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MR 1 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1223, f. 80-80v) 

 
03/081838 – Ofício da SENR ao Administrador Geral interino do Distrito de Lisboa remetendo o 
requerimento de Emílio Doux para instalar um teatro da antiga Igreja de Santa Justa. 
 
Manda a Rainha pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino remeter ao Administrador 
Geral interino do Distrito de Lisboa, para informar, o incluso requerimento em que Émile Doux, 
director do Teatro Nacional da Rua dos Condes, tendo em vista instaurar uma companhia 
comercial para efeito de edificar um teatro aonde os artistas portugueses possam adquirir novos 
títulos à estima pública, pede que para este fim se lhe conceda o antigo edifício de Santa Justa, 
já há muito profanado, e que tem servido de quartel aos Batalhões da Guarda Nacional. 
Paço de Sintra, em 3 de Agosto de 1838. 
António Fernandes Coelho 
 
4ª Repartição N.º 734 Livro 4º 
 
 

MR 2 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3548, Proc. 273, [s. f.]) 

 
08/08/1849 – Requerimento de Emílio Doux para licença de representações. 
 

Senhora 
 

Diz Emílio Doux que tendo empreendido abrir o Teatro que se está edificando no edifício da 
antiga igreja, competentemente profanada, de Santa Justa e nele dar representações regulares, 
tendo o dito Teatro tomado por mercê do augusto esposo de Vossa Majestade a denominação de 
Real Teatro de D. Fernando, precisa o suplicante para a abertura do mesmo e para poder 
continuar os espectáculos com a devida regularidade, e segundo a lei, por isso que Vossa 
Majestade se digne conceder-lhe a necessária licença.  
Assim, pede a Vossa Majestade lhe defira concedendo-lhe a dita licença a contar do dia 29 de 
Outubro próximo, dia dos de gala por ser o do nome de Sua Majestade el Rei. 
Espera receber mercê. 
Emilio Doux 
 

Ofício ao Inspector Geral dos Teatros em 8 de Agosto de 1849. 
 

Passe Alvará de licença, pagos os direitos de selo respectivos. 
Paço das Necessidades, em 10 de Outubro, 1849. 
Tomar. 
 

Passado Alvará de licença em 13 de Outubro de 49. Minuta junta. 
 

R. C. N.º 2 273 Livro 4º 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 7º, N.º 273 
Livro 7º, 273 
 
 

MR 3 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3548, Proc. 273, [s. f.]) 

 
27/09/1849 – Cópia do termo de fiança assinado por Emílio Doux junto do IGT no mesmo dia. 
 

Cópia 
 

Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de mil oitocentos quarenta e nove, na Inspecção Geral 
dos Teatros, perante o Excelentíssimo Senhor Carlos da Cunha e Meneses, Secretário da 
Repartição, servindo de Inspector Geral, no seu impedimento, compareceu Emílio Doux para, 
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na conformidade do parágrafo único do artigo 13.º do Regulamento de 30 de Janeiro de 1846, 
prestar as fianças necessárias a bem dos interesses morais e administrativos dos espectáculos 
que pretende dar no teatro que se está construindo no edifício da antiga paróquia de Santa Justa, 
por tempo de um ano, a contar do dia 29 de Outubro próximo futuro em diante, conforme o 
requerimento que dirigira a Sua Majestade, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, e 
declarou: 
1º.º - Que os espectáculos que devem ter lugar no referido teatro são representações dramáticas 
portuguesas, em que se compreendem dramas, comédias, farsas e óperas-cómicas portuguesas, 
e, extraordinariamente, alguns bailados, digo pequenos bailados; 
2.º - Que a sua companhia é composta de vinte pessoas, conforme a relação que fica arquivada 
nesta repartição; 
3.º- Que dará em cada semana um número de récitas igual ao dos outros teatros não subsidiados; 
4.º - Que cumprirá pontualmente os regulamentos teatrais existentes ou futuros e bem assim 
quaisquer providências de polícia dramática ordenadas pela Inspecção Geral dos Teatros. 
5.º - Que no prazo da licença que lhe for concedida dará um benefício a favor das Escolas do 
Conservatório Real de Lisboa, no dia que for designado pelo Inspector Geral dos Teatros, de 
acordo com ele empresário, e cujas despesas serais nunca excederão a quarenta mil réis.  
E para garantia, não só do cumprimento destas obrigações como das multas em que possa 
incorrer, na conformidade dos artigos 103.º, 104.º e 105.º do citado Decreto de 30 de Janeiro de 
1846, deu o referido empresário por seu fiador a João dos Santos Mata, com loja de calçado na 
Travessa de São Nicolau, n.º 51 D, o qual pelo presente se constituiu fiador e principal pagador 
do suplicante por todo o supra mencionado. De tudo o que o mesmo Excelentíssimo Senhor 
Secretário, servindo de Inspector Geral dos Teatros, mandou lavrar o presente, que assina com 
os sobreditos empresário e seu fiador e com as testemunhas Ângelo Vecchiato e Joaquim Tomás 
Monteiro de Seixas, empregados nesta Repartição. E eu, Francisco Pedro da Costa Araújo, 
servindo de Secretário, o subscrevi. 
Carlos da Cunha e Meneses 
Emílio Doux 
João dos Santos Mata 
Ângelo Vecchiato 
Joaquim Tomás Monteiro de Seixas 
 
Está conforme. 
Secretaria da Inspecção Geral dos Teatros, em 27 de Setembro de 1849. 
 
Pelo Secretário 
Francisco Pedro da Costa Araújo 
 

MR 4 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3548, Proc. 273, [s. f.]) 

 
28/09/1849 - Parecer do IGT sobre o requerimento de Emílio Doux (MR 3). 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Devolvendo a Vossa Excelência o incluso requerimento que de ordem de Vossa Excelência me 
foi enviado com ofício de 8 de Agosto último e no qual Emílio Doux pede licença para, a contar 
do dia 29 do próximo futuro mês de Outubro em diante, dar representações regulares no teatro 
que se está construindo no edifício da antiga paróquia de Santa Justa, tenho a honra de informar 
a Vossa Excelência que, considerando este objecto na generalidade, reputo de muita utilidade os 
teatros secundários para servirem de primeira prática aos que, tendo vocação para a cena, 
carecem, contudo, de certo desembaraço que só se adquire sobre o palco. Estes actores 
principiantes não podem esperar ser admitidos nos teatros principais e justo é que lhes seja dado 
estrear seus talentos perante o público. E atendendo à grande falta que temos de bons actores, 
entendo será conveniente facilitar o primeiro desenvolvimento dos que seguem esta carreira. 
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Entendo, também, que, sendo facultativa a disposição do artigo 2.º, § 2.º, do Decreto de 30 de 
Janeiro de 1846, importa não obstar ao estabelecimento de novos teatros sem gravame para o 
Estado e com as garantias necessárias, a fim de que, a seu tempo, se possa dar escolha, fixando-
se o número e o género dos teatros que devem subsistir. 
Restringindo-me, pois, à pretensão do suplicante, e em vista do disposto no artigo 13.º, § único, 
do citado Decreto, a cujas prescrições ele satisfez, como consta do termo que assinou nesta 
Repartição, junto por cópia, é minha opinião que não há inconveniente, antes vantagem pública, 
em se lhe dar deferimento, uma vez que se dêem as condições de necessária segurança e solidez 
do edifício, consignadas no n.º 1 do artigo 11.º do mesmo Regulamento. Vossa Excelência, 
porém, ordenará o que julgar mais acertado. 
Deus Guarde a Vossa Excelência 
Inspecção Geral dos Teatros em 28 de Setembro de 1849 
No impedimento do Inspector Geral, 
O Secretário 
Carlos da Cunha e Meneses 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
A informar o Governador Civil de Lisboa, por ofício de 29 Setembro 1849 
 
 

MR 5 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3548, Proc. 273, [s. f.]) 

 
08/10/1849 - Parecer do GCL sobre o requerimento de Emílio Doux (MR 3). 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o incluso requerimento em que Emílio Doux 
solicita a concessão de licença para dar por tempo de um ano espectáculos dramáticos no Teatro 
denominado de D. Fernando, ultimamente construído no edifício da Igreja profanada de Santa 
Justa, bem como a informação que sobre este assunto prestou o Inspector Geral dos Teatros. 
Cumprindo-me, em observância do ofício que me foi expedido pela 1.ª Direcção, 1.ª Repartição, 
com data de 29 de Setembro último, levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, tendo 
ouvido a este respeito o Administrador do Bairro do Rossio, ele acaba de informar-me, em 
ofício de 6 do corrente, que, à vista da inspecção a que procedeu e dos esclarecimentos que 
obteve dos mestres encarregados da construção do referido teatro, parece dever concluir-se que 
este se acha edificado com toda a solidez e segurança necessárias para prevenir quaisquer 
receios de perigo. E nestes termos não vejo que se ofereça algum obstáculo que possa dificultar 
ou impedir a licença que o suplicante pede, uma vez que tem satisfeito aos demais requisitos 
que em tais casos exige o Regulamento Geral dos Teatros. 
Vossa Excelência porém, se dignará mandar o que for conveniente. 
Deus guarde a Vossa Excelência. 
Lisboa, 8 de Outubro de 1849 
O Governador Civil, 
Marquês da Fronteira 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 

Guia para pagamento dos direitos de selo em 9 de Outubro de 1849. 
 

Cópia das informações. Concedido nos termos da lei. 
 

O senhor Comissário Oficial maior disse se lançasse no Livro da Portaria o despacho seguinte. 
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Apresente a mercê que diz teve para o Teatro se denominar de D. Fernando. 
Outubro 12 de 49  
 

Suspendeu-se por ordem de Sua Excelência o lançamento deste Despacho, era ut supra. 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição Livro 7 N.º 273 
1ª Repartição, N.º 505 
 
 

MR 6 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3548, Proc. 273, [s. f.]) 

 
 
12/10/1849 – Minuta do Ofício da SENR para IGT para designar os dias de abertura do teatro. 
 

Sendo presente a Sua Majestade a Rainha a informação, de 28 de Setembro último, da 
Inspecção Geral dos Teatros e Espectáculos Públicos sobre o requerimento de Emílio Doux 
pedindo licença para a abertura de um teatro na Rua Nova da Princesa, Freguesia de Santa Justa 
e Rufina, manda pelo Ministério dos Negócios do Reino que o Inspector Geral dos Teatros, em 
vista da Portaria de 13 de Fevereiro de 1845, declare quais sejam os dias em que o suplicante 
deva dar suas representações dramáticas naquele teatro, por forma que se conciliem do melhor 
modo os interesses dos outros teatros já estabelecidos nesta capital. 
Paço das Necessidades, em 12 de Outubro de 1849. 
Conde de Tomar 
 
1.ª Direcção, 1.ª Repartição, Livro 7, nº 273 
 
 

MR 7 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3548, Proc. 273, [s. f.]) 

 
13/10/1849 – Minuta do decreto que autoriza o nome do teatro. 
 

DECRETO 
 

Atendendo ao que me foi representado sobre a denominação do teatro novamente construído na 
Rua Nova da Princesa, hei por bem permitir que ele seja denominado Teatro de D. Fernando. 
O Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, 
assim o tenha entendido e faça executar. 
Paço das Necessidades, em treze de Outubro de mil oitocentos e quarenta e nove. 
Rainha – Conde de Tomar 
 
 

MR 8 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3548, Proc. 273, [s. f.]) 

 
13/10/1849 - Informação do IGT à SENR em que se estabelece os dias de representação. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Satisfazendo ao determinado na régia Portaria de 12 do corrente, expedida pela 1.ª Direcção, 1.ª 
Repartição do Ministério do Reino, que ordena que por esta Inspecção Geral se declare quais os 
dias em que deverão ter lugar as representações dramáticas no teatro que se está construindo no 
edifício da antiga paróquia de Santa Justa, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que os 
dias destinados para as récitas ordinárias deste teatro são: Domingos, Terças e Quintas-feiras, e 
para benefícios as Sextas-feiras. 
Esta distribuição é a que me pareceu mais conforme com a régia Portaria de 13 de Fevereiro de 
1845, a cujas disposições procurei aproximar-me quanto possível, e igualmente a que melhor se 
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concilia com os interesses dos teatros já estabelecidos nesta capital, porque, deste modo, ficarão 
dois teatros, ou casas de espectáculo, trabalhando nos dias de cada um dos teatros subsidiados – 
o de São Carlos e o de D. Maria II – com a única excepção a favor deste pelo que respeita aos 
dias de benefícios. 
É quanto sobre este objecto posso informar a Vossa Excelência, que ordenará o que lhe parecer 
mais conveniente. 
Deus Guarde a Vossa Excelência. 
Inspecção Geral dos Teatros, em 13 de Outubro de 1849 
Pelo Secretário 
Francisco Pedro da Costa Araújo 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
1.ª Direcção, 1.ª Repartição, Livro 7, nº 273 
 

MR 9 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3548, Proc. 273, [s. f.]) 

 
13/10/1849 – Minuta da autorização para abertura e funcionamento do teatro. 
 
Sua Majestade a Rainha, sendo-lhe presentes as informações do Governador Civil de Lisboa e 
da Inspecção Geral dos Teatros de 28 de Setembro último e 8 de Outubro corrente acerca do 
teatro proximamente edificado na Rua Nova da Princesa, pelas quais se mostra que o respectivo 
edifício se acha construído em todas as suas partes de maneira que afiança as necessárias 
garantias de segurança e comodidade aos espectadores, houve por bem adoptar as disposições 
seguintes: 
1.ª – É autorizado o estabelecimento do teatro sito na Rua Nova da Princesa desta capital, o 
qual, nos termos do Decreto constante da cópia inclusa, será denominado Teatro de D. 
Fernando. 
2.ª – O proprietário do teatro, de acordo com os empresários, ficará obrigado a fazer todos os 
trabalhos e a tomar as precauções precisas para prevenir o incêndio e prover à salubridade da 
casa. 
3.ª – A abertura do teatro e o movimento dele terão lugar no tempo e pelo modo prescrito no 
alvará de licença especial que for concedida ao empresário, mediante a caução ou fianças 
devidamente prestadas, a bem dos interesses morais e administrativos dos espectáculos, e 
segundo as regras estabelecidas pelas leis e regulamentos teatrais. 
O que assim se participa pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino ao Inspector Geral 
dos Teatros para sua inteligência e execução na parte que lhe toca. 
Paço das Necessidades, em 13 de Outubro de 1849. 
Conde de Tomar 
 
N. B. Na mesma conformidade e data se expediu Portaria ao Governador Civil de Lisboa 
 
1.ª Direcção, 1.ª Repartição, Livro 7, nº 273 
 
 

MR 10 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3548, Proc. 273, [s. f.]) 

