono não inhibe o o (fen-
dido de usar da acção, que lhe compelir pelo abuso de Liberdade de Imprensa. 

Art. 14.° Os dias de prisão, de que tracta o Artigo deze-seis da Lei de vinte 
e dous de Dezembro de mil oitoceotos trinta e quatro, serão contados a quinhentos 
réis por cada dia. 

Art. 15.° Todas as disposições da Lei de vinte e dous de Dezembro de mil 
oitocentos trinta e quatro, com referencia á Lei Fundamental, e organisação poli-
tica, que então regia o Estado, são applicaveis á que actualmente rege, ou de fu-
turo reger; e o Processo preparatório nella marcado, fica substituído pelo seguinte. 

Art. 16." O Juiz competente, ou quem suas vezes fizer, logo que pela parte 
queixosa, ou pelo Ministerio Publico lhe fôr apresentada queixa de abuso de Liber-
dade de Imprensa, com a respectiva estampa, ou escripto lythografado, ou impres-
so , depois de receber a querela , mandará notificar os interessados, e as testemunhas 
nomeadas pelo quereloso, que nunca serão menos de tres, nem mais de oito. 

Art. 17,° Dentro de oito dias a contar da apresentação da queixa, o Juiz fa-
rá reunir o Jury de Pronuncia, e interrogadas perante elle as testemunhas, e feitas 
as mais averiguações competentes proporá ao Jury os seguintes quisitos: 

1.° Está ou não provada a publicação da estampa, ou escripto, que faz obje-
cto desta queixa? 

2.° Nesta estampa, ou escripto ha, ou não motivo para accusação por abuso 
de Liberdade de Imprensa? 

3." Ha, ou não motivo para ser indicado criminoso deste abuso o Cidadão 
F . . . . ou os Cidadãos F . . . . e F . . . . , e ser contra elle, ou elles intentada a accusação? 

Art. 18.° Se o Jury resolver afirmativamente todos os quisitos, o Juiz haverá 
o R é o , ou Réos por indiciados, e mandará immediatamente apprehender todos os 
exemplares da estampa, ou escripto que fez objecto da queixa, e os conservará em 
deposito até final decisão da causa. 

Art. 19.° A apprehensão ordenada no Artigo antecedente terá logar todas as 
rezes que o Jury resolver afirmativamente os dous primeiros quisitos. 

Art. 20.° No« casos previstos na Lei de vinte e dous de Dezembro de mil oito-
centos trinta e quatro, Artigo quatorze, paragrafo seis, não tem logar o Processo 
fnarcado nos Artigos antecedentes ; mas a parte offendida poderá requerer que a 
pessoa responsável pela estampa, ou escdpto seja citada, para no termo de quinze 
dias reduzir a Artigos os fundamentos da imputação, e nomear as testemunhas, que 
houver de produzir, com a eommínaçâo de sèr julgada á revelia. 

Art. 21.° Findo o prazo marcado no Artigo antecedente, se dará vista dos Ar-
tigos por cópia á pessoa offendida , para dentio de quinze dias offerecer a contesta-
ção, e nomear testemunhas, se as quizer produzir. 

Art. 22.° Preparada assim a Causa , o Juiz fará reunir com a possivel brevi-
dade o Jury competente de Sentença; e procedendo-se perante elle nos termos regu-
lares de Direito, julgar-se-ha a fiBal na conformidade do Artigo quatorze, paragra-
fo seis da Lei de vinte e dous de Dezembro de mil oitocentos trinta e quatro. 

Art. 23.° Todas as decisões do Jury de Pronuncia, e Sentenças finaes sobre 
abusos de Liberdade de Imprensa, serão publicadas no Diario, ou Folha Official do 
Governo. 

Art. 21.° Os Empregados do Ministerio Publico, que forem negligentes ein 
querelar contra os abusos de Liberdade de Imprensa, incorrerão na pena de tres a 
seis mezes de suspensão do Emprego, e qualquer pessoa do Povo os poderá accusar 
por essa negligencia, na conformidade do Titulo dezenove da terceira parte da Re-
forma Judiciaria. Durante o tempo da suspensão, oè ordenados do Empregado sus-
penso ficarão pertencendo ao que o substituir. 

