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quer outros objectos carregados por conta do Estado, será um terço menos do que cor-r 
responder a igual medida de carga da praça. 

Paço das Necessidade, em Í 6 de Janeiro de 1 8 5 6 . = ' A n l o n i o Maria de Fontes 
Pereiro de Mello. No Diário Governo de 30 de Janeiro, N . ° 26 . 

M I N I S T É R I O R O S NEGOCIOS RO R E I N O . 

1." Direcção — 1.° Repartição. 

S e n d o necessário estabelecer as regras mais adequadas para a execuçSo do dis-
posto no artigo. 40.° , § 3." do Decreto Regulamentar de 2 2 de Setembro de 1 8 5 3 , com 
referencia á censura theatral; Hei por betn, Conformando-Me com a Proposta do Con-
selho Dramatico, Ordenar o seguinte: 

Artigo 1.° Nenhum drama poderá ser representado sem previa censura (artigo 
39." do Regulamento de 2 2 de Setembro de 1853 ) . 

Art. 2.° A censura theatral comprehende a censura litteraria e a censura mòral 
(artigo 40.°) . 

Art. 3." O fim da censura moral é impedir que as peças dramaticas ultrajem a 
Religião e os costumes, e convertam o palco em instrumento de satyras pessoaes (ar-
tigo 40.", § 1.°). 

Art. 4 .° O objecto da censura litteraria é apreciar o merecimento intellectual das 
obras dramaticas, sustentar a pureza da linguagem, e, quanto possível, a correcção do 
gosto (artigo 40.° , § 2.°). . 

Art. 5.° A censura moral e politica das peças destinadas para os theatros de pri-
meira e segunda ordem será feita pelo Inspector Geral dos Theatros, exceptuando a das 
peças escriptas para o Theatro de Dona Maria Segunda, cuja censura pertencerá ao Com-
missario do Governo, que preside á sua administração. 

Art. 6." Das decisões de um e outro Funccionario haverá recurso para o Conselho 
Dramatico. 

Art. 7 . ° A censura litteraria e artistica de todas as peças será exercida por uma 
Commissão, composta de Ires censores litterarios effectivos e um supplente, com recurso 
para o Conselho Dramatico. 

Art. 8." No caso de impedimento ou suspensão de algum dos censores effectivos 
entrará em exercicio o supplente. 

Art. 9.° Os censores serão escriptores de reconhecida reputação litteraria, estra-
nhos â gerência theatral, e de reconhecida prudência. A sua nomeação será feita pelo 
Governo, sobre proposta do Inspector Geral, de accordo com o Commissario do Governo 
e Consulta do Conselho Dramatico. 

§ único. O mais novo dos tres censores servirá de Secretario. 
Art. 10.° Os censores têem direito a entrar gratuitamente na platéa de todos os 

theatros, e a perceber com igualdade, em cada trimestre ou semestre, os emolumentos 
que os auctores ou traductores devem pagar na Administração do Theatro de Dona Maria 
Segunda, ao apresentarem suas obras, nos termos fixados pelo artigo 7 2 . ° do Decreto 
Regulamentar de 2 2 de Setembro de 1 8 5 3 . 

Art. 11." O censor supplente gosará das mesmas vantagens e regalias de que os 
effectivos gosam, mas tão somente pelo teinpo em que servir pelo impedimento ou sus-
pensão de algum d'elles. 

Art. 12.° Os auctores ou traductores que destinarem suas obras dramaticas para 
os theatros de segunda ordem farão entrega d'ellas ao Secretario da ínspecçãa Geral 
dos Theatros; e quando as destinem parat) Theatro de Dona Maria Segunda, envia-las-
hão ao respectivo Secretario. 

Art. 13." O apresentante de qualquer producção dramatica designará sempre por 
escripto o theatro em qye pretenda faze-la representar. 
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Se a peça for original e destinada ao Theatro de Dona Maria Segunda, sêrá o 
nome de seu auctor declarado só era carta fechada dirigida ao Presidente do Conselho 
Dramatico, e que acompanhará uma copia Gel da peçá, devidamente rubricada pelo 
auctor. 