 
13/10/1849 – Minuta do Alvará de licença passado a Emílio Doux. 
 
Conde de Tomar, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino. 
Pelo presente Alvará concedo licença a Emílio Doux, cidadão francês, para por tempo de um 
ano, a contar desde o dia 29 do corrente mês de Outubro em diante, dar representações 
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dramáticas no Teatro de D. Fernando na Rua Nova da Princesa, desta capital, podendo levar à 
cena dramas, comédias, farsas e óperas-cómicas e apresentar extraordinariamente alguns 
pequenos bailados, mediante as garantias consignadas no respectivo termo de fiança, assinado a 
27 de Setembro último na Inspecção Geral dos Teatros, a bem dos interesses morais e 
administrativos dos espectáculos, e sob as condições seguintes: 
1.º Que o referido empresário Emílio Doux será obrigado a conformar-se com os regulamentos 
teatrais presentes ou futuros, e com quaisquer providências de polícia dramática e polícia de 
segurança ordenadas pelas autoridades encarregadas da administração e inspecção dos 
espectáculos públicos, e tomar, de acordo com o proprietário do teatro, as prevenções 
necessárias contra o incêndio e para a salubridade da casa. 
2.º Que no dia que for designado pela Inspecção Geral dos Teatros, dará, a favor das Escolas do 
Conservatório Real de Lisboa, um benefício livre das despesas serais que não excederão a 
quantia de [quarenta] mil réis. 
3.º Que os dias destinados para as récitas ordinárias do Teatro serão: Domingos, Terças e 
Quintas-feiras e para os benefícios as Sextas-feiras. 
4.º Que nenhum cartaz poderá ser afixado sem prévia autorização do Inspector Geral dos 
Teatros, na conformidade do artigo 21.º do regulamento de 30 de Janeiro de 1846. 
5.º Que este Alvará, depois de selado com o selo da Causa Pública, será registado na Inspecção 
Geral dos Teatros e na Repartição do Governo Civil de Lisboa. 
E para que assim se observe e faça executar se passou o presente que vai selado com o selo das 
Armas Reais. 
Ministério dos Negócios do Reino em 13 de Outubro de 1849. 
Conde de Tomar. 
Lugar do Selo das Reais Armas. 
 
Alvará pelo qual Vossa Excelência, concede licença a Emílio Doux, cidadão francês, para, por 
tempo de um ano a contar de 29 do corrente mês, poder dar representações dramáticas no Teatro 
de D. Fernando, na Rua Nova da Princesa, desta capital, na forma acima declarada. 
Para Vossa Excelência ver. 
Por despacho de 10 de Outubro de 1849 
António Nicolau de Avelar Teles o fez 
 
 
 

MR 11 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3552, Proc. 216, [s. f.]) 

 
22/07/1850 – Ofício do IGT à SENG com uma proposta de averbamento à fiança e licença de Emílio 
Doux em nome da nova Sociedade do Teatro de D. Fernando 
 
Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor 
 
Tenho a honra de participar a Vossa Excelência que tendo cessado em 8 de Junho último a 
empresa do Teatro de D. Fernando, em consequência de o empresário Emílio Doux haver 
declarado que por falta de meios para fazer às despesas futuras não podia por mais tempo 
sustentar aquela empresa, e tendo participado a esta Repartição os artistas escriturados pelo 
referido Emílio Doux que em consequência deste funesto acontecimento haviam deliberado 
constituir-se em Sociedade a fim de obterem meios de subsistência e saíssem da penosa situação 
em que se acham, o que efectuaram por escritura pública lavrada nas notas do tabelião João 
Baptista Ferreira, em data de 15 do referido mês de Junho, de que me foi facultada cópia, 
pedindo-me que para este efeito se lhes tomasse nova fiança ou se averbasse a que já prestara 
Emílio Doux e que havia caducado pelo facto da cessação da respectiva empresa, pareceu-me 
que nenhuma dúvida podia ocorrer em se deferir a pretensão dos suplicantes, cuja posição 
pouco lisonjeira os torna dignos de toda a consideração e auxílio. Nesta conformidade, 
tornando-lhes aproveitável o curto espaço de tempo que ainda resta da licença concedida ao 
anterior empresário, mandei se lhes aceitasse o proposto averbamento da respectiva licença. 
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É quanto me cumpre levar ao conhecimento de Vossa Excelência, que espero se dignará aprovar 
a resolução que tomei e que em nada ofende os interesses da fazenda pública. 
Deus guarde Vossa Excelência.  
Inspecção Geral dos Teatros, em 22 de Julho de 1850 
No impedimento do Inspector Geral dos Teatros,  
O Secretário 
Carlos da Cunha e Meneses 
 
Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
Lance no assento de Emílio Doux como empresário do teatro de D. Fernando. 
 
 

MR 12 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3552, Proc. 216, [s. f.]) 

 
24/07/1850 e 20/08/1850 – Informação dos serviços da SENR sobre o averbamento feito pelo IGT à 
licença e fiança de Emílio Doux em nome da nova Sociedade do Teatro de D. Fernando (MR 11), 
acrescentada com nova informação de 20 de Agosto de 1850 sobre os prazos e registo da licença 
concedida a Emílio Doux. 
 
 
Julho 24 de 50 
Teatro de D. Fernando 
 
O Inspector Geral dos Teatros e Espectáculos Públicos, em conta de 22 de Julho de 1850, dá 
parte de ter averbado a fiança prestada pelo Empresário do Teatro de D. Fernando para 
continuar com os artistas escriturados daquele teatro que se associaram para progredirem na 
mesma empresa teatral durante a licença concedida àquele empresário, Emílio Doux. 
Pede se aprove este procedimento. 
Mascarenhas 
 
Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor 
 
A licença concedida a Emílio Doux para dar espectáculos dramáticos no Teatro de D. Fernando 
por tempo de um ano termina no dia 29 de Outubro do corrente ano, como do Alvará de 13 de 
Outubro de 1849, registado a f. 293 do Livro do Registo Particular desta Repartição. 
1.ª Repartição da 1.ª Direcção da Secretaria de Estado do Reino, 20 de Agosto de 1850 
António Luís de Oliveira Mascarenhas 
 
Portaria à Inspecção Geral Teatros em 29 de Agosto de 1850 
 
Aprovado 
 
 

MR 13 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3552, Proc. 216, [s. f.]) 

 
29/08/1850 – Aprovação do averbamento proposto pelo IGT (MR 11) 
 
Sua Majestade a Rainha, sendo-lhe presente o ofício de 23 de Julho último em que a Inspecção 
Geral dos Teatros dá parte de ter averbado a fiança prestada pelo Empresário do Teatro de D. 
Fernando para continuar com os artistas escriturados dele na mesma empresa teatral durante a 
licença que lhe foi concedida, há por bem aprovar a resolução tomada pela referida Inspecção 
Geral, mandando-lho assim participar pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino para seu 
conhecimento, em 29 de Agosto de 1850. 
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MR 14 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
14/10/1850 - Requerimento da Sociedade Empresária do Teatro D. Fernando para renovação da licença 
original de Emílio Doux e para poder representar em mais dias desencontrados dos demais teatros. 
 
Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor 
 
Dizem os directores da Sociedade Empresária estabelecida no Teatro de D. Fernando, pelo 
órgão do seu representante abaixo assinado, que tendo sido aprovada por Portaria do Minsitério 
do Reino, em data de 29 de Agosto, a deliberação tomada pela Inspecção Geral dos Teatros 
sobre a representação que os suplicantes fizeram subir àquela Inspecção Geral à vista da 
falência do seu ex-empresário Emílio Doux, tendo obtido do Governo de Vossa Majestade a 
concessão da sua estabilidade debaixo dos exarados em seus Estatutos, assim como o continuar 
nos exercícios cénicos com a mesma licença que tinha sido concedida a Emílio Doux, não só 
porque o mesmo faz parte desta Sociedade como ensaiador mas ainda porque não tendo havido 
alteração alguma na forma do arrendamento, visto que o Teatro foi sublocado por ele Emílio 
Doux à Sociedade, como consta da escritura social feita em notas do Tabelião João Baptista 
Ferreira, e findando no dia vinte e nove do corrente mês de Outubro a mencionada licença, os 
suplicantes vêm pedir a Vossa Majestade se digne conceder-lhes a renovação daquela licença 
em todas as suas partes como Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando, e que os dias 
das representações [...] sejam 3.as feiras, 5.as feiras, Domingos, dias santos, e as 6.as feiras para os 
benefícios, isto durante aquelas épocas em que o Teatro de São Carlos estiver em exercício, e 
outrossim lhes seja concedido que no interregno de época a época daquele teatro dar, como até 
aqui, espectáculos nos dias para ele designados e em geral todos os Sábados que no Teatro de D. 
Maria II não houver espectáculo. 
Pedem os suplicantes a Vossa Majestade lhes defira como requerem. 
Lisboa, 14 de Outubro de 1850 
O Presidente da Direcção 
André Augusto Xavier de Macedo 
 
A informar o Governador Civil de Lisboa por ofício 14 de Outubro 1850 
 
Passe Alvará de licença com a cláusula do artigo 15.º do decreto regulamentar de 30 de Janeiro 
de 1846, pagos os direitos de selo respectivos. 
Paço das necessidades, 9 de Dezembro de 1850 
Tomar  
 
 

MR 15 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
19/10/1850 - Parecer do GCL sobre o requerimento da Sociedade Empresária (MR 14) 
 
Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor 
 
Devolvendo o incluso requerimento em que os directores da Sociedade Empresária do Teatro de 
D. Fernando pedem licença para no mesmo teatro continuarem a dar espectáculos dramáticos, 
tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, em observância do disposto no 
ofício de 14 do corrente que acompanhou o citado requerimento, que tendo ouvido a este 
respeito o Administrador do Bairro de Alfama, Inspector do sobredito teatro, não vejo que 
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algum inconveniente se ofereça por parte da polícia à pedida concessão, sendo, aliás, exacto, 
segundo me consta, tudo o que os suplicantes alegam no referido requerimento. 
Deus guarde a Vossa Excelência. 
Lisboa, 19 de Outubro de 1850 
 
O Governador Civil 
Marquês de Fronteira 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
A informar o Inspector Geral dos Teatros por ofício de 23 Outubro de 1850 
 
 

MR 16 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
23/11/1850 - Requerimento da Sociedade Empresária com várias propostas para a alteração dos dias de 
representação 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Os abaixo assinados, membros da Direcção do Teatro de D. Fernando, solicitam de Vossa 
Excelência se digne atendê-los no que expõem, deferindo, como pedem, e segundo lhes parece é 
de justiça. 
Na conformidade da distribuição dos espectáculos feita pela Inspecção Geral dos Teatros, o 
Teatro do Ginásio dá as suas representações nos dias em que as dá o Teatro de D. Maria II, isto 
enquanto o Teatro de São Carlos está em andamento, e conjuntamente com este de São Carlos 
trabalham, por distribuição da mesma Inspecção Geral, o Teatro do Salitre e Circo Olímpico, e 
por ordem de igualdade foi concedido por Vossa Excelência no seu Alvará de licença a Emílio 
Doux, datado de 13 de Outubro de 1849, para a abertura do Teatro de D. Fernando, que as 
representações se fizessem nos dias Terças e Quintas-feiras, ficando assim igualmente 
distribuídos os dias de representação, dois com o Teatro de São Carlos e dois com o de D. Maria 
II, nada mais justo e nada mais igual. 
Pela falência de Emílio Doux deram ao Teatro de D. Fernando uma nova organização e fizeram 
dele um teatro quase exclusivamente de música, mas em escala muito inferior ao Teatro de São 
Carlos, com cuja concorrência não poderão lutar sem ruína certa e irreparável e sem se acabar 
essa nascente escola de música nacional que talvez para o futuro viesse a prosperar e, sobretudo, 
sem grave perigo da subsistência de artistas que, tendo-se dedicado àquele género de 
representação, não podem ter lugar noutros teatros. O Teatro do Ginásio é verdade que também 
dá representações de óperas, mas a declamação é sempre a base dos espectáculos. 
Os suplicantes pedem, pois, a Vossa Excelência se digne ordenar que as representações do 
Teatro de D. Fernando sejam dadas durante o tempo que o Teatro de São Carlos está em regular 
andamento nos dias Terças e Quintas-feiras na conformidade do citado Alvará de licença para a 
abertuta deste Teatro, visto que subsistem as mesmas circunstâncias que então subsistiam sobre 
o número de espectáculos na capital, ficando (como já fica dito) dois com o de São Carlos e dois 
com o de D. Maria II. Se, porém, não for isto possível, os suplicantes pedem a Vossa Excelência 
lhes conceda o poderem fazer representações nos dias que lhes convier visto que não têm 
auxílio nem subsídio e que Sua Majestade el Rei se dignou não só permitir que este teatro 
tomasse o seu augusto nome, mas ainda mandar construir ali um camarote para todas as vezes 
que for de sua real vontade gozar o espectáculo, e que se os dias de representação forem 
encontrados com os de São Carlos, suas Majestades não poderão gozar um dos espectáculos e 
bem assim os assinantes daquele teatro não poderão gozar o deste sem prejuízo de suas 
assinaturas. Portanto, pelas ponderosas razões expostas, os suplicantes pedem instantemente a 
Vossa Excelência lhes sejam marcados os dias para as representações como na primitiva 
abertura (Alvará de Vossa Excelência de 13 de Outubro de 1849). Se, porém, esta pretensão, por 
qualquer motivo, não for de acordo com a vontade de Vossa Excelência, ao menos que o Teatro 
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do Ginásio suporte juntamente com o de D. Fernando a perigosa concorrência do Teatro de São 
Carlos, ordenando Vossa Excelência que os dois teatros do Ginásio e D. Fernando dêem às 
semanas as suas representações com o de São Carlos e D. Maria, ficando a fiscalização desta 
distribuição a cargo da Inspecção Geral dos Teatros. 
Os suplicantes que, sem auxílio ou subsídio, têm lutado com tantos obstáculos, esperam de 
Vossa Excelência que os atenda e livre da perigosa crise a que os expõe a concorrência com o 
Teatro de São Carlos. 
Teatro de D. Fernando, em Lisboa, 23 de Novembro de 1850. 
Espera receber mercê. 
O presidente da Direccão 
André Augusto Xavier de Macedo 
O vice-presidente da Direcção  
José Maria Vieira 
O secretário 
Nicolau Marcheze 
O vogal 
Feliciano da Silva Pinto 
Francisco Fernandes 
 
Joaquim José Fonseca Teles, escrivão 
 
3.ª opção 
 
Ao Inspector Geral dos Teatros 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 8º, N.º 336 
 
 

MR 17 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
27/11/1850 - Informação dos serviços da SENR sobre o requerimento da Sociedade Empresária (MR 16), 
chamando a atenção para a complexidade do tema, com sugestão de envio ao IGT 
 
Os membros da Direcção do Teatro de D. Fernando: 
Pedem que os dias destinados para as representações dramáticas naquele teatro sejam as Terças 
e Quintas-feiras durante o tempo que o de São Carlos estiver em regular andamento, na forma 
do Alvará de licença já concedido ao dito Teatro de D. Fernando – ou etc. 
N. B. - a 3ª condição do Alvará de licença de 13 de Outubro de 1849 a que se alude, Livro de 
Registo particular da Repartição, p. 293, diz o seguinte: 
Que os dias destinados para as récitas ordinárias do teatro serão Domingos, Terças e Quintas-
feiras, e para os benefícios as Sextas-feiras. 
N. B. - Os suplicantes já requereram a prorrogação da licença e seu requerimento. Está a 
informar na Inspecção Geral dos Teatros desde 23 de Outubro último 
Novembro, 27 de 1850 
Mascarenhas 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Parece que este requerimento se deverá remeter ao Inspector Geral dos Teatros para o juntar ao 
1º e informar sobre ambos eles. 
 
