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QUI~TA FEIRA 17 DE NOVEMBRO. 

81!CB.:ET·AII.I.l DB· BIT ADO DO~ NEOOC108 
. ' DO B.Eilro· •.. · · '·A'' TTBNDBNDO ao .. merecimento e inais ' ' 

· . que cnncorrem no Ba~bsrel Filippo Anto· 
nio Freitlls Ma.cbado; Hei· por bem Nomea·lo 
Presidente da Junta do Deposito Publico deLis
boa. O SeeretaTio d' Estado dos Negocios do 
Reino assim o tenha entendido, e faça execu· 
ta r ·: Pa1acio ·das Necessidades 1 em quinze de 
No.vembro de mil oitocentos trinta e sois.= 
RAINHA.=Manoel da Silva Paa•oa. 

HEI por bem Exonerar a Luiz Teixeira. H o· 
· mr.m de Brederode· do· Cargo de PreSiden· 
'te da-Junta do Deposito Publico de Lisboa, por 
haver iido nomeado pelo Decreto de nove do 
·corrente·, Juiz do 'fribun.al Commercial de Se· 
·guoda· lnstancil•, O Secretario d' Estado· dos 
Negocio• do Reino assim o tenba eDtendido 1 e 
faça executar. Palacio d~s ~eceuidades., em 
quinze de Novembro de m1l Oitocentos trrnta e 
seis. =RAINHA.=:= Manoel da Siloa Pt.~~at~a. · 

0ENNHORA 1-Por Portaria Regia de vin· 
~ te e oito de Setembro do anno corrente, 

.Houve V.oua Magestade por be!D Mandar que 
eu proJ>QZelle um P,lano para a .~undas;ão e or• 
ganisas;ão de um fheatro Nacronal , e bem 
assim ·informasse com meu parecer sobre aa 
providencias com que se poderia levar a efft:ito 
0 melhoramento doa outros 'fheatros existentes. 

Valetudenario, e acbaca.do de corpo e espi· 
rito, que· ambos quebrei e co~sull!i !lo Serviço 
de Vossa M1igostade 1 e· ~la Santiaslma Causa 
da. Liberdade da minba Patria, pêsa-me não 
poder já· empregai: em serviço tanto de meu gos
to e tanto de meus babiCos e sympathias 1 se· 
nii~ restos de desejos que niio entibiaram 1 e re
cordações bem apa.ga<l~s já 1 ~e pr~jcctos e es· 
tudos de minha. pnmerra e drtosa tdad~, que 
-uns e outra me apparecem agora quau como 
um sonho afortunado e impossivel, no meio 
das calamidades, dasagitações e anxiedade por• 
que ·ha treze annos todos os Portuguezet temos 
passado, que .., não póde dize~ vivido. . . 

Foi mister um esforço de antmo ~m d1ffic1l1 

e uma contracção bem violenta do espirito 1 

para 0 trazer 1 em tempos como estes 1 aos sua• 
ves pensamentos das bellas artes 1 que 1 é ver
dade, em nenhuma des~raça nos abandonam ; 
que até de rnim posso drzer 1 que nos ~arceres 1 
e degredos, em que- tantos annos ande1 por ser 
liel a. Vossa Magestode, e á Causa da Civili· 
saçiio e Liberdade do meu Paiz 1 me desampa· 
rarnm nunca, mas que certas nos abandonam 
a todos sempre no meio das discordias civls. 

O desejo porém de coadjuvar 1 com m.cu pou
co o Ministro mais sinceramente Patrtota que 
vdasa. Mngestade ainda Se Dignou Chamar a 
Seus Conselho~, e o primeiro que de coração 
e puro zelo se tem dado a melhorar radicalmen· 
te a sorte de nossa. désgraÇailidorra ; este de
sejo, c o zelo pela Gl9ria. de Vossa Magesta· 
de reanimaram minhas extmcta~ forças. 

Senhora , o 'fbeatr~ Portuguez nasceu no. 
Palacio de nosaos Reis; ao bafo c' amparo dos 
Augustos Av6a de Vossa ~agestadc se. a~ce~~ 
deu c brilhou o facho luminoso,· que depois ·lo1 
illustrnr outros Paizes. 

Logo ·o perdemos: que no~ não. illumin~u 
mais; mas a gloria de o buver acccndido nao 
'ftcou menos Seubores ·Reis de Portugal, a 
·quem tanto · a civilisnçâo da especie hu· 
mnnn, doo N~tções modernas. 

O que m~tndava des• 

Ür do universo 1 mandou lambem abrir a sce
na moderna da Europa. E o Senhor Rei D. 
Manoel tanto achou ern Portugal os animóa, e 

·corações de Vasco da Gama, e de. Pedro Nu· 
nes como os tAlentos deste, e os de Gil Vicente. 