Art. 14.° Da entrega das peças passar-se-ha recibo, e depois de inscriptas e ru-
bricadas far-se-ha distribuição d'ellas pelos Vogaes da Commissão de Censura para as 
examinarem, mas de modo que um não seja mais sobrecarregado do que os outros com 
similhante distribuição. 

Art. 1S.° O censor a quem primeiro for distribuída uma producção draraatica 
dará parecer ácerca d'ella dentro do praso de nove dias, contados d'aquelle em que a 
peça lhe for enviada. 

Art. 16." Este parecer, escripto em separado, passará successivamente, com a 
peça, aos outros dois Vogaes da Commissão de Censura, cada um dos quaes terá tres 
dias para realisar o prescripto exame. 

Art. 17." Em caso nenhum se protrahirá o processo da censura além do periodo 
de quinze dias precisos. 

Art. 18." Perde o logar de censor o que sem impedimento devidamente justificado 
demorar qualquer peça em seu poder mais dias do que os fixados n'este Regulamento. 

§ único. O Conselho Dramatico poderá suspende-lo desde logo por similhante falta, 
dando conta ao Governo. 

Art. 19.° Logo que houver dois votos conformes na Commissão de Censura, la-
vrar-se-ha o seu parecer definitivo na mesma peça submettida ao seu exame, sendo 
cumtudu assignado só pelo respectivo Secretario. 

Art. 20." Quando a obra dramatica pertencer a algum dos censores, nSo poderá 
este tomar parte na deliberação. 

Art. 21. 0 O parecer da Commissão ácerca das peças destinadas aos theatros de 
primeira ordem conterá a historia succinta do drama, com o desenvolvimento de sua 
idéa fundamental e philosophica, e apresentará um juizo severo sobre a pureza, decencia 
e propriedade da linguagem, conveniência do estylo, lógica, deducção e unidade de acção, 
estudo e observação dos costumes, e effeito scenico. 

Art. 22.° No parecer classificar-se-ha a peça segundo os diversos generos, tra-
gedia, comedia de caracter e costumes, comedia ligeira, drama historico, drama de pai-
xão, drama de actualidade, drama de pompa, oratorias, e dramas phantasticos. 

Art. 23." .0 parecer concluirá pela rejeição, reconsideração ou admissão da peça. 
§ único. Na censura das peças destinadas aos theatros de segunda ordem poderá 

haver menos severidade em quanto ás diversas condições exigidas pela arte. 
Art. 24.° Se a peça destinada aos theatros de primeira ordem for opera lyricd, 

farça ou entremezes de baixa-comica, melodrama puramente de acção, ou qualquer outra 
composição offensiva da moral, da rasào e da arte, ou que ultraje a Religião, offenda 
a politica, ou contenha saíyras pessoacs, será in limine rejeitada. 

Art. 25.° Também será rejeitada, sem mais discussão, a peça destinada aos thea-
tros de segunda ordem, que offender a moral, a rasão e a arte, e que ultrajar a Reli-
gião, contiver satyras pessoaes, e for cscripta em linguagem grosseira ou incorrecta. 

Art. 26.° Quando o parecer for de approvação poderá ser mais laconico, resal-
vando se porém, em todo o caso as emendas e correcções que o Director ou ensaiador 
d* theatro, de accordo com o auctor ou traductor da peça, julgar conveniente fazer du-
rante-os ensaios para o melhor effeito da scena. 

Art. 27.° A peça approvada será entregue ex officio ao Inspector Geral dos Thea-
tros» ou ao Commissario Régio, conforme o theatro a que for destinada, para exercerem 
ácerca d'ella a censura moral e politica. 

Art. 28.° Se o auctor, traductor ou apresentante de qualquer peça quizer re-
correr do parecer da Commissão de Censura, ou da decisão do Inspector Geral dos Thea-
tros, e do Commissario do Governo no Theatro de Dona Maria Segunda, requererá ao 
Presidente do Conselho Dramatico, juntando a peça com o parecer ou decisão recorrida, 
e expondo as rasòes do seu aggravo. 

Art. 29," O Presidente do Conselho Dramático distribuirá logo este recurso a 
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um dos respectivos Vogaes, que servirá de Relator, e que dentro de oito dias apresen-
tará o seu parecer, por escripto, em sessão do Conselho, para ser discutido e votado. 