Ofício à Inspecção Geral dos Teatros em 28 de Novembro de 1850 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 8º, N.º 336 
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MR 18 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
28/11/1850 - Ofício da SENR para o IGT se pronunciar sobre o requerimento da Sociedade Empresária 
do Teatro D. Fernando para alterar os dias de representação (MR 16) 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
De ordem do Excelentíssimo Ministro e Secretário de Estado desta Repartição envio a Vossa 
Excelência, para igualmente informar interpondo parecer quando satisfizer ao ofício de 23 de 
Outubro último, que lhe remeteu a representação em que a Sociedade Empresária do Teatro de 
D. Fernando pede a prorrogação de licença para espectáculos, o incluso requerimento por que os 
membros da Direcção daquele teatro solicitam que os dias destinados para as representações 
dramáticas no mesmo teatro sejam as Terças e Quintas-feiras durante o tempo que o de São 
Carlos estiver em regular andamento, na forma que já fora concedido por Alvará de licença de 
13 do dito mês de Outubro ou que se lhe faculte o poderem dar representações nos dias que lhes 
convier, ou, finalmente, que o Teatro do Ginásio suporte conjuntamente conjuntamente com o 
de D. Fernando a perigosa concorrência do Teatro de São Carlos, ordenando-se que aqueles 
funcionem às semanas. 
Deus guarde a Vossa Excelência 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, em 28 de Novembro de 1850 
Joaquim José Ferreira Pinto da Fonseca Telles 
 
Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor Inspector Geral dos Teatros e Espectáculos Públicos 
 
Ministério do Reino, 1ª Direcção, Livro 8º, N.º 331 
Livro 8º, N.º 336 
 
 

MR 19 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
02/12/1850 – Cópia do termo de fiança assinado pela Sociedade Empresária junto do IGT no mesmo dia. 
 
Cópia 
 
Aos dois dias do mês de Dezembro de mil oitocentos e cinquenta, na Inspecção Geral dos 
Teatros, onde estava presente o Excelentíssimo Senhor Conde do Farrobo, Inspector Geral, 
compareceram André Augusto Xavier de Macedo e João dos Santos Mata, o primeiro na 
qualidade de Presidente da Direcção da Sociedade Dramática estabelecida no Teatro de D. 
Fernando e o segundo na de representante da mesma Sociedade, de que também faz parte, para, 
na conformidade do artigo 13.º, § único do Decreto de 30 de Janeiro de 1846 assinarem o termo 
de responsabilidade e prestarem as garantias necessárias a fim de poderem continuar os 
espectáculos no referido teatro por tempo de um ano.  
E declarou o primeiro na qualidade que representa que os espectáculos de que se trata são 
dramas, comédias, farsas, óperas-cómicas e mesmo alguns pequenos bailes; 
2º que pretende dar no mesmo teatro um número de récitas por semana igual aos demais teatros, 
não subsidiados; 
3º que se obriga à pontual observância do Regulamentos teatrais bem como a quaisquer 
providências de polícia dramática ordenadas pela Inspecção Geral dos Teatros; 
4º que satisfará aos esclarecimentos que lhe forem exigidos pela mesma Inspecção exibindo-lhe 
a escrituração e documentos da Sociedade e facilitando quaisquer vistorias no teatro e seus 
acessórios; 



  12 

5º que durante o prazo da licença que lhe for concedida dará um benefício a favor das escolas do 
Conservatório Real de Lisboa, em dia e com espectáculo designados pelo Inspector Geral, de 
acordo com a Direcção da Sociedade, deduzidas unicamente as despesas serais.  
E para garantia do cumprimento de suas obrigações para com o público e autoridades e bem 
assim do pagamento das multas em que possa incorrer conforme os artigos 103.º, 104.º e 105.º 
do citado Decreto. 
Deu o mesmo Presidente da Direcção por fiador e principal pagador responsável por todo o 
referido ao societário já mencionado, João dos Santos Mata, com loja de calçado na Travessa de 
São Nicolau, nº 51, D, Freguesia da mesma denominação, o qual declarou aceitar o dito encargo 
com todos os ónus e obrigações a ele inerentes, de tudo o que o mesmo Excelentíssimo 
Inspector Geral mandou lavrar o presente que assina com os sobreditos e com Joaquim Tomás 
Monteiro de Seixas e Angelo Vecchiato, empregados desta repartição, testemunhas presente[s] a 
este acto. E eu Carlos da Cunha e Meneses, secretário, o subscrevi.  
Conde do Farrobo 
André Augusto Xavier de Macedo 
João dos Santos Mata 
Angelo Vecchiato 
Joaquim Tomás Monteiro de Seixas 
 
Está conforme. 
O Secretário 
Carlos da Cunha e Meneses 

 
 

MR 20 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3558, Proc. 44, [s. f.]) 

 
05/12/1850 - Parecer do IGT sobre os requerimentos da Sociedade Empresária do Teatro D. Fernando 
(MR 14 e MR 16) 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Em observância das ordens que Vossa Excelência me mandou comunicar em ofício de 23 de 
Outubro e 29 de Novembro último, o primeiro acerca de um requerimento que remetia incluso 
em que a Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando pede a prorrogação da licença para 
continuar a dar espectáculos dramáticos no mesmo teatro, e o segundo relativamente a uma 
representação, que igualmente incluía, pela qual os membros da Direcção daquele teatro 
solicitam que os dias destinados para as suas representações sejam as Terças e Quintas-feiras, 
durante o tempo em que o Teatro de São Carlos estiver em regular andamento, ou que se lhes 
faculte poderem dar espectáculos nos dias que lhes convierem, ou, finalmente, que o Teatro do 
Ginásio suporte conjuntamente com o de D. Fernando a perigosa concorrência do de São 
Carlos, ordenando-se que aqueles funcionem alternadamente com este às semanas, cumpre-me 
informar a Vossa Excelência que nenhum inconveniente plausível se me apresenta pelo que 
respeita à prorrogação da licença que os suplicantes solicitam, em consequência do que, e 
depois de preenchidas e satisfeitas as formalidades legais, mandei lavrar o termo de fiança para 
a respectiva licença, cuja cópia tenho a honra de enviar a Vossa Excelência.  
Enquanto, porém, aos diferentes arbítrios que na segunda representação se oferecem à 
consideração de Vossa Excelência, tendentes, todos eles, a tornar mais favoráveis as 
circunstâncias – aliás penosas – em que o Teatro de D. Fernando se vê colocado, em 
consequência do de São Carlos, com quem ele lhe pertence funcionar nos mesmos dias, ter 
começado as suas representações, permita-me Vossa Excelência que, declarando esta uma das 
questões mais importante e melindrosa que desde que tenho a honra de exercer o Cargo de 
Inspector Geral dos Teatros tem sido sujeita ao meu exame, eu invoque a benevolência de Vossa 
Excelência e me atreva a pedir-lhe que qualquer decisão que sobre tão importante assunto haja 
de se tomar nela se tenha sempre em conta as consequências de que pode ser origem. 
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Se pelos princípios constitucionais que nos regem é permitido a cada um exercer a sua indústria 
contanto, porém, que se observem as garantias e responsabilidades para com a sociedade, se ao 
Governo incumbe promover, quanto em si cabe, os progressos dessa mesma indústria, em geral, 
é fora de dúvida, também, que o auxílio pelo Governo prestado tem limites; à política e à moral 
cumpre o rigoroso dever de a não multiplicar sem necessidade, porquanto de um excessivo 
impulso resultaria dano para a mesma sociedade. 
Possuído destes princípios altamente conservadores, determinou o Governo, pelo Regulamento 
dos Teatros de 30 de Janeiro de 1846, artigo 15.º, que os dias para os espectáculos em cada 
teatro fossem designados pela Inspecção dos Teatros, mas de modo tal que de semelhante 
designação não resultasse prejudicarem-se uns aos outros. Mas o Governo foi ainda mais longe 
e, prevendo que este género de indústria poderia no futuro transpor os limites da possibilidade e 
comprometer gravemente a arte dramática, determinou igualmente no artigo 2.º, § 2.º, do 
mesmo Regulamento que em tempo se designaria o número de teatros que em Lisboa deveriam 
funcionar, e subsidiando os dois teatros, de D. Maria II e de São Carlos, e estabelecendo num a 
Escola Normal de Declamação e no outro a Declamação Lírica, a fim de neles promover o 
desenvolvimento das duas diferentes artes que ali se praticam. 
Sem entrar na questão pelo lado da sua constitucionalidade, isto é, sem abalançar a minha 
opinião acerca da conveniência ou inconveniência de se estreitarem, com referência a este 
género de indústria, os limites tão amplos outorgados pela Carta Constitucional, e aceitando, 
como me cumpre, as restrições que pelo Regulamento já citado lhe foram feitas, restrições que 
já existiam ao tempo em que o Teatro de D. Fernando começou a funcionar e a cujas 
consequências o mesmo teatro se sujeitou, parece-me que, em tese, a sua pretensão não é 
fundada e que a razão aludida de se lhe terem concedido pelo Alvará de 13 de Outubro de 1849 
os mesmos dias de representações que ele hoje solicita não colhe, porquanto se acha destruída e 
prejudicada pelo já referido artigo 15.º do Regulamento, que dá essa faculdade ao Inspector dos 
Teatros e por modo tal e tão ampla que ele pode e deve fazer qualquer alteração nos dias 
designados para as representações nos diferentes teatros, sempre que as circunstâncias o exijam. 
Já se vê, pois, que ainda que no Alvará se designassem certos e determinados dias esta 
declaração não constituía direito porquanto no mesmo se declara, nem podia deixar de se 
declarar, que os agraciados se sujeitam ao Regulamento dos Teatros, que nesta parte é muito 
explícito. 
Enquanto a poder dar representações quando lhe convier é este o arbítrio a que eu me inclinaria 
de preferência se duas poderosas razões se me não antepusessem: a primeira é o receio que 
tenho que de semelhante arbítrio se siga grave prejuízo para o Teatro Normal, já tão apoucado 
de recursos; tendo neste caso, talvez, de exauri-los todos em tão porfiada luta; e a segunda o não 
se achar por enquanto fixado o número dos teatros, e marcadas, por consequência, as bem 
entendidas raias dentro das quais pode livremente exercer sua indústria sem, contudo, 
comprometer sua existência. 
Parece-me ser este o ponto mais importante da questão, e acerca do qual convém meditar 
maduramente e, se Vossa Excelência o achar conveniente, consultar a opinião da Comissão 
Inspectora do Teatro de D. Maria II e a Empresa do Real Teatro de São Carlos, como partes 
altamente interessadas. 
Pelo que respeita ao terceiro arbítrio oferecido de ser o teatro do Ginásio obrigado a suportar 
conjuntamente com o de D. Fernando a concorrência do de São Carlos, ainda que parece 
estabelecer uma certa igualdade, contudo, é fácil de ver que, quando ele se levasse à prática sem 
se tornar favorável a um só teatro, causaria a ruína de ambos, ao passo que comprometeria a 
comodidade do público, habituado já a uma certa regularidade e que mal se acomodaria com tais 
alterações. 
Resumindo, pois, a minha opinião, sou de parecer que, no estado em que actualmente se acham 
regulados os negócios teatrais, o Teatro de D. Fernando não deve ser atendido na sua súplica. 
mas entendendo Vossa Excelência que da licença de representarem os teatros quando quiserem 
não resulta prejuízo para os de D. Maria e São Carlos, que convém proteger, e fixando-se, desde 
já, o número de teatros para Lisboa, parece-me que seria este o único meio de promover 
adequadamente uma indústria com utilidade pública, porquanto da luta que se encetasse a palma 
da vitória seria conferida ao verdadeiro merecimento, e os vencidos a final, desiludidos, irão 
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prestar serviços, porventura mais valorosos, ao nosso país aonde os braços, desgraçadamente, 
não abundam, ou, antes, faltam. 
É quanto se me oferece dizer sobre o objecto em questão. Vossa Excelência, porém, ordenará o 
que tiver por melhor. 
Deus guarde a Vossa Excelência. 
Inspecção Geral dos Teatros, em 5 de Dezembro de 1850 
Conde do Farrobo 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 

É muito urgente 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, livro 8º, N.º 336 
3º N.º 268 g 
 
 

MR 21 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
06/12/1850 - Carta particular de Mendes Leal para o Presidente do Conselho de Ministros a interceder 
pela Sociedade artística 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Tomo a liberdade de apresentar a Vossa Excelência o portador desta, um dos directores do 
Teatro de D. Fernando. Vossa Excelência teve a bondade de prometer a sua protecção a este 
teatro e é agora ocasião de ela se verificar. A Direcção dele tem uma pretensão para com Vossa 
Excelência que é questão de vida ou morte, porque se, efectivamente, se não adoptar alguma 
providência que lhe evite a concorrência de São Carlos ou que lha modifique, o Teatro de D. 
Fernando, não subsidiado, infalivelmente sucumbirá, já que, segundo me consta, ontem se 
verificou isto, pois estando alugados 12 ou treze camarotes para a primeira representação da 
Giralda, e sendo todos pessoas frequentadoras de São Carlos, logo que souberam que seria na 
Sexta-feira a primeira representação retiraram os seus aluguéis. A Giralda é o último esforço 
deste teatro. É pois ao coração e à justiça de Vossa Excelência que eu tomo a liberdade de 
recomendar uma associação de que vive muita gente e que não tem sido absolutamente inútil à 
arte e que o poderia vir a ser muito mais. Queira Vossa Excelência desculpar a má letra, o meu 
cáustico não me deixa escrever à vontade. Tenho a honra de me assinar com todo o respeito e 
estima,,de Vossa Excelência o mais obrigado criado, 
José da Silva Mendes Leal  
Santo André, Outubro 6 1850 
 
Junte aos papéis 
 
A informar a Inspecção Geral dos Teatros em 28 Novembro último - ainda não veio - 6 
Dezembro. 
 
