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Instrucções, que ^ua Magestade '• Imper&dtr Lilanda .
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•bserrar para regimen de Curse Juridice, que fíeuve

V' ^

per bem Grear previseriamente neste Imperie.

Art.
o

O Ministre e

Secretarie de iilstade ées Ne»

gecies de Imperie fiíca tende a inspecçae de Cürse

• ó

Juridice. A sua direcçãe pertencerá á Cengrgaçae
des Lentes. Os Artiges des Eetatutes da Universidade

de í-eimbra relatiramente aes seus Reiteres rervirãe 1
....

,

de regulamente na parte que fer applicarel.
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Aft. 2®. Haverá um Secretarie, que será pessia de •|
bêa meral, e litteratura, para que satisfaça cem
dignidade suas ebrigaçees na cengermidade âesi.meaa

f•,

5

mes Bstatutes. Terá e erdenade de seis cent« mil
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reis,
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Art. 3®. Haverãe deis ^^entinues, que sirvam alterna-d

,^'-

damente, e substituam reciprecamente ne case de i*-

pedimente. Haverá um Rerteire, que tenha a eeu car-^
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ge a limpesa, e aceie de ddificie, e sua guarda , --li
1

Cada um des Centinues terá e erdenade de tresentes ^
mil Bcis; e e Perteire quatre centes mi} reisíannualmente.
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Art. 4®. Os estudantes que se quizerem matricular n#

;!(•'

primeire anne de Curse Juridice se h«iT3Ílitãrae. an*

í ^

tes cem certidae de idade, e de apprevaçae em gra^i.
matica latina, rheterica, e

tes preparateries seraé presididas pele Directer

•••Si: >'•

Geral í.s EbIuí.b, except., p.rém, se .b estuda„te„p"
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legica. Os exames desa
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apresentarem Attestaçies deérequencia, e appreraç

çees d»s respectives Prefesares publicas, jura-

das e recanhecidas; pais que em tal casa estas bj;
tarãa para serem admittidas á matricula.^'Nefthu» -

*♦

estudante paderá ser.admittida á matricula da se^gunda anna sem apresentar certidia de apprarada

em geametria em alguin^da*B Academias» Os Estudan- ^
tes assim habilitadas faria petiçãa aas Lentes da

ê»

respectiva anna para as admittir á matricula, e e
ta se fará gratuitamente.

Art. 5®. As matricu-

Ias principiaria na dia. nuinse de Fevereina, e se

,

fecharia no ultima do mesmo mez.
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Art, 6fi, O tempo lectiro começará no primeiro

dia do mez de Março pelaoraçao Sapientia, feita j
por um dos Lentes, e continuará ate ao fim do

mez de Cutubro, em que seporá o Ponto, abrindo,
se as aulas de verlo as oitos horas, e de inverno
as nove da manhi, e os Lentes regularão as horas
das differentes aulas de manei ra que as tardes
sejam sempre livres.

Art, 7fi. Ko dia tres de Novembro os Lentes se a.

juntarão em Congregação para a habilitação dos
estudantes, que tiverem freqüentado as aulasm og

quaes se habilitaroa com os compententes documenti
para eetem admittidos a exame na conformidade dos
mesmos Estatutos,

Art. BC. No dia ««d.# de Novembro começarão os

Actos, e aonbtwiuarão até- ao dia vinte de Dezembro
sendo necessário, Todavia o estudante, que por

justa causa verificada immediatamente não fizer ac
1

to no dia para isso marcado, será admittido a fa-

zcl-o era outro qualquer dia, tendo cessado a causa
•u dentro do praz# da seguinte matricula.