Bem cntendêra aquellc grande Antepassado 
de Vossa Magestnde a civilisaçlio e seus· meios 
·-no commercio, n.u letras, e nas boas artes. 
·Vossa Magestade, que niio Succede a menos 
obscuros tempos, não Abrirá tombem poro Por· 
tngol uma era menos gloriosa de civilisação e 
fortuna. : 

Escusado é recordar que entre as joios que 
da. Corôo. Portugucza nos lovo•J a usurpação 
de Castella., não foi a menos bella esta de nos• 
so 'l'heatro. Como o Senhor Rei D.· Manoel 
deixou pouco .. vividoura descendencia, ·lambem 
o seu poeta. Gil Vicente deixou morredouros 
successores. Outros pendões foram fazer a con
quilla, I!.Dt>eg"n~âo ,.e com~Mrcio dos altos ma· 
res1 que nós abondonám.os; outras Musas o~cu• 
param o 1'beatro ·que nós deixámos. E desta 
ultima gloria perdida., nem se quer mcq~oria 
ficou nos titulos de nossos Reis. 

Mas tudo nos tem sempre assim ido em Por· 
tugal , cujo fado é começar as grands cousas 
do m•mdo, vê-las acabar por outros- accor• 
darmos depois á luz, -llistanie já do facho que 
accenderamos, olhar á roda de nós 1 -... e não 
ver senão trevos ! 

Com ·eft'ei to 1 desde aquella epocha 1 nunca 
mais houve. Theatro Portuguez. 'l'od.is os po
vos modernos foram, um de p6a o outro 1 pelo 
caminho que nóa encetaranios, adiantando-se 
na carreira dramalica: nós voltâmos para traz, 
e perdemos

1
o tino da estrada 1 que nunca mais 

acertámos com ella·. · 
Alguns esforços, alruma tentativas se tem 

feito, assim por individuos como pelo Gover· 
no: todos infructuosos, porque se não deu im· 
pulso simultanco aos tres elementos. que é pre· 
ciso crear, porque nenhum delles existe. 

Nem· temos uin 'fluiatro material, nem um 
Drama, nem um Actor. Os actos de Gil Vi
cente 1 e as operas do infeliz Antonio Jose fo· 
ram nossas u.nicas producções. dramaticas ver· 
dadeiramente !lacionaes. Umas e outros; ioda 
que por motivoi.'dift'eterites, siio obsoletos ein· 
capazes da acena. " • 

.Mas em Portugal ba talentos para tudo; ha 
mais talento, e menos ·cultivação que em ne-
nhum Paiz aa·Europaf . · 

Basta que Vossa Magestade Se Digne evocar 
do cabos. os elementos que oh i luctam ; e lima 
creação' bella e grande surgirá. á Sua. Voz; tal, 
que Vossa Magestilde Se comprazer~í na·Sua 
obra, e Alcançará na opinião do mundo um 
dos mais illustres titulo• com que· a historia 
honra às Príncipes-o de Protector das bons 
Artes. · 

Os mioios e modos de· levar o effeito esta gran
de obra·, segundo as Ordens de Voasa. Moges· 
tod~, os recopifei'em uili plano breve, e c~or· 
denadn quantn entendo, e sei faze-lo. · 

O zêlo e efficacia do Ministro illustrado que 
por· Mandado de Vossa Magestade me encarre
gou este trabalho, ba. de supprir a todos os 
defeitos deUe. 

Deos guarde a preciosa Vida. de Vossa Mn
g~stade os muitos annos que lodos o~ Portugue· 
zes hovemos mister. Lisbna, nos 12 de No
vembro de 1836.=lllâo Baptista de Almeida 
Garrett. 

H AVENDO c'ncnrregado a Joüo Bapti6ta de 
Almeida Garrett, do Meu Conllt!lho, de 

Me propõr um l'lano para a fuudoçi•o, e .orga· 
nisaçào de unl l'lmntro Nocional; c bem ossim 
as providenuios necessadaa para levar a ciTeito 

tentes, pela confiança que Tenho em seus lá· 
lentos, litteratura, e patriotismo: Hei por bcni, 
<!loliformando-Mc com o seu parecer, Decretar'o 
seguinte: · 

Artigo I." 
~· 1. • E' t:reada ·uma Inspecção Geral de 

Theatros, e Expec~aculos. Nacionaes. 
§. i. •. A Inspecs;ão Geral dos Theatros fi· 

cará immedlatamente 'sujeita: ao S..cretario de 
Estado dos Negollios do Reino. 

§. 3. • A Inspecçô.o Geral dos Tbeatros será 
confiada a um Cidadão de reconhecido patrio• 
tismo, sobedoria 1 e conhecimentos especiaes 
neste ramo. 

§. 4. • As funcções do Inspector Geral são 
todas gratuitas, e por ellas não haverá ordena• 
do algnm 1 nem perceberá ·emolumentos. 