 

MR 22 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
07/12/1850 – Informação dos serviços da SEMNR sobre o ponto da situação em que está o assunto dos 
requerimentos da Sociedade Empresária do Teatro D. Fernando (MR 14 e MR 16) 
 

Em 7 de Dezembro 1850 
Teatro de D. Fernando 
 

Os directores da Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando pedem se lhes prorrogue a 
licença do Alvará de 13 de Outubro de 1849 concedido ao antigo empresário Emílio Doux e que 
eles já gozam em continuação por formalidade superior, e que os dias das suas representações 
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no dito teatro sejam as Terças e Quintas-feiras, Domingos e dias santos, e as Sextas-feiras para 
benefícios, isto durante aquela época em que o Teatro de São Carlos funcionar. Mais pedem 
lhes seja concedido que no interregno da época deste teatro, possam dar espectáculos nos dias 
para eles designados e em geral todos os Sábados, não havendo representações no Teatro de D. 
Maria II. 
Este requerimento tem a data de 14 de Outubro último. 
O Governador Civil do Distrito de Lisboa, mandado ouvir em ofício de 14 de Outubro, diz em 
19 do mesmo mês: 
Que tendo ouvido a respeito deste requerimento o Administrador do Bairro de Alfama entende 
que não há inconveniente, por parte da polícia, à pedida concessão que sendo aliás exacto 
quanto os suplicantes alegam no seu requerimento. 
Os directores do referido teatro em requerimento de 23 de Novembro passado solicitam que as 
representações dramáticas do mesmo sejam às Terças e Quintas-feiras durante o tempo em que 
estiver aberto o Teatro de São Carlos na forma que já lhe fora concedida pelo Alvará de licença 
de 13 de Outubro de 1849 ou que se lhe faculte o poderem dar representações nos dias que lhes 
convier, ou, finalmente, que o Teatro do Ginásio suporte com o de D. Fernando a perigosa 
concorrência do Teatro de São Carlos, ordenando-se que aqueles funcionem às semanas. 
O Inspector Geral dos Teatros mandado informar sobre o pedido nestes requerimentos em 
ofícios de 23 e 29 de Novembro último e o seguinte em 5 do corrente: 
Que não vê inconveniente plausível para a prorrogação da licença que os suplicantes solicitam, 
em virtude do que 1.º depois de preenchidas e satisfeitas as formalidades legais mandou lavrar o 
termo fiança para a respectiva fiança, o qual remeto.  
Que em virtude das restrições do Regulamento de Teatros de 30 de Janeiro de 1846, restrições 
que existiam no tempo em que o Teatro de D. Fernando começou a trabalhar e a cujas 
consequências ele se sujeitou, lhe parece que em tese a pretensão dos seus directores não é 
fundada e que a razão aduzida de se lhe terem concedido pelo Alvará de 13 de Outubro de 1849 
os mesmos dias de representação que agora pedem não colhe porque se acha destruída e 
prejudicada pelo artigo 15.º do Regulamente já citado, que dá ao Inspector dos Teatros a ampla 
faculdade de fazer qualquer alteração aos dias designados para as representações nos diferentes 
teatros, sempre que as circunstâncias o exijam. 
Que, portanto, ainda que no Alvará se designassem certos e determinados dias essa designação 
não constituía direito porquanto no mesmo se declara que os agraciados se sujeitam ao 
Regulamento dos Teatros, que nesta parte é muito explícito. 
Que pelo que diz respeito a poder dar o Teatro de D. Fernando as suas representações nos dias 
em que lhe convier é arbítrio a que ele Inspector se inclinaria de preferência se duas poderosas 
razões se lhe não antepusessem, a 1.ª pelo receio que tem de que semelhante arbítrio venha a ser 
prejudicial para o Teatro Normal, já tão apoucado de recursos; 2.ª por não se achar ainda fixado 
o número de teatros, e marcadas, por consequência, as bem entendidas raias dentro das quais 
pode livremente exercer a sua indústria sem comprometer a sua existência. 
Que este objecto é muito importante que acerca dele convém meditar, parecendo-lhe acertado 
ouvir a opinião da Comissão Inspectora do Teatro de D. Maria II e a empresa do Real Teatro de 
São Carlos como partes altamente interessadas. 
Que pelo que respeita ao 3.º arbítrio oferecido de ser o teatro do Ginásio obrigado a suportar 
conjuntamente com o de D. Fernando a concorrência do de São Carlos, ainda que pareça 
estabelecer uma certa igualdade, é, contudo, fácil de ver que quando ele se levasse a efeito sem 
favorecer a um só teatro causaria a ruína de ambos comprometendo a comodidade do público, já 
habituado a certa regularidade nos dias de representação. 
Que é, pois, de parecer que no estado em que actualmente se acham regulados os negócios 
teatrais não deve o Teatro de D. Fernando ser atendido na sua súplica. 
Que, porém, se o Governo entender que dá licença de representarem os teatros quando quiserem 
não resulta dano aos teatros de D. Maria e São Carlos, fixando desde já o número de teatros para 
Lisboa, seria esse o único meio de promover adequadamente uma indústria com utilidade 
pública, porquanto da luta que se encetasse seria concedida a palma da vitória ao verdadeiro 
merecimento. 
Marques Torres 
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N. B. - Junta-se por cima o processo dito n.º 3965 em que a Comissão Inspectora do Teatro 
Nacional de D. Maria II apresenta um projecto de decreto que tem por fim obviar às deficiências 
que ainda se encontram nos ditos decretos regulamentares de 30 de Janeiro de 1846 e 2 de Maio 
de 1848. O artigo 10.º deste projecto está em oposição à pretensão da Sociedade Empresária do 
Teatro de D. Fernando, pelo que ali se intenta estabelecer não se permitindo representações em 
mais de um teatro dos existentes na Capital (à excepção dos dias santificados e de gala) 
 
Despacho para o Livro da Porta da Secretaria 
Pode receber guia para o pagamento dos direitos de selo do Alvará de prorrogação de licença 
para o teatro debaixo da condição do artigo 15.º do Decreto Regulamentar de 30 de Janeiro de 
1846. 
Dezembro 9 de 1850 
 
Passe Guia para pagamento dos direitos de selo  
10$ réis em Dezembro 9 de 1850 
 
Portaria ao Inspector Geral dos Teatros 
em 10 de Dezembro de 1850 
Cópia junta 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 8º, N.º 336 
 
 

MR 23 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
07/12/1850 - Rascunho do ofício da SENR para o IGT ouvir Comissão Inspectora do Teatro de D. Maria 
II e a Empresa do Real Teatro de São Carlos sobre o assunto dos requerimentos da Sociedade Empresária 
do Teatro D. Fernando (MR 14 e MR 16) e dar o seu parecer. 
 
Sua Majestade a Rainha, sendo-lhe presente o ofício de 5 do corrente do Inspector Geral dos 
Teatros informando os requerimentos em que a Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando 
pede a prorrogação da licença para continuar a dar espectáculos dramáticos no mesmo teatro 
assim como que se altere pelo modo por ela proposto a ordem dos dias em que aqueles 
espectáculos lhe são actualmente possibilitados, conformando-se com o parecer do referido 
Inspector, há por bem ordenar que ele, ouvindo a tal respeito Comissão Inspectora do Teatro de 
D. Maria II e a Empresa do Real Teatro de São Carlos sobre os diferentes arbítrios propostos 
pela dita Sociedade Empresária e entre eles o de se lhe conceder licença de dar espect 
representações nos dias em que lhe convier, informe por este Ministério quanto a tal 
requerimento se lhe oferecer nec, interpondo seu parecer, para o que se lhe devolve o respectivo 
processo. 
Paço das Necessidades, em 10 de Dezembro de 1850 
Conde de Tomar 
 
Ministério de Reino, 1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 8º, N.º 336 
 
 

MR 24 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
11/12/1850 – Minuta do Alvará de licença de representação concedida à Sociedade Empresária do Teatro 
D. Fernando. 
 

Conde de Tomar, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios do Reino, etc. 
Pelo presente Alvará concede licença à Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando por 
tempo não excedente a um ano a contar do dia 29 de Outubro do corrente ano em diante dar 



  17 

representações dramáticas no Teatro de D. Fernando, na Rua Nova da Princesa desta capital, 
podendo levar à cena dramas, comédias, farsas e óperas-cómicas e apresentar 
extraordinariamente alguns pequenos bailes, mediante as garantias consignadas no respectivo 
termo de fiança assinado em 2 corrente mês na Inspecção Geral dos Teatros, a bem dos 
interesses morais e administrativos dos espectáculos, e sob as condições seguintes: 
 
1.º Que a referida Sociedade será obrigada a conformar-se com os regulamentos teatrais 
presentes ou futuros, e com quaisquer providências de polícia dramática e polícia de segurança 
ordenadas pelas autoridades encarregadas da administração e inspecção dos espectáculos 
públicos, e tomar de acordo com o proprietário do teatro as prevenções necessárias contra o 
incêndio e para a salubridade da casa. 
2.º Que no dia que for designado pela Inspecção Geral dos teatros, dará, a favor das Escolas do 
Conservatório Geral de Lisboa, um benefício livre das despesas serais que não excederão a 
quantia de 40$000 réis. 
3.º Que os dias destinados para as récitas ordinárias do Teatro serão: Os que forem marcados 
pelo Inspector Geral dos Teatros, em conformidade do artigo 15.º do decreto regulamentar de 30 
de Janeiro de 1846 e de acordo com a Sociedade Empresária. 
4.º Que nenhum cartaz poderá ser afixado sem prévia autorização do Inspector Geral dos 
Teatros, na conformidade do artigo 21.º do regulamento já citado de 30 de Janeiro de 1846. 
5.º Que este alvará, depois de selado com o Selo da Verba da Causa Pública, será registado na 
Inspecção Geral dos Teatros e na Repartição do Governo Civil de Lisboa. 
E para que assim se observe e faça executar se passou o presente que vai selado com o Selo das 
Armas Reais. 
 
Lugar do Selo das Armas Reais 
 
Ministério dos Negócios do Reino em 11 de Dezembro de 1850. 
Conde de Tomar. 
Lugar do Selo das Reais Armas. 
 
Alvará pelo qual Vossa Excelência, concede licença à Sociedade Empresária do Teatro de D. 
Fernando, para por tempo de um ano, a contar de 29 de Novembro/Outubro último poder dar 
espectáculos e representações dramáticas no mesmo teatro, estabelecido na Rua Nova da 
princesa, desta cidade capital, na forma acima declarada. 
Para Vossa Excelência ver. 
Por despacho de 9 de Dezembro de 1850 
 
Ministério do Reino, 1ª Direcção, 1ª Repartição 
 
 