Art. 30 . ° O Conselho Dramatico pôde, antes de deliberar definitivamente, ouvir 
o recorrente e o Director ou ensaiador do theatro, e consultar o Inspector Geral dos 
Theatros e o Commissario Régio, ou quaesquer outras pessoas competentes; assim como 
pôde cada um dos Vogaes do Conselho exigir que a peça lhe seja remettida para a 
examinar particularmente, comtanto que não exceda o praso de tres dias. 

Art. 3 1 . ° Se o Conselho der provimento no recurso, será a peça remettida ex 
oficio ao Commissario Régio" ou ao Emprezario do respectivo theatro para a pôr em 
scena, sem prejuizo das que estiverem a ensaiar, ou tenham sido anteriormente approvadas. 

§ único. Fica salva, em lodo o caso, a disposição do artigo 49." do citado D e -
creto de 2 2 de Setembro de 1 8 5 3 . 

Art. 32 . ° A responsabilidade do Conselho Dramatico, assim como a da Commissão 
de Censura, pelos seus julgamentos, é solidaria. 

Art. 33 . ° Os accordãos do Conselho Dramatico serão lavrados e assignados pelo 
respectivo Secretario, e d'elles poderá haver recurso para o Governo, que resolverá de-
pois de o ouvir. 

Art. 34 . ° A peça rejeitada não pôde ser admittida a nova censura. 
Art. 35." O Conselho Dramatico nunca pronunciará decisão alguma sem que es-

teja presente a maioria dos seus Vogaes. 
Art. 36 . ° Quando qualquer obra dramatica, submettida ao exame do Conselho, 

for de algum dos Vogaes d'elle, não poderá este tomar parte nas suas discussões e de-
liberações. 

O Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Reino assim o tenha entendido, 
e faça executar. Paço das Necessidades, em 16 de Janeiro de 1 8 5 6 . = R E I . =Rodrigo 
da Fonseca M a g a l h ã e s N o Diário do Governo'de 20 de Fevereiro, N . 9 43. 

O R D E M DO E X E R C I T O H.° 3 . 

Quartel General na Rua de Santo Ambrosio, em 17 de Janeiro de 1 8 5 6 . 

S u a Ex." o Marechal manda declarar, que os Officiaes supranumerários dos Corpos 
de Cavallaria não têem direito a cavallos para suas praças, na conformidade do Decreto 
de 2 6 de Novembro de 1 8 5 1 , publicado na Ordem do Exercito n.° 8 7 , do dito anno, 
visto que o Decreto da organisação do Exercito, de 2 0 de Dezembro de 1 8 4 9 , publi-
cado na Ordem n.° 3 , de 1 8 5 0 , determina a força dos cavallos dos Corpos d'esta arma 

' em relação ao quadro de Officiaes effectivos, e não ao numero total que hoje existe; 
sendo todavia exceptuados d'esta disposição os Officiaes n'estas circumstancias, que ainda 
tiverem cavallos seus, segundo o disposto na Regulação de 3 0 de Dezembro de 1 8 1 6 , 
e Portaria de 18 de Março de 1 8 1 7 ; ficando, porém, os,Srs. Commandantes dos Corpos 
auctorisados a nomearem cavallos das Companhias para os Officiaes supranumerários, 
quando estes tiverem que ir a algum serviço que deva ser montado. 

S. Ex." o Marechal manda recommendar aos Srs. Generaes, Commandantes das 
Divisões, Commandantes dos Corpos e mais Auctoridades militares, que enviem com 
promptidâo as guias de praça, copias da ultima informação, e quaesquer outros docu-
mentos relativos aos indivíduos, que servindo sob as suas immcdiatas ordens mudam de 
situação, ou passam a outros Corpos; devendo as Auctoridades que receberem as mesmas 
praças, solicitar directamente os ditos documentos ás estações competentes, quando haja 
demora na sua remessa, a fim de pôrem em dia a sua escripturação e regularem a sua 
contabilidade. 

S. Ex." o Marechal manda recommendar aos Srs. Commandantes dos Corpos, que 
nos Mappas A e B, a que se refere o artigo 50.", § 1.", do Regulamento Geral do ser-
viço de Saude, declarem sempre na casa relativa ao modo por que foi contrahida a lesão 