§. ~. • Ao Inspector Geral incumbe : 1." ve• 
lar,. e provêr em tudo quanto não fór a policia 
externa dos Theatros, e mais Expecta.culos: i." 
approvar as peças 1 e mais representações , que 
se hiio de dar ao publico: 3." interpõr jnizo de 
equidade, e conciliação em todos os casos de 
desintelligencia, .que possam occorrer entre os 
Artistas dos 'fheatros 1 e seua Empresaricis 1 ou 
Directores, e que não pertençam aos Juizes, e 
Tribunaes :. 4. • diri1fir1 e liscalisar a boa regen· 
cio dos Çonservator1os, e Escbolas, de que aba i· 
xo se trata (Art.3."): 6." conYocar, e presidir 
o jury dos premios ( Art. 6. '): 6." propór ao 
Governo todas as providencias que Julgar oe
cessarias ao melhoramento dos estabelecimen• 
tos que lbe são confiados. . 

Artigo i." 
·O Secretario d'Estado dos Negocias do R~i~ 

no dará irumediatamente ao Inspector Geral u 
necessarias instrucç6es para que, acordando 
com os Cidadãoa zelosos, e amigos das Artes 1 
que proposeram formar uma Sociedade para a 
fundação do Tbeatro Nacional, seeffectue quan· 
to antes esta transacção, do modo mais conve· 
niente. 

Artigo 3." 
§. 1. • B' creado em Lisboa um Conserva• 

torio Geral da Arte Dramatica. · ' 
~. i. O Conservatorio da Arte Dramatica 

ê dividido em Ires Escholas, a saber: 1." a E .. 
chola Dramatica1 propriamenta dita, ou de De
clamação: i." a Escbola de Musica: a.• a Es· 
chola de Dança 1 Mi mica 1 e Gymnaatica es• 
pecial. 

§. 3." Fica incorporado neste Estabeleci· 
mento o Conaervatorio de Musica, erecto na Ca· 
sa Pia por Decreto de ~ de Maio ile 1886, de
pois de adoptadas as providencias que se Yii.o 
tomar sobre este objecto. 

§. 4." Para reger as outras Escbolas1 e ins
truir os Al'!mn~s na$ divers.as disciplinas que 
convem, serao tirados dos diVl!rsoa Tbeatros de 
Lisboa os Actores 1 e Artistas mo is excellentel 1 
11 quem por seu trabalho 5e dar;Í uma gratifiC&• 
çlio correspondente. 

§. ·~.- O Inspector G~ral proporá sem p~r· 
do de tempo um Plano de Estatuto', e Regi· 
rnento dessas Escholas 1 em que 1 pelo systelll8 
de premio• e accc11os, 1<1 forrtente 1 e ~roteja. a 
Arte .Dramatica, e su:11 subsidiariae·tuo aban~ 
donadas e perdidas entre nós. · 

Artigo 4." 
A' proporção que se torem formando os A lu. 

mnos, se. ir~\ tambem formando uma nova Cdm~ 
panloia de Actores Nacionaes, que Eu (omarei 
debaixo de Minha Especial e Regia Protecção. 

Artigo :i." 
§. 1." Do·mesmo 1nodo se estabelecerão pre· 

mios pnra. o~ AuetorH·Di'alilaticos, assino d~, 
peças declamadas, como·tle· peças cantadat1 nil 
lyricns 0 que mcrccéndo n publica acceita<;uo 1 
concorrer~m pnra o melhoramento da Littern· 
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§. ~.• Um:L disposição P.spacinl legitimn· 
mente Jecrctuda;f~:íi,tJr:í .A ,ijfl'jl~dode dos 
Auctorcs Dranllttfci:Js';'_ ·<! reif~&f.t o:'ruu~o de 
fazer cfioJcli v:i -iista.' garantia. . 

. Artigo G.• 
Tanto os premios de que falln o Artigo nn· 

tecedente, corno os de que trata o Artigo 3:, 
§.:i.', serão adjudicados por um jury de Lillc· 

· t·nto• c A rtistns, tscl>l h idos pelo Gov.crno, c 

convocado, ~~ltr~~-~~~~·~ ~ln.' 
O Sccrew~)~6Jdo~b_g .. ~ ~~· ,...f!["{'~'!"O:j><;"\!'~a 

no fica autttorisl'lilo parn 'Tevnt· n e tto n erca· 
·ç5.o deste util Estabeleci meu to, e Me proporá 
as medidas que forem convenientes •. para esse 
íun·;-:-·---· ---~:-:-c-_-:-----:-..,...,... --·:c--=-~-~ .--.c-. ._ ~,._:.,lrfRF.ii~~~r~loir.~iã;;s=,-.. P~~3=iiã~-rf.~~;,.r.i.-;[f~~iilf:;~~~~;;"mi~;i;:B;;;~ 