MR 25 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
16/01/1851 - Requerimento da Sociedade Empresária para que sejam alterados os dias de representação, 
com observações sobre a sua actividade e estado financeiro. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Ao ilustríssimo conhecimento de Vossa Excelência tem a honra de respeitosamente levar as 
seguintes considerações à Direcção do Teatro de D. Fernando. 
Pela distribuição actual dos dias de espectáculo a Sociedade do mesmo teatro achar-se-á 
trabalhando com o Real Teatro de São Carlos, cuja concorrência fere mortalmente a sua 
existência, impossibilitando-a de poder continuar nos exercícios.  
A Sociedade do Teatro de D. Fernando tem feito todos os esforços para nacionalizar o género 
misto de canto e declamação, vulgarmente chamado ópera-cómica, género que se tem tornado 
um dos importantes ramos da arte em todas as capitais cultas, género que favorece o futuro dos 
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artistas portugueses que se dedicam ao canto, dando-lhes um estabelecimento onde podem 
encontrar as vantagens possíveis e proporcionarem o seu mérito, abrindo assim aos alunos do 
Conservatório Real uma carreira que doutro modo não poderiam facilmente encontrar. 
A Sociedade julga que aqueles esforços têm sido e podem continuar a ser profícuos, mas terá 
forçosamente de dissolver-se porque sendo também um teatro lírico e tendo por frequentadores 
principais os habituados de São Carlos não pode por nenhuma forma competir com este teatro 
nos mesmos dias de espectáculo.  
A Sociedade, Excelentíssimo Senhor, não eleva somente à presença de Vossa Excelência estas 
razões de arte, expõe também motivos de comiseração, não solicita unicamente a sua justiça, 
implora o seu coração. Muitas e muitas famílias de sócios, de empregados e operários vivem 
deste teatro e se ele se fechar todas essas famílias irão forçosa e literalmente morrer com fome; 
e este teatro, como a Direcção teve a honra de expor a Vossa Excelência não pode deixar de 
fechar e dentro em curto prazo se algum benévolo alvitre de Vossa Excelência lhe não vier 
prontamente assistir. 
A Lei regulamentar dos teatros de 30 de Janeiro de 1846 no capitulo 2º, artigo 15.º estabelece 
como princípio na distribuição dos dias de espectáculo Que um estabelecimento não prejudique 
o outro. 
A Sociedade, Excelentíssimo Senhor, [so]cial e irremediavelmente prejudicada com a actual 
distribuição porque está em concurso com um teatro lírico subsidiado e infinitamente superior 
em forças, ficando, assim, privada de um grande número de espectadores sem mesmo daí 
resultar proveito para os teatros de declamação, porque a maioria dos espectadores, na sua 
predilecção pela música não são geralmente vistos naqueles outros teatros. Esta concorrência, 
portanto, estabelecida na mesma classe de espectadores dá um prejuízo real e decisivo a um 
teatro sem vantagem considerável dos outros. 
A Sociedade, não desejando também, ofender os interesses do Teatro de D. Maria II toma pois a 
liberdade de implorar da justiça, da benevolência e da comiseração de Vossa Excelência, em 
conformidade com a citada Lei de 30 de Janeiro de 1846 e com os sentimentos que não pode 
deixar de excitar o seu miserando estado, que Vossa Excelência se digne digne determinar por 
Portaria desse Ministério que lhe seja concedido um só dia em cada semana desencontrado com 
os espectáculos de São Carlos, para que a mesma Sociedade possa continuar a satisfazer os seus 
encargos, não esperando nisto achar lucro mas unicamente esteiar a sua arriscada situação até 
que a época do Verão lhe possa permitir melhor esperança pelo facto do encerramento da 
estação teatral da primeira cena lírica. 
Esta súplica, Excelentíssimo Senhor fundada na justiça e na lei, e de perfeito acordo atem-se à 
condição 3ª do Alvará de licença passado pelo Ministério dos Negócios do Reino em data de 11 
de Dezembro de 1850.  
Esta súplica tem, todavia, por base principal a comiseração de Vossa Excelência que certamente 
não quererá que tantas pessoas fiquem abandonadas e perdidas quando um só rasgo de pena 
pode salvá-las. 
A Sociedade tem firme confiança no coração e reconhecidas qualidades de Vossa Excelência e é 
por isso que espera receber mercê.  
 
A informar o Inspector Geral dos Teatros por ofício 16 Janeiro 1851 
 
 

MR 26 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
16/01/1851 - Ofício da SENR para o IGT se pronunciar sobre o requerimento da Sociedade Empresária 
(MR 25) 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
De ordem do excelentíssimo Ministro e Secretário desta Repartição remeto a Vossa Excelência 
a inclusa representação da Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando acerca dos dias que 
lhe são destinados para os seus espectáculos, pedindo por último que lhe seja concedido ao 
menos um dia em cada semana desencontrado com os espectáculos do Teatro de São Carlos a 
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fim de que Vossa Excelência se sirva com todo o exposto em consideração na informação que 
lhe foi exigida sobre este objecto por Portaria de 11 de Dezembro último. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Secretaria de Estado dos Negócios do Reino 16 de Janeiro de 
1851. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conselheiro Inspector Geral dos Teatros 
Joaquim José Ferreira. Pinto da Fonseca. Telles 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 8º, N.º 336 
 
 

MR 27 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
30/05/1851 - Requerimento da Sociedade Empresária do Teatro D. Fernando sobre a liberdade de escolha 
dos dias de representação 
 
Senhora 
 
A Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando tendo sido vítima da violação do § 23.º do 
artigo [1]45.º, da Carta Constitucional, e vendo que o Governo de Vossa Majestade, firme na 
execução de seu programa, começa a reparar tais casos, vem, confiada na justiça de sua causa e 
maternal coração de Vossa Majestade expôr sua pretensão: 
O citado § 23.º do artigo [1]45.º, da Carta Constitucional está em termos claros e em nada 
prejudica a liberdade ampla no uso e exercício de qualquer trabalho ou indústria e [comércio], 
ninguém jamais ousará afirmar que os teatros não sejam uma indústria lícita com a liberdade 
designada naquele artigo não se compreende, portanto, a limitação no uso dela nos dias [cer]tos 
e determinados. Que aos teatros subsidiados se imponha aquela limitação é de alguma justiça, 
por isso que o subsídio os indemniza de qualquer prejuízo no exercício de sua indústria, o que 
se não dá nos não subsidiados que só na concorrência pública vão [bus]ar o prémio para suas 
fadigas. 
Para obstar, pois, àquela manifesta violação da Carta, e como renovação solene de seus direitos, 
vem a Comissão Administrativa da Sociedade, em nome desta, ante Vossa Majestade rogar a 
graça de atender o exposto e pede a Vossa Majestade que, ouvido previamente o mui digno 
Inspector Geral dos Teatros se digne mandar que se expeçam as ordens necessárias para que aos 
teatros não subsidiados seja livre o darem seus espectáculos em qualquer dia que lhes convenha, 
sem que tenham de ser sujeitos à designação existente ou outra qualquer de futuro, e Espera 
receber mercê. 
Lisboa, 30 de Maio de 1851 
Como Procurador 
João dos Santos Mata 
O Secretário da Comissão 
Joaquim Vital da Cunha Sargedas 
 
Informe o Inspector Geral dos Teatros 
Secretaria, 31 de Maio de 1851 
José Ferreira Pestana 
 
Livro 3º N.º 327_a 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 9, N.º 174 
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MR 28 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
05/06/1851 - Parecer do IGT sobre o requerimento da Sociedade Empresária do Teatro D. Fernando (MR 
27) 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Em observância do despacho de Vossa Excelência com data de 31 de Maio último exarado em 
requerimento da Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando e bem assim a régia Portaria 
de 10 de Dezembro do ano passado em que Sua Majestade, conformando-se com o meu parecer 
acerca de dois requerimentos em que a mesma Sociedade pede a prorrogação da licença para 
continuar a dar espectáculos no mesmo teatro assim como que altere a ordem dos dias em que 
actualmente lhe é permitido funcionar, houve por bem ordenar que ouvindo a Comissão 
Inspectora do teatro de D. Maria II e a Empresa do de São Carlos sobre os diferentes arbítrios 
propostos pela dita Sociedade interpusesse sobre eles o meu parecer, cumpre-me em vista do 
processo respectivo que me foi remetido e que tenho a honra de devolver adicionando-lhe cópia 
das informações dos dois teatros já aludidos, informar a Vossa Excelência que não se me 
oferecendo novas razões que destruam o que na minha informação de 5 de Dezembro do ano 
passado tive a honra de submeter à aprovação de Vossa Excelência nada mais adicionarei a tal 
respeito, servindo-me em tudo à minha citada informação e abstendo-me, por incompetente, de 
entrar na questão que só por Vossa Excelência pode ser resolvida sobre se há ou não, como se 
pretende, violação do § 23.º do 45.º da Carta Constitucional. 
Por esta mesma ocasião cabe-me também a honra de devolver um outro requerimento que por 
ordem de Vossa Excelência me foi remetido em ofício de 16 de Janeiro deste ano, em que a 
referida Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando pede lhe seja concedido, ao menos, 
um dia em cada semana desencontrado dos espectáculos do Teatro de São Carlos, ficando com 
este documento completo o processo sobre o qual tem de recair qualquer decisão que a Vossa 
Excelência lhe aprouver tomar. 
É quanto me cumpre levar ao conhecimento de Vossa Excelência que ordenará o que lhe 
parecer mais avisado. 
Deus Guarde a Vossa Excelência 
Inspecção Geral dos Teatros, 
em 5 de Junho de 1851 
 

No impedimento do Inspector Geral, o Secretário 
Carlos da Cunha e Meneses 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 

Junte os papéis respectivos 
Junho 7 de 51 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 9º, N.º 174 
Livro 3º N.º 327 = a 
 
 

MR 29 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
05/06/1851 – Cópia do parecer da empresa concessionária do Teatro de S. Carlos, emitido em 
31/01/1851, sobre o requerimento da Sociedade Empresária do Teatro D. Fernando (MR 25) 
 

Cópia 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. 
 

Em resposta ao ofício de Vossa Excelência dirigido a esta Empresa em vinte e quatro do 
corrente a fim de que ela emitisse o seu parecer a respeito do requerimento dos directores da 
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Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando, tem a mesma empresa honra de informar a 
Vossa Excelência que nenhuma oposição tem a fazer à pretensão da mencionada Sociedade 
sobre a qual Vossa Excelência decidirá como for de [justiça]. 
Deus guarde a Vossa Excelência 
Lisboa, 31 de Janeiro de 1851  
Os Empresários 
Onofre Cambiagio  
Júlio Léon Clairanges 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Inspector Geral dos Teatros 
 
Está conforme, 
Secretaria da Inspecção Geral dos Teatros, em 5 de Junho de 1851, 
O Secretário  
Carlos da Cunha e Meneses 
 

MR 30 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
05/06/1851 – Cópia do parecer da comissão do Teatro D. Maria II, emitido em 17/01/1851, sobre o 
requerimento da Sociedade Empresária do Teatro D. Fernando (MR 25). 
 
Cópia 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Em resposta ao ofício de Vossa Excelência de 14 do passado acompanhando o processo sobre a 
pretensão do Teatro de D. Fernando relativa aos dias dos seus espectáculos para a Comissão 
Inspectora do Teatro de D. Maria II dar a sua opinião a respeito da impertinente pretensão, 
tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o mencionado processo por parte da Comissão 
Inspectora, encarregado de dizer a Vossa Excelência que a [comissão se con]forma 
unanimemente com as [ilegível] reflexões do Excelentíssimo Inspector Geral dos Teatros 
exaradas em seu ofício de 5 do passado ao Ministério do Reino. Observando a comissão que não 
tendo os teatros nenhuma obrigação de dar espectáculo em dias designados têm sempre a 
faculdade ampla de o não darem quando lhes convém, porque em vista do artigo 15.º da Lei 
regulamentar de 30 de Janeiro de 1846 e estando [finalmente] marcados os dias para os dois 
principais teatros de Lisboa, o Nacional e o italiano, um dos quais concorre com um teatro 
secundário, não será de equidade que algum daqueles tenha a concorrer com dois destes, 
enquanto que o outro ficaria sem concorrência. Enquanto à designação do teatro secundário que 
deve concorrer com o Teatro de D. Maria II, a boa razão de per si aconselha que deve ser o do 
Ginásio pelo local assim como o de D. Fernando com o de São Carlos; porque em vista daquele 
supracitado artigo 15.º, [não é] demais a considerar que o Teatro de D. Fernando veio por 
último e deste modo não só devia aparecer preparado a afrontar a concorrência que veio 
promover, mas ainda nenhuma razão lhe assiste para pretender derrogar o uso estabelecido, em 
[ilegível] de terceiro. 
Nada pode colher tão-pouco o argumento sobre os espectáculos do Salitre e do Circo porque 
além de muito inferiores e distantes são espectáculos irregulares que por esse motivo não podem 
ser contemplados na distribuição dos espectáculos ordinários.  
A Comissão ainda [considera] que a espécie que se indica da faculdade ilimitada de trabalhar 
quando convier é inteiramente introduzida com o fim de sofismar o que está estabelecido, 
porque a ser essa faculdade concedida ao Teatro de D. Fernando é evidente que não faria 
espectáculo senão em concorrência com o Teatro de D. Maria II para evitar a de São Carlos que 
[mais teme]. 
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A Comissão poderia sobre este objecto aduzir muitas reflexões à proposta que se reserva na 
convicção de que à Direcção do Teatro de D. Fernando [não será aten]dida. 
Deus guarde a Vossa Excelência 
Comissão Inspectora no Teatro de D. Maria II, em 17 de Janeiro de- 
O Secretário da Comissão Inspectora 
José Maria da Silva Leal 
 
Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor Inspector Geral dos Teatros 
 
Está conforme. 
Secretaria da Inspecção Geral dos Teatros, em 5 de Junho de 1851. 
O Secretário 
Carlos da Cunha e Meneses 
 
 

MR 31 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
10/06/1851 - Informação dos serviços da SENR com o ponto sa situação do assunto dos requerimentos da 
Sociedade Empresária do Teatro D. Fernando (MR 25 e MR 27). 
 
Junho 10 de 1851 
 
A Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando em representação dirigida a este Ministério 
pede que nos dias que lhe são destinados para os seus epectáculos se lhe conceda ao menos um 
dia em cada semana desencontrado dos espectáculos do Teatro de São Carlos. 
Em outra representação da mesma Direcção, de 30 de Maio último pede ela que se permita aos 
teatros não subsidiados o darem os seus espectáculos em qualquer dia que lhes convenha sem 
que tenham de ser sujeitos à designação existente ou a outra qualquer de futuro. 
O Inspector Geral dos Teatros mandado ouvir a semelhante respeito, em ofício de 10 de Janeiro 
do corrente ano e despacho de Sua Excelência o Ministro em 31 de Maio passado, diz em 5 do 
corrente: 
Que se lhe não oferecem novas razões que destruam as que na sua informação de 5 de 
Dezembro do ano findo (acima extratada) submetera à aprovação do Governo, à qual em tudo se 
refere porque nada mais tem agora que acrescentar. 
Marques Torres 
 
 

MR 32 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3554, Proc. 336, [s. f.]) 

 
30/09/1851 - Requerimento da Sociedade Empresária do Teatro D. Fernando para poder representar em 
qualquer dia que lhe convenha.  
 
Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor 
 
A Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando, vítima da violação do 145.º, § 23.º, da Carta 
Constitucional, requereu a Sua Majestade a graça de que aos teatros não subsidiados fosse 
concedido representarem em quaisquer dias que lhes aprouvesse, sujeitando-se, porém, nas suas 
representações à censura e mais disposições da Lei. 
Não tendo, por ora, obtido despacho, o abaixo assinado Secretário da Comissão Administrativa 
do Teatro vem novamente chamar à memória e protecção de Vossa Excelência aquela pretensão 
que é de tanta justiça, e que a não ser deferida acabará com a Sociedade, logo que se abra o 
Teatro de São Carlos, com que mais nenhum outro pode competir, e ficarão reduzidas à miséria 
mais de sessenta famílias que neste se sustentam. 
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O abaixo assinado teve a honra de falar a Vossa Excelência apresentado por uma carta do Sr. 
Bernardino Martins, Vossa Excelência chamou os papéis ao seu gabinete, assim agora não 
querendo tomar o tempo de Vossa Excelência, vem por este modo rogar-lhe respeitosamente se 
digne fazê-los despachar, pelo que bem merecerá a eterna gratidão desta Sociedade e das 
famílias que ela sustenta. 
Espera receber mercê. 
Lisboa 30 de setembro de 1851 
Joaquim Vital da Cunha Sargedas 
Secretário da Comissão Administrativa 
 

Papéis do Teatro de D. Fernando 
dias de representações 
 

Ajunte-se aos papéis que há para se dar solução a este negócio. 
 

