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Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos 
subditos, que as côrtes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte: 

Artigo 1.° É auctorisada a verba de 2:o8i#000 réis, alem da despeza prevista no orçamento do estado, 
para o serviço, policia e conservação do edificio da camara dos dignos pares. 

Art. 2.° Fica revogada, para este effeito somente, a legislação em contrario. 
Mandámos portanto a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, 

que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como ríella se contém. 
O ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda a faça imprimir, publicar e correr. Dada no paço 

da Ajuda, em 1 de julho del867 .=EL-REr, com rubrica e guarda.=Antonio Maria de Fontes Pereira de 
Mello.=Logar do sêllo grande das armas reaes. 

Carta de lei pela qual Yossa Magestade, tendo sanccionado o decreto das côrtes geraes de 25 de junho 
ultimo, que auctorisa a verba de 2:584$000 réis alem da despeza prevista no orçamento do estado para o ser-
viço, policia e conservação do edificio da camara dos dignos pares, manda cumprir e guardar o mesmo de-
creto como ríelle se contém, pela fórma supra declarada.—Para Vossa Magestade ver .=Manuel Antonio 
Roberto dos Santos a fez. D. de l . n .° 149, de 8 d o j u i h o . 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos 
subditos que as côrtes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte: 

1 Artigo 1.° É concedido á camara municipal de Villa Viçosa o edificio em ruinas, a igreja e a cerca do ex-
tincto convento de S. Paulo. 

Art. 2.° As ruinas do edificio poderão ser aproveitadas na construcção de casas para as aulas de instruc-
ção primaria, e para as repartições publicas, ou em obras de vantagem municipal. 

§ 1.° A igreja será conservada e reparada pela camara municipal. 
I 2.° Na cerca se construirá o cemiterio concelhio, e reverterá para a fazenda no caso de se lhe dar di-

versa applicação. 
Art. 3.° Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandámos portanto a todas as auctoridades, a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, 

que a cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramente como ríeíla se contém. 
O ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda a faça imprimir, publicar e correr. Dada no paço 

da Ajuda, em 1 de julho de 1867. = EL-REI, com rubrica e guarda. = Antonio Maria de Fontes Pereira de 
Mello. = Logar do sêllo grande das armas reaes. 

Carta de lei pela qual Vossa Magestade, tendo sanccionado o decreto das côrtes geraes de 18 de junho 
ultimo, que auctorisa o governo a conceder á camara municipal de Villa Viçosa o edificio em ruinas, a igreja e 
a cerca do extincto convento de S. Paulo daquella villa, manda cumprir e guardar o mesmo decreto como 
ríelle se contém, pela fórma retrò declarada.—Para Yossa Magestade ver. =José Luiz Vieira de Sá Júnior 
a f e z . D. (le L , n . ° 149, dc 8 do j u l h o . 

MINISTERIO DOS NEGOCIOS ECCLESIASTICOS E DE JUSTIÇA ó 
DIRECÇÃO GERAL DOS NEGOCIOS DE JUSTIÇA 

2.* REPARTIÇÃO 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos 
subditos, que as côrtes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte: 

Artigo 1.° É approvada a reforma penal e de prisões, que vae junta a esta lei, e que ríella faz parte. 
Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandámos portanto a todas as auctoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei perten-

cer, que a cumpram e guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramente como ríella se contém. 
O ministro e secretario d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça a faça imprimir, publicar e cor-

rer. Dada no paço da Ajuda, em 1 de julho de 1867. = EL-REI, com rubrica e guarda.—Augusto Cesar Bar-
jona de Freitas. — Logar do sêllo grande das armas reaes. 

Carta de lei pela qual Vossa Magestade, tendo sanccionado o decreto das côrtes geraes de 26 de junho 
proximo preterito, que approva a reforma penal e de prisões, a qual faz parte d'esta lei, manda cumprir e 
guardar o mesmo decreto pela fórma acima declarada.—Para Vossa Magestade ver .=Joaquim Pedro de Sea-
bra Júnior a fez. 

Reforma penal e de prisões, que faz parte da presente lei dc i de jullio de 1867 
TITULO I 

Da abolição da pena de morte e de trabalhos publicos, e da substituição de uma e outra d'estas pena 
nos crimes civis 

Artigo 1 F i c a abolida a pena de morte. 
Art. 2.° Fica tambem abolida a pena de trabalhos publicos. 
Art. 3.° Aos crimes a que pelo codigo penal era applicavel a pena de morte, será applicada a pena de 

prisão cellular perpetua. 
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