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Os Ministros e Secretarios d'Estado de todas os Repartições o lenham assim en-

tendido, e façam executar com os Despachos necessarios. Paço das Necessidades, em 
o primeiro de Julho de mil oitocentos quarenta e sete. = UAINHA. = Francisco Ta-
vares de Almeida Proença. — Manoel Duarle Leilão. = Conde do Tojal. = Ildefonso 
Leopoldo Bayard. = Barão da Ponle da Barca. 

No Diario do Governo de 2 de Julho N.° 154. 

SKNDO indispensavel que os Thesoureiros dos differentes Cofres Publicos remet-
iam á Thesouraria Geral deste Ministerio nos dias 1.° e 15 de cada mez, como se 
acha determinado, uma nota dos dinheiros existentes em seus Cofres, com declaração, 
das applicações a que estiverem destinados, segundo os respectivos ordenamentos: 
Manda a RAINHA, pelo Ministerio dos Negocios da Fazenda, que o Governador Civil 
interino do Districto do Porto faça regularmente cumprir esta determinação a respeito 
do Thesoureiro Pagador do Cofre Central do mesmo Districto, e dos Recebedores e 
Thesoureiros da sua competencia. 

Palacio das Necessidades, em 5 de Julho de 1847. = Conde do Tojal. (1) 
No Diario do Governo de 7 de Julho N." 158. 

CUMPRINDO que os Thesoureiros das Alfandegas dos portos maritimos do Reino, 
remeltam á Thesouraria Geral deste Ministerio, em todos os dias de correio, uma nota 
do dinheiro existente em seus Cofres, com declaração das applicações a que estiver 
destinado, conforme o? respectivos ordenamentos não satisfeitos: Manda a RAINHA, pelo 
Ministério dos Negocios da Fazenda, que o Thesoureiro da Alfandega do Porto satisfaça 
pontualmente, pela parte que lhe toca, a esta positiva determinação, que muito se lhe 
recommenda. 

Palacio das Necessidades, em 5 de Julho de 1847. = Conde ão Tojal. (2) 
No Diario do Governo de 7 de Julho N.° 158. 

]\̂ LU>ÍDA a RAINHA, pela Secretaria d'Estado dos Negocios da Guerra, que se 
proceda immediatamente á reorganização do Batalhão de Caçadores N.° 7. 

Palacio das Necessidades, em 5 de Julho de 1847. = Barão da Ponle da Barca. 
No Diario do Governo de 9 de Julho N.° 160. 

DURANDO ainda a revolta em algumas Provincias ao Sul e Norte do Reino: Hei 
por bem, Usando da faculdade concedida pelo paragrapho trinta e quatro do artigo 
cento quarenta e cinco da Carta Constitucional da Monarchia, ouvido o Conselho de 
Ministros, Prorogar até ao fim do corrente mez de Julho, as disposições do Decreto de 
sete de Outubro do anno proximo passado, sobre a suspensão das garantias individuaes, 
e publicação dos Jornaes periodicos, e Escriptas impressos, ou lylhographados. 

Os Ministros e Secretarios d*Estado de todas as Repartições o tenham assim enten-
dido, e façam executar. Paço das Necessidades, em seis de Julho de mil oitocentos 
quarenta e sete. = R AINH A . = Francisco Tavares de Almeida Proença. — Manoel Duarle 
Leilão. ==; Conde do Tojal. = Barão da Ponte da Barca. = Ildefonso Leopoldo Bayard. 

No Diario do Governo de 7 de Julho N.° 158. 

(1) Na mesma data e conformidade se expediram identicas a todos os Governadores (Civís 
dos Districtos do Reino. 

(2) Na mesma data e conformidade se expediram iguaes Portarias aos Directores das Alfan-
degas de Vianna, Caminha, Esposende, Villa do Conde, Aveiro, Figueira, Peniche, Pederneira, 
S. Martinho, Ericeira, e Setubal. 