O ofício do Inspector Geral dos Teatros de 5 de Dezembro de 1850, junte-se ao Processo Livro 
10.º nº 44 
 
Livro 8, 336 
 

MR 33 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3533, Proc. 397, [s. f.]) 

 
20/10/1851 - Requerimento da Sociedade Empresária do Teatro D. Fernando para prorrogação da licença 
por mais seis meses 
 

Senhora 
 

Diz a Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando que estando a findar a época da sua 
licença precisa para continuar a dar as suas representações que Vossa Majestade se digne 
mandar-lhe passar a necessária licença por seis meses, para que a mesma Sociedade possa pôr 
em cena dramas, comédias, farsas, óperas-cómicas em português, francês ou espanhol e 
extraordinariamente alguns pequenos bailados, mediante as garantias e mais requisitos das Leis 
dos Teatros, isto tanto no Teatro de D. Fernando em Lisboa como em qualquer outro das 
províncias. 
Pede a Vossa Majestade se digne deferir-lhe como requer. 
Espera receber mercê. 
Lisboa, 20 de Outubro de 1851 
O Secretário da Direcção 
Joaquim Vital da Cunha Sargedas 
 
Passe alvará de licença, pagos os direitos de selo respectivos. 
Paço das Necessidades, em 14 de Novembro de 1851 
Rodrigo da Fonseca Magalhães 
 
A informar o Governador Civil de Lisboa por ofício de 11 Novembro 1851 
 
 

MR 34 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3533, Proc. 397, [s. f.]) 

 
11/11/1851 - Ofício da SENR para o GCL dar o seu parecer sobre o requerimento da Sociedade 
Empresária do Teatro D. Fernando (MR 33). 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

De ordem do Excelentíssimo Ministro de Estado do Reino envio a Vossa Excelência, para 
informar, interpondo o seu parecer, o incluso requerimento em que a Sociedade Empresária do 
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Teatro de D. Fernando pede que lhe seja prorrogada por seis meses a licença que lhe fora 
concedida para representações dramáticas naquele teatro ou em outro qualquer das províncias. 
Deus guarde a Vossa Excelência. 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, em 11 de Novembro de 1851 
Joaquim José Ferreira Pinto da Fonseca Telles 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador Civil do Distrito de Lisboa 
 
Ministério do Reino, 1ª Repartição Livro 9º, N.º 397 
Livro 9º N.º 397 
 
 

MR 35 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3533, Proc. 397, [s. f.]) 

 
12/11/1851 - Ofício da SENR para o IGT dar o seu parecer sobre o requerimento da Sociedade 
Empresária do Teatro D. Fernando (MR 33). 
 

De ordem do Excelentíssimo Ministro do Reino remeto a Vossa Excelência, para que, 
procedendo às diligências necessárias, haja de informar, interpondo o seu parecer, o incluso 
requerimento já informado pelo respectivo Governador Civil, em que a Sociedade Empresária 
do Teatro de D. Fernando pede prorrogação da licença para representações dramáticas naquele 
teatro ou em qualquer outro das províncias. 
Deus guarde a Vossa Excelência. 
Secretaria, em 12 de Novembro de 1851 
Joaquim José Ferreira Pinto da Fonseca Telles 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Inspector Geral dos Teatros e Espectáculos Públicos  
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 9º, N.º 397 
 
 

MR 36 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3533, Proc. 397, [s. f.]) 

 
12/11/1851 – Parecer do GCL sobre o requerimento da Sociedade Empresária do Teatro D. Fernando 
(MR 33). 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Em observância do ofício do Ministério a cargo de Vossa Excelência, expedido pela 1.ª 
Direcção, 1.ª Repartição em 11 do corrente acompanhando o requerimento da Sociedade 
Empresária do Teatro de D. Fernando que pede a prorrogação por tempo de seis meses da 
licença para dar representações dramáticas naquele teatro ou em outro qualquer das províncias, 
tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o mencionado requerimento, informando a Vossa 
Excelência que me parece, pelo que toca à polícia, poder dar-se a licença pedida, por isso que o 
administrador do Bairro de Alfama declara em seu ofício, datado de hoje, que a mesma 
Sociedade tem cumprido as leis e regulamentos de polícia nas representações que tem dado no 
sobredito teatro. 
Deus guarde a Vossa Excelência. 
Lisboa, 12 de Novembro de 1851 
Pelo Governador Civil 
O Secretário Geral 
Luís de Almeida Albuquerque 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 

Siga A informar o Inspector Geral dos Teatros por ofício de 12 Novembro de 1851 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 9º, N.º 397 
1ª Repartição, N.º 944 
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MR 37 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3533, Proc. 397, [s. f.]) 

 
13/11/1851 - Cópia do termo de responsabilbidade e fiança da Sociedade Empresária assinado junto do 
IGT no mesmo dia. 
 
Cópia 
 

Aos treze dias do mês de Novembro de mil oitocentos cinquenta um na Inspecção Geral dos 
Teatros, onde estava presente o Excelentíssimo Senhor Conde do Farrobo, Inspector Geral, 
compareceram André Augusto Xavier de Macedo, Nicola Marcheze e Joaquim Vital da Cunha 
Sargedas, o primeiro na qualidade de Presidente, o segundo de Vogal e o terceiro de Secretário 
da Direcção da Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando para, na conformidade do 
Artigo 13.º § único do Decreto de 30 de Janeiro de 1846, assinarem termo de responsabilidade e 
prestarem as garantias necessárias a fim de poderem continuar os espectáculos no referido teatro 
por tempo de seis meses.  
E declararam: 
 1.º - Que os espectáculos de que se trata são dramas, comédias, farsas, óperas-cómicas em 
português, francês e espanhol, e mesmo alguns pequenos bailes, tanto no referido Teatro de D. 
Fernando em Lisboa como em qualquer outro das províncias. 
2.º - Que pretendem dar no mesmo teatro um número de récitas por semana igual aos demais 
teatros não subsidiados. 
3.º - Que se obrigam à pontual observância dos regulamentos teatrais bem como de quaisquer 
providências de Polícia Dramática ordenadas pela Inspecção Geral dos Teatros. 
4.º - Que satisfarão aos esclarecimentos que lhes forem exigidos pela mesma inspecção 
exibindo-lhes a escrituração e documentos da Sociedade e facilitando quaisquer vistorias no 
teatro e seus acessórios. 
5.º - Que durante o prazo da licença que lhes for concedida darão um benefício a favor das 
Escolas do Conservatório Real de Lisboa em dia e com espectáculo designados pelo Inspector 
Geral de acordo com a Direcção da Sociedade, deduzidas unicamente as despesas serais. E para 
garantia do cumprimento de suas obrigações para com o público e autoridades, e bem assim do 
pagamento das multas em que possam incorrer, conforme os artigos 103.º, 104.º e 105.º do 
citado Decreto, deram por fiador e principal pagador, responsável por todo o referido, ao 
societário João dos Santos Mata, com loja de calçado na Travessa de São Nicolau n.º 51 D, 
Freguesia da mesma denominação, o qual declarou aceitar o dito encargo com todos os ónus e 
obrigações a ele inerentes.  
De tudo o que o mesmo Excelentíssimo Inspector Geral mandou lavrar o presente que assina 
com os sobreditos e com Francisco Pedro da Costa Araújo e Angelo Vecchiato, empregados 
desta repartição, testemunhas presentes a este acto. E eu, Carlos da Cunha e Meneses, 
Secretário, o subscrevi. Conde do Farrobo - André Augusto Xavier de Macedo - Nicola 
Marcheze - Joaquim Vital da Cunha Sargedas - João dos Santos Mata - Angelo Vecchiato - 
Francisco Pedro da Costa Araújo. 
 

Está conforme.  
O Secretário, 
Carlos da Cunha e Meneses 
 

MR 38 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3533, Proc. 397, [s. f.]) 

 
14/11/1851 – Parecer do IGT sobre o requerimento da Sociedade Empresária do Teatro D. Fernando (MR 
33). 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Em cumprimento do que de ordem de Vossa Excelência me foi determinado em ofício de 12 do 
corrente, incluindo o requerimento, que devolvo com a respectiva informação do Governo Civil 
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de Lisboa, no qual a Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando pede prorrogação de 
licença - por seis meses - para representações dramáticas naquele Teatro ou em qualquer outro 
das províncias, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que havendo-se procedido às 
diligências necessárias e tendo-se sujeitado a Sociedade suplicante às prescrições da lei 
mediante o termo que assinaram nesta Repartição os representantes da mesma, e que remeto por 
cópia, parece-me que esta pretensão está no caso de ser deferida.  
Vossa Excelência, porém, resolverá o que tiver por mais acertado. 
Deus guarde a Vossa Excelência. 
Inspecção Geral dos Teatros, em 14 de Novembro de 1851 
Conde do Farrobo 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
siga 
 
Guia para pagamento de 5.000 réis de selo em 14 de Novembro de 1851 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 9º, N.º 397 
3ª, N.º 327 = i 
 
 

MR 39 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3533, Proc. 397, [s. f.]) 

 
14/11/1851 – Minuta do Alvará de licença por seis meses concedida à Sociedade Empresária do Teatro D. 
Fernando, retroactivo a 29 de Outubro. 
 

Rodrigo da Fonseca Magalhães, Par do Reino, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 
Reino, pelo presente Alvará concedo licença à Sociedade Empresária do Teatro de D. Fernando 
para, por tempo não excedente a seis meses, a contar de 29 de Outubro próximo pretérito dar 
representações dramáticas no mesmo teatro ou em outro qualquer das províncias mediante as 
garantias consignadas no respectivo termo de fiança assinado a 13 do corrente mês na Inspecção 
Geral dos Teatros e debaixo das condições seguintes  
1.ª - Que a referida Sociedade será obrigada a conformar-se com os regulamentos teatrais 
presentes ou futuros e com quaisquer providências de polícia dramática ou de segurança 
ordenadas pelas autoridades encarregadas da administração e inspecção dos espectáculos 
públicos; 
2.ª - Que no dia que for designado pela Inspecção Geral dos Teatros dará, a favor das Escolas do 
Conservatório Real, um benefício livre das despesas serais; 
3.ª - Que os dias destinados para os espectáculos serão designados pela Inspecção Geral dos 
Teatros em conformidade do artigo 15 do Regulamento de 30 de Janeiro de 1846; 
4-ª - Que nenhum cartaz poderá ser afixado sem prévia autorização do Inspector Geral dos 
Teatros, nos termos do artigo 21 do dito Regulamento; 
5.ª - Que este Alvará, depois de selado com o selo da verba da Causa Pública, será registado nas 
Repartições da Inspecção Geral dos Teatros e Governos Civis respectivos, sem o que não terá 
validade. 
E para que assim se observe e faça executar se passou o presente que vai selado com o selo das 
Armas Reais. 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, em 14 de Novembro de 1851. 
Rodrigo da Fonseca Magalhães 
 

Alvará pelo qual Vossa Excelência concede licença à à Sociedade Empresária do Teatro de D. 
Fernando para por tempo não excedente a um ano seis meses, dar representações dramáticas 
naquele teatro ou em outro qualquer das províncias mediante as condições retro declaradas. 
Para Vossa Excelência ver. 
Por despacho de 14 Novembro 1851 
Ameno da Silva Franco Júnior o fez 
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MR 40 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3558, Proc. 44, [s. f.]) 

 
03/02/1852 - Requerimento de Bernardino Martins da Silva, em nome da Sociedade Empresária do Teatro 
D. Fernando para que a companhia francesa contratada para o Ta«etaro possa dar representações diárias. 
 

Senhora 
 

Diz Bernardino Martins da Silva, por parte dos artistas societários do Teatro de D. Fernando, 
que havendo estes celebrado um contrato com Mr. Jules François Bernard, Director da 
Companhia de Actores Franceses actualmente em Madrid, pelo qual aquela companhia deve 
começar as suas representações em Lisboa, no Teatro de D. Fernando, em 15 de Março para 
terminar em 15 de Junho do corrente, que para levar a efeito aquele contrato precisa que Vossa 
Majestade se digne permitir que as representações daquela companhia possam ter lugar todas as 
noites, se assim convier ao seu director, pois que, doutra forma, mal poderia sustentar as 
despesas a que está obrigado. Esta pretensão é da maior justiça, por isso que de nenhum 
subsídio goza o teatro de D. Fernando, nem tão-pouco agora o implora. 
Pede a Vossa Majestade se digne diferir a este justo pedido [man]dando que para sua exe[cução] 
se passem as convenientes ordens. 
Espera Real Mercê  
Lisboa, 3 de Fevereiro 1852 
Bernardino Martins da Silva 
 

Teatro Francês 
Urgente 
 

Já se determinou o consenso 
 

Informar o Inspector Geral dos Teatros 
A informar a Inspecção Geral dos Teatros por ofício de 4 de Fevereiro de 1851 [sic] 
 
 

MR 41 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3558, Proc. 44, [s. f.]) 