SERIE FIL — PARTE II. Eee 
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•Novembro Art. §5.° Fica por esta fórma interpretada, accrescentada, substituída, ou re-
10' vogada a Lei de vinte e dous de Dezembro de mil oitocentos trinta e quatro sobre a 

Liberdade de Imprensa, e quaesquer outras, na parte sómente em que a esta forem 
contrarias. 

Por tanto, Mando a todas as Authoridades, a quem o conhecimento, eexecução 
desta Lei possa pertencer , que a cumpram , e executem tào inteiramente como 
nella se contém. 

O Secretario d'Estado dos Negocios Ecclesiasticos e de Justiça a faça imprimir, 
publicar, e correr. Dada no Paço das Necessidades, aos dez de Novembro de util 
oitocentos trinta e sete. = A RAINHA. = : José Alexandre de Campos. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Manda executar o Decreto das Cor-
tes Geraes, Extraordinarias, e Constituintes da Nação Portugueza, de oito do cor-
rente, pelo qual é interpretada, accrescentada, substituída, ou revogada a Lei de 
vinte e dous de Dezembro de mil oitocentos trinta e quatro sobre a Liberdade de Im-
prensa , e quaesquer outras, na parte sómente em que a esta forem contrarias, na 
fórma acima declarada. = Para Vossa Magestade ver. = Thomás Prisco da Motta 
Manso, a fez. 

THESOURO PUBLICO NACIONAL. 
r p 

J 0 JL ENDO chegado ao Conhecimento de Sua Magestade a R A I N H A , que muitos 
devedores de Decimas e Impostos annexos, não podendo satisfazer com Bilhetes do 
Thesouro, creados por Decreto de dez de Julho deste anno, a importancia de seus 
débitos competentes por não equivalerem a quantia de quatro mil oitocentos réis, que 
constituo a especie menor dos referidos Bilhetes, pertendem faze-lo conjunctamente, 
retinindo n'uma só addiçfto as verbas de que são devedores: E Tomando a Mesma 
Augusta Senhora ern Consideração, que desta fórma de pagamento nenhum incon-
veniente póde resultar á Fazenda; antes manifesta vantagem, por isso que tende a 
facilitar a arrecadação dos Impostos e rendas publicas, dando um curso mars amplo 
aos sobreditos Bilhetes, e promovendo a sua mais prompta amortisação: Manda, 
pelo Thesouro Publico Nacional, que os Contadores de Fazenda dos Districtos do 
Reino, e seus Delegados, não duvidam acceitar nos pagamentos de que se tracta, 
os referidos Bilhetes do Thesouro, sendo assignados no verso pelos devedores, que 
reunidos fizerem o pag-amento; proeedendo-se em tudo o mais na conformidade das 
Instrucções, que regulam esta materia. 

Thesouro Publico Nacional, em 10 de Novembro de 1837. = Joãó de Oliveira. 
Identicas se expediram para os mais.Contadores de Fazenda dos Districtos do 

Reino. 

D I A R I O D O G O V E R N O N.° 271. 

16 DE NOVEMBRO. 

M I N I S T E R I O D A G U E R R A . 

1 8 3 7 
Outubro KVENDO ultimar-se infallivelmente até ao dia 30 de Novembro do corrente 

0. anno o ajustamento das corctas do extincto Deposito Geral Militar de Lisboa, assim 
o Manda Sua Magestade a R A I N H A , pela Secretaria d'Estad« dos Negocios da Guer-
ra, declarar ao Chefe da Repartição Provisional de Liquidações ; ao Intendente da 
l . a , e 6.a Divisões Militares, e a todas as Authoridades competentes, para sua intel-
ligencia, e devida execução, e para que sómente até áquella data se abonem os ven-
cimentos inherentes a tal Commissão, tanto nos effectivos, como ao Brigadeiro, J. 
Leandro V'alladas,e Coronel, J. Vellez Cardozo, osquaes, não abstante acharem-se 
reformados, devem , como empregados no dito ajustamento-, continuar a perceber 
os vencimentos pela mesma Estação , por onde os. recebiam antes da reforma, em 
quanto uão finalisa o prazo indicado. 

Palacio das Necessidades, em 20 de. Outubro de 1837. = Visconde 'de Bobeda. 