 
10/02/1852- Parecer do IGT sobre o requerimento de Bernardino Martins da Silva (MR 40). 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Em observância das ordens que Vossa Excelência me mandou transmitir em ofício de 4 do 
corrente relativas a um requerimento que no mesmo ofício vinha incluso, em que Bernardino 
Martins da Silva, por parte dos artistas societários do Teatro de D. Fernando, pede que uma 
companhia francesa possa dar naquele teatro representações dramáticas todas as noites a 
começar a 15 de Março e findar em igual dia do mês de Junho do corrente ano, cumpre-me 
informar o seguinte: 
Estabelecendo o artigo 15.º da Lei Regulamentar dos Teatros, de 30 de Janeiro de 1846, que os 
dias para os espectáculos sejam designados pela autoridade competente, tendo-se sempre em 
vista que os teatros se não prejudiquem uns aos outros, e podendo quase com certeza afirmar-se 
que a companhia francesa que ora pretende vir dar representações a esta capital há-de 
necessariamente atrair todas as atenções, forçoso é confessar que o prejuízo para os outros 
teatros é inevitável quando, em contravenção da lei, se consentir que a dita companhia funcione 
todos os dias, conforme pede.  
Lamento que a lei que me cumpre respeitar e observar me não permita estabelecer uma 
excepção de que pudesse aproveitar-se a companhia requerente, e lamento, e principalmente no 
interesse da arte dramática pois estou convencido e julgo que a experiência terá convencido a 
todos que a única escola de declamação possível no nosso país será a existência de uma 
companhia francesa que, quando devidamente organizada, possa servir de modelo aos nossos 
actores. 
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Este obstáculo que vem da lei teria já desaparecido se o Governo, conforme tive a honra de lhe 
propor, no meu ofício de 5 de Dezembro de 1850, tivesse consentido, conforme me pareceu e 
ainda parece justo, que os teatros não subsidiados representassem em todos os dias da semana. 
Mas não tendo sido atendidas as minhas observações, devo supor que elas eram menos bem 
fundadas e que o Governo, não as tomando em conta, resolveu como era mais justo. 
Não devo esconder que além dos motivos aduzidos para o indeferimento do requerimento, um 
outro existe de bastante ponderação, qual o contrato celebrado com a Empresa do Teatro de São 
Carlos pelo qual, sujeitando-se a mesma ao Regulamento dos Teatros em que se estipulam as 
obrigações já ponderadas, pode, julgando-se prejudicada nos seus interesses, requerer do 
Governo a indemnização competente por falta de cumprimento do mesmo contrato. 
É quanto me cumpre informar a Vossa Excelência, que resolverá o que for mais acertado. 
Deus guarde a Vossa Excelência. 
Inspecção Geral dos Teatros, em 10 de Fevereiro de 1852 
No impedimento do Inspector Geral, o Secretário 
Carlos da Cunha e Meneses 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 10, N.º 44 
Livro 4º, N.º 32 
 
 

MR 42 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3558, Proc. 44, [s. f.]) 

 
12/02/1852 - Informação dos da SEMNR sobre o requerimento Bernardino Martins da Silva (MR 40). 
com o ponto da situação do assunto. Anexa e copia partes do parecer do IGT sobre semelhante matéria 
em 05/12/1850 (MR 20) e copia as condições 8ª e 17ª do contrato com a empresa concessionário do 
Teatro de S. Carlos. 
 

Em 12 de Fevereiro de 1852 
 

Companhia Dramática Francesa 
 

Bernardino Martins da Silva, por parte dos artistas societários do Teatro de D. Fernando, diz 
que havendo estes celebrado em contrato com Mr. Jules François Bernard, director da 
companhia de actores que actualmente se acha em Madrid, em virtude do qual a mesma 
companhia deve começar as suas representações em Lisboa, no Teatro de D. Fernando, em 15 
de Março para findar em 15 de Junho próximo, pedem que se permita à referida companhia o 
dar representações em todas as noites, se assim convier ao seu director, pois que, de outra 
forma, mal poderia este sustentar as despesas a que está obrigado. Data o seu requerimento em 3 
do corrente. 
O Inspector Geral dos Teatros, mandado ouvir sobre esta pretensão, em ofício de 4 do presente 
mês, diz o seguinte: 
Que estabelecendo o artigo 15.º da Lei Regulamentar dos Teatros, de 30 de Janeiro de 1846, que 
os dias para os espectáculos sejam designados pela autoridade competente, tendo-se sempre em 
vista que os teatros se não prejudiquem uns aos outros, e podendo quase com certeza afirmar-se 
que a companhia francesa de que se trata há-de necessariamente atrair todas as atenções, forçoso 
é confessar que o dano para os outros teatros é inevitável quando, em contravenção à lei, se 
consentir que a dita companhia funcione todos os dias, como pede. 
Que lamenta que a lei lhe não permita fazer uma excepção no caso presente, em favor da arte 
dramática, pois está convencido de que a única escola de declamação possível neste país será a 
existência de uma companhia francesa que, devidamente organizada, possa servir de modelo aos 
nossos actores. 
Que este obstáculo que provém da lei houvera já desaparecido se o Governo, como ele propôs 
em ofício de 5 de Dezembro de 1850, (vai junto, e extractado na parte relativa a este objecto), 
tivesse consentido como lhe parece justo, que os teatros não subsidiados dessem representações 
em todos os dias da semana. 
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Que além dos motivos aduzidos para o indeferimento do requerimento, de que se trata, há outro 
de bastante ponderação, que é o contrato celebrado com a Empresa do Teatro de São Carlos 
pelo qual, sujeitando-se a mesma Empresa ao Regulamento dos Teatros em que se estipulam as 
obrigações já ponderadas, pode, julgando-se prejudicada nos seus interesses, pedir ao Governo 
as denunciações por falta de cumprimento do mesmo contrato. 
Marques Torres 
 

NB - Vai junta cópia das condições 8ª e 17ª deste contrato que dizem respeita a semelhante 
objecto 
Vai junto o ofício da Inspecção Geral dos Teatros de 5 de Dezembro de 1850, no qual o 
Inspector Geral, na parte relativa aos dias de representação dos teatros diz o seguinte: 
Que pelo que diz respeito poder dar o Teatro de D. Fernando as suas representações nos dias em 
que lhe convier é arbítrio a que ele Inspector se inclinaria de preferência se duas poderosas 
razões se lhe não antepusessem:  
A 1.ª - Pelo receio que tem de que semelhante arbítrio venha a ser prejudicial ao Teatro Normal, 
já tão apoucado de recursos. E a 2.ª - por não se achar ainda fixado o número dos teatros, e 
marcadas, por consequência, as bem entendidas raias dentro das quais pode livremente exercer 
sua indústria sem comprometer a sua existência. 
Que este objecto é muito importante; que acerca dele convém meditar parecendo-lhe acertado 
ouvir a Comissão Inspectora do Teatro de D. Maria II e a Empresa do Real Teatro de São 
Carlos, como partes altamente interessadas. 
Que pelo que respeita ao 3.º arbítrio oferecido de ser o teatro do Ginásio obrigado a suportar 
conjuntamente com o de D. Fernando a concorrência do de São Carlos, ainda que pareça 
estabelecer uma certa igualdade, é, contudo, fácil de ver que, quando ele se levasse a efeito sem 
favorecer a um só teatro, causaria a ruína de ambos, comprometendo a comodidade do público, 
já habituado a certa regularidade nos dias de representação. 
Que é, pois, de parecer que no estado em que actualmente se acham regulados os negócios 
teatrais não deve o Teatro de D. Fernando não deve ser atendido na sua súplica.  
Que, porém, se o Governo entendesse que da licença de representarem os teatros de D. Maria 
quando quiserem não resultará dano algum aos teatros de D. Maria e São Carlos, e fixando-se, 
desde já, o número dos teatros para Lisboa, seria esse o único meio de promover adequadamente 
uma indústria com utilidade pública, porquanto na luta que se encetasse seria concedida a palma 
da vitória ao verdadeiro merecimento. 
 
Condição 8.ª da escritura da Empresa do Real Teatro de São Carlos aprovada por Decreto de 19 
de Setembro de 1850: 
 
Em cada uma das épocas as representações terão lugar em todas as Quartas e Sextas-feiras e 
Domingos, bem assim nos dias santos de guarda e nos dias de grande gala, salvo inconveniente 
de doença nos artistas ou qualquer outra procedente de força maior que, efectivamente, 
impossibilitasse a representação; nesse caso a empresa dará conhecimento do ocorrido à 
Inspecção Geral dos Teatros para certificar a veracidade do obstáculo. As Segundas-feiras serão 
destinadas aos benefícios e récitas extraordinárias. 
 

Condição 17.ª da escritura acima mencionada: 
 

A Empresa fica igualmente sujeita às disposições do Regulamento de Teatros de 30 de Janeiro 
de 1846. 
 

Apenso 1.º 
 

Para ver, urgente 
 

Portaria de licença em 27 de Fevereiro de 1852 
 

Guia de selo em 9 de Março de 1852 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 10, N.º 44 
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MR 43 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3558, Proc. 44, [s. f.]) 

 
12/02/1852 - Cópia da Portaria de 13/02/1845, que estabele dos dias de representação de cada teatro. 
 
Por Portaria de 13 de Fevereiro de 1845 se ordenou que os espectáculos nesta capital tivessem 
lugar nos dias designados na seguinte tabela: 
 

Teatros Dias da 
semana S. Carlos Rua dos Condes Salitre 

Circo 
Olímpico 

     
2.ªs feiras = extraordinário   
3.ªs feiras trabalha  trabalha  
4.ªs feiras  trabalha  trabalha 
5.ªs feiras trabalha  trabalha trabalha 
6.ªs feiras     
Sábados extraordinário trabalha extraordinário trabalha 
Domingos trabalha trabalha trabalha trabalha 

Q
uaresm

a 

 

2.ª feira extraordinário  trabalha trabalha 
3.ª feira  trabalha   
4.ª feira trabalha  trabalha trabalha 
5.ª feira  trabalha  trabalha 
6.ª feira trabalha  trabalha  
Sábados  extraordinário extraordinário  
Domingos trabalha trabalha trabalha trabalha 

R
esto do ano 

 
O Alvará que concedeu licença para espectáculos no Teatro de D. Fernando (datado de 11 
Dezembro de 1850) declara no artigo 3.º «que os dias designados para as récitas ordinárias do 
teatro serão os que forem marcados pela Inspecção Geral dos Teatros, em conformidade do 
artigo 15.º do Decreto regulamentar de 30 de Janeiro de 1846, de acordo com a Sociedade 
Empresária do Teatro. 
O Inspector Geral dos Teatros designou-lhe os dias em que funciona o Teatro de São Carlos, 
isto é Quartas e Sextas-feiras. 
O 1º Alvará de licença concedido a teatro (de 13 de Outubro de 1849) no 3º diz: 
"Os dias destinados para as récitas ordinárias do Teatro serão Domingos, Terças e Quintas-
feiras. 
Os dias de espectáculos do Teatro do Ginásio são marcados pela Inspecção Geral dos Teatros 
(em conformidade dos alvarás de licença). Têm-lhe sido designadas as 3as e 5as feiras. 
 
 

MR 44 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3558, Proc. 44, [s. f.]) 

 
27/02/1852 - Portaria da SENR ao GCL com despacho da Rainha concedendo licença para a companhia 
francesa representar todos os dias, em resposta ao requerimento de Bernardino Martins da Silva (MR 40). 
 

Sua Majestade a Rainha, atendendo ao que lhe representaram os artistas societários do Teatro de 
D. Fernando sobre a faculdade que pedem para que uma companhia francesa possa dar naquele 
teatro representações dramáticas todas as noites, a começar em 15 de Março e findar em igual 
dia do mês de Junho do corrente ano; 
Atendendo a que a existência de uma companhia francesa devidamente organizada pode servir 
de modelo aos nossos actores e concorrer poderosamente para o aperfeiçoamento da escola de 
declamação e da arte dramática entre nós; 
Há por bem, usando da autorização do artigo 112.º do Regulamento de 30 de Janeiro de 1846, 
em vista dos ofícios do Inspector Geral dos Teatros de 7 de Dezembro de 1850 e 10 do corrente 



  31 

mês de Fevereiro, conceder licença por tempo de três meses, contados desde o referido dia 15 de 
Março próximo futuro, para que a mencionada companhia possa dar no Teatro de D. Fernando 
representações dramáticas todas as noites, mediante as condições e regras estabelecidas no 
citado Regulamento. 
O que assim se participa pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino ao referido Inspector 
Geral dos Teatros para sua inteligência Governador Civil do Distrito de Lisboa para sua 
inteligência e execução na parte que lhe toca. 
Paço das Necessidades, em 27 de fevereiro de 1852 
Rodrigo da Fonseca Magalhães 
 

Na mesma conformidade e data ao Inspector Geral dos Teatros  
 
Ministério do Reino, 1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 10, N.º 44 
 
 

MR 45 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3559, Proc. 235, [s. f.]) 

 
17/06/1852 - Requerimento de João dos Santos Mata, em nome da Sociedade Empresária do teatro D. 
Fernando para obter licença por mais seis meses para dar espectáculos, incluindo concertos musicais e 
vocais. 
 

Senhora 
 

Diz a Direcção actual da Sociedade Artística do Teatro de D. Fernando que tendo findado no dia 
15 do corrente mês a licença que lhe foi concedida para naquele teatro se darem representações 
francesas vem agora pedir a renovação da referida licença por tempo de seis meses (pela forma 
que Vossa Majestade bem julgar) para poderem continuar as representações nacionais, 
francesas, espanholas, bailes, canto e concertos instrumentais e vocais sujeitando-se em tudo aos 
regulamentos em vigor. 
Pedem os suplicantes a Vossa Majestade lhes defira como requer. 
Espera receber mercê. 
Lisboa, 17 de Junho de 1852 
O representante da Sociedade 
João dos Santos Mata 
 
Informar 
 

Ofício ao Governador Civil  
Lisboa em 17 de Junho 1852 
 

Repartição Primeira N.º 2287 Livro 5 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 10º, N.º 235 
 
 

MR 46 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3559, Proc. 235, [s. f.]) 

 
25/06/1852 - Parecer do IGT sobre o requerimento da Sociedade Empresária do Teatro D. Fernando para 
licença por mais seis meses (MR 45). 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Satisfazendo ao ofício de 19 do corrente em que de ordem de Vossa Excelência me foi remetido 
para informar interpondo o meu parecer o requerimento em que a Sociedade Empresária do 
Teatro de D. Fernando pede prorrogação de licença por seis meses para dar no mesmo teatro 
representações nacionais, francesas e espanholas, bem como bailes, e concertos de música vocal 
e instrumental, cumpre-me, devolvendo o dito requerimento e respectiva informação do 
Governo Civil declarar a Vossa Excelência que nenhuma dúvida se oferece à concessão da 
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licença para as representações dramáticas nacionais e para os bailes; porém, pelo que respeita a 
representações de companhias estrangeiras ainda não organizadas e determinadas parece-me que 
não deve ser atendida a pretensão da Sociedade suplicante porquanto este pedido antecipado, 
sem prévia organização de companhia certa, equivale a querer obter uma concessão para traficar 
com quaisquer incautos, privando ao mesmo tempo os cofres públicos dos rendimentos que lhes 
competem pelas novas licenças a que é justo se sujeitem as companhias estrangeiras que se 
organizarem e pretenderem dar representações em quaisquer teatros desta cidade. Quanto, 
finalmente, à licença para concertos de música sou de parecer que se lhe conceda com a cláusula 
de solicitar autorização desta Repartição por cada um dos dias em que pretender dar os ditos 
concertos, porque sendo uma das condições da nova Empresa do Real Teatro de São Carlos que 
em nenhum dos outros teatros se possam cantar óperas ou partes de óperas italianas durante as 
épocas da abertura do teatro, concedendo-se a licença sem esta restrição podia sofismar-se a 
concessão e dar origem a reclamações que necessariamente apareceriam se acaso em algum dos 
concertos para que se solicita a licença se compreendesse canto de óperas italianas ou de 
repertório italiano ou de grandes óperas francesas. 
É quanto se me oferece informar a Vossa Excelência sobre esta pretensão que em todo caso se 
servirá ordenar o que lhe parecer mais justo. 
Deus guarde a Vossa Excelência. 
Inspecção Geral dos Teatros, em 25 de Junho de 1852 
Conde do Farrobo 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 10º, N.º 23 
Livro 4º, N.º 32 = c 
 
 

MR 47 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3559, Proc. 235, [s. f.]) 

 
07/07/1852 - Informação dos serviços da SENG sobre o requerimento da Sociedade Empresária do Teatro 
D. Fernando para prorrogação da licença (MR 45), resumindo o parecer do IGT (MR 47) e juntando cópia 
da condição 14.ª do contrato do Estado com a empresa concessionária do Teatro de S. Carlos (MR 48). 
 
Julho 7 de 1852 
 
Teatro de D. Fernando 
 
A Direcção actual da Sociedade Artística do Teatro de D. Fernando pede se lhe prorrogue pelo 
tempo de seis meses a licença concedida por Portaria de 21 Fevereiro de 1851 que findou em 15 
do corrente mês e ano (Junho de 1852) para dar representações nacionais, nacionais francesas, 
espanholas, bailes, canto e concertos instrumentais. 
O Governador Civil a 19 de Junho informou que não há por parte da polícia inconveniente 
algum em que à suplicante se conceda a licença que requer. 
O Inspector Geral dos Teatros, Conde do Farrobo (Junho, 25), informou que nenhuma dúvida se 
oferece à concessão da licença para as representações dramáticas nacionais e bailes, porém pelo 
que respeita a representações de companhias estrangeiras ainda não organizadas e determinadas 
parece-lhe que não deve ser atendida a pretensão da Sociedade porquanto este pedido 
antecipado sem prévia organização de companhia certa equivale a querer obter uma concessão 
para traficar com quaisquer incautos, privando ao mesmo tempo os cofres públicos dos 
rendimentos que lhes competem pelas novas licenças a que é justo se sujeitem as companhias 
estrangeiras. Quanto à licença para concertos de música é de parecer que se lhe conceda com a 
cláusula de solicitar autorização daquela Repartição para cada um dos dias em que pretender dar 
os ditos concertos, porque sendo uma das condições da nova Empresa do Real Teatro de São 
Carlos [que] em nenhum caso noutros teatros se possa cantar óperas italianas durante os dias da 
abertura do teatro.  
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Conceder-se a licença sem esta restrição podia sofismar-se a concessão e dar origem a 
reclamações que necessariamente apareceriam se acaso em algum dos concertos para que se 
solicita a licença se compreendesse canto de óperas italianas ou de repertório italiano ou de 
grandes óperas francesas. 
 

N. B. Vai junta cópia da condição da nova Empresa do Real Teatro de São Carlos a que se 
refere o Inspector Geral dos Teatros 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 10º, N.º 235 
 
 

MR 48 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3559, Proc. 235, [s. f.]) 

 
07/07/1852 - Cópia da condição 14.ª do contrato entre o Estado e empresa concessionária do Teatro de 
São Carlos, de 5 de Maio de 1852 
 
Cópia da condição 14.ª do contrato da Empresa do Real Teatro de São Carlos de S. Carlos, 
aprovado por Decreto de 5 de Maio de 1852 
 
14.ª - Durante as duas referidas épocas teatrais, em nenhum outro teatro desta cidade serão 
permitidas representações de óperas italianas ou de repertório italiano ou de grandes óperas 
francesas, nem mesmo será permitido cantar peças avulsas de óperas italianas. 
 
 

MR 49 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1225, ff. 112-112v) 

 
10/07/1852 – Cópia do ofício da SENR para IGT solicitando parecer sobre um requerimento de Jules 
Bernard 
 

Lisboa 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor - De ordem do Excelentíssimo Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Reino, envio a Vossa Excelência para que haja de informar com o seu 
parecer o incluso requerimento por que Júlio Francisco Bernard pretende dar representações 
dramáticas francesas no Teatro de D. Fernando, com uma nova Companhia dramática francesa, 
que projecta organizar na qualidade de Director da mesma Companhia, dando-se-lhe licença 
para representar naquele teatro todos os dias excepto os que se acham proibidos por lei. 
Deus guarde a Vossa Excelência Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em 10 de Junho 
de 1852.  
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Governador Civil do Distrito de Lisboa – Joaquim José Ferreira 
Pinto da Fonseca Telles 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro = 273 
 

 

MR 50 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1225, ff. 112v-113) 

 
10/07/1852 – Cópia do ofício da SENR para o IGT solicitando parecer sobre um requerimento de Jules 
Bernard 
 

Teatros 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor – De ordem do Excelentíssimo Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Reino, remeto a Vossa Excelência para que haja de informar, 
procedendo às diligências do estilo, o incluso requerimento, já informado pelo Governador Civil 
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de Lisboa, em que Júlio Francisco Bernard pede licença para dar no Teatro de D. Fernando 
representações dramáticas, executadas por uma nova companhia francesa.  
Deus guarde a Vossa Excelência Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em 16 de Julho de 
1852.  
Ilustríssimo e Excelentíssimo Inspector Geral dos teatros – Joaquim José Ferreira Pinto da 
Fonseca Telles. 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro = 273 
 
 

MR 51 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1225, ff. 125v-126) 

 
04/11/1852 – Cópia do Alvará de licença concedido a Jules Ber nard. 
 
Rodrigo da Fonseca Magalhães, Par do Reino, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 
Reino etc. 
Pelo presente concedo licença por tempo de seis meses, a Júlio Francisco Bérnard para dar 
representações francesas no Teatro de D. Fernando, com a companhia de que é director, 
podendo as mesmas representações ter lugar nas Terças e Quintas-feiras e nos Sábados e 
Domingos de cada semana, mediante as condições seguintes. 
1ª Prestará previamente na repartição da Inspecção Geral dos teatros a fiança de que trata o 
artigo 13º § único do Decreto de 30 de janeiro de 1846. 
2º Conformar-se-á com os regulamentos teatrais, medidas de segurança e ordem pública, e com 
quaisquer providências das autoridades encarregadas da administração dos espectáculos. 
3ª Fará registar este Alvará nas Repartições da Inspecção Geral dos Teatros e do Governo Civil 
de Lisboa, sem o que não terá validade. 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em 4 de Novembro de 1852. Rodrigo da Fonseca 
Magalhães.  
Alvará pelo qual Vossa Excelência concede licença por tempo de seis meses a Júlio Francisco 
Bérnard para dar representações francesas no Teatro de D. Fernando com a companhia de que é 
director, podendo as mesmas representações ter lugar nas Terças e Quintas-feiras e nos Sábados 
e Domingos de cada semana, mediante as condições acima declaradas. 
Para Vossa Excelência ver por Despacho de 2 de Novembro de 1852. 
Anselmo da Silva Franco Júnior o fez. 
 
 

MR 52 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3562, Proc. 179, [s. f.]) 

 
07/05/1853 - Requerimento de Jules Bernard para renovação da licença por um ano. 
 

Senhora 
 

Diz Jules François Bernard, actual Director da Companhia Francesa no Teatro de D. Fernando, 
que precisa, não só para findar a presente 1.ª época de representações a que é obrigado mas 
ainda para continuar nas duas seguintes épocas a dar naquele teatro representações no mesmo 
idioma, que Vossa Majestade se digne conceder-lhe licença por mais um ano a começar desde 
já. 
Pede a Vossa Majestade se digne deferir-lhes como requer. 
Espera receber mercê. 
Lisboa, 7 de Maio de 1853 
Jules François Bernard 
 
Ofício ao Inspector Geral dos Teatros em 10 de Maio de 1853 
 
Repartição Livro N.º 165 Livro 6 
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MR 53 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3562, Proc. 179, [s. f.]) 

 
21/05/1853 - Parecer do IGT sobre o requerimento de Jules Bernard (MR 52) 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Para dar cumprimento ao que de ordem de Vossa Excelência me é determinado em ofício de 10 
do corrente para que informe o requerimento em que Júlio Francisco Bernard, actual Director da 
Companhia Francesa do Teatro de D. Fernando pede se lhe conceda mais um ano de licença 
para continuar naquela Empresa tenho a honra, devolvendo o incluso requerimento, de declarar 
a Vossa Excelência. que por esta repartição nenhuma dúvida se oferece que obste à concessão 
da licença requerida, sujeitando-se o suplicante, por termo lavrado nesta repartição, ao disposto 
no art.º 13.º § único do Regulamento de 30 de Janeiro de 1846. 
Deus Guarde a Vossa Excelência 
Inspecção Geral dos Teatros em 21 de Maio de 1852. 
No impedimento do Inspector Geral dos Teatros, o Secretário 
Carlos da Cunha e Meneses 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino. 
 

Informe o Governador Civil de Lisboa interpondo o seu parecer 
Ofício ao Governador Civil do Distrito de Lisboa em 24 de Maio 1853 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 11º C N.º 179 
Livro 4º N.º 72 = d 
 
 

MR 54 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3562, Proc. 179, [s. f.]) 

 
02/06/1853 - Parecer do GCL sobre o requerimento de Jules Bernard (MR 52) 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Devolvendo o incluso requerimento em que Júlio Francisco Bernard, actual Director da 
Companhia Francesa do Teatro de D. Fernando solicita a concessão de mais um ano de licença 
para dar seus espectáculos no mesmo teatro, cumpre-me, em observância, do ofício que em data 
de 24 de Maio último acompanhou o referido requerimento, informar a Vossa Excelência que 
tendo ouvido o Administrador do Bairro do Rossio encarregado da inspecção do sobredito teatro 
não encontro inconveniente algum em que ao suplicante se conceda a licença que requer.  
 

Vossa excelência, porém, se dignará mandar o que em tais circunstâncias houver por mais 
acertado. 
Deus guarde a Vossa Excelência 
Lisboa, 2 de Junho de 1853 
Servindo de Governador Civil, o secretário Geral 
António José Vieira Santa Rita 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 

Concedida em vista das informações do Inspector Geral dos Teatros e do Governador Civil e 
para esse fim passem-se as guias 
 

Guia para pagamento de 20.000 réis de selo em 4 de Junho de 1853 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 11º N.º 179 
1ª Repartição, N.º 189 
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MR 55 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3562, Proc. 179, [s. f.]) 

 
 
04/06/1853 – Despacho da SENG de concessão de licença a Jules Bernard e guia de pagamento de 
imposto. 
 

A Júlio Francisco Bernard, Director da Companhia Francesa do Teatro de D. Fernando, há-de 
passar Alvará de licença por tempo dum ano para continuar a dar representações dramáticas 
francesas no mesmo teatro. E a fim de na conformidade da lei de 10 de Julho de 1843 pagar 
vinte mil réis de direitos de selo e o mais que dever, nos termos da legislação vigente para o 
imposto adicional para a autorização das notas do Banco de Lisboa, se lhe passou a presente 
guia. 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, em 4 de Junho de 1853 
Joaquim José Ferreira. Pinto. da Fonseca. Telles 
 
N.º 1132 
Ministério do Reino. 1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 11º, N.º 179 
 
 

MR 56 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3562, Proc. 179, [s. f.]) 

 
30/06/1853 - Requerimento de João dos Santos Mata, fiscal e tesoureiro da companhia francesa, para 
obter para si a licença por um ano que havia sido concedida a Jules Bernard, por este ter desistido dela e 
abandonado a Direcção da companhia.  
 

Senhora 
 

Diz João dos Santos Mata, Fiscal Geral e Tesoureiro de Empresa Francesa que proximamente 
findou no Teatro de D. Fernando a primeira época, que tendo Júlio Francisco Bernard declarado 
não poder continuar na Direcção daquele teatro que por tal motivo não só cedia (como cedeu) 
do arrendamento do teatro como também de qualquer direito que pudesse ter à licença que 
ultimamente pedira a Vossa Majestade, mesmo porque ainda não tinha pago os direitos de selo; 
e propondo-se o suplicante a tomar a Direcção do Teatro de D. Fernando para dar ali 
representações no idioma francês, vem respeitosamente pedir a Vossa Majestade que à vista de 
exposto e do processo já concluído sobre a conveniência dum teatro francês na capital e ouvindo 
Vossa Majestade de novo a autoridade competente sobre a identidade do suplicante se digne 
mandar que se lhes lavre alvará de licença por tempo dum ano e para os fins indicados com as 
mesmas condições e regalias que outrora Vossa Majestade se dignou conceder a Júlio Francisco 
Bernard. 
O suplicante pede respeitosamente a Vossa Majestade a brevidade desta concessão, sem a qual 
não pode mandar a França escriturar a nova companhia, que deve começar os seus trabalhos na 
seguinte época com muito maior antecipação àquela em que começou a empresa finda, e é 
também por este motivo que o suplicante igualmente pede que o ano de licença comece a correr 
desde já. 
Espera receber mercê. 
Lisboa, 30 de Junho de 1853 
João dos Santos Mata 
 

A informar com parecer o Inspector Geral dos Teatros por ofício de 30 de Junho de 1853 
 

Passe Alvará de licença, pagos os direitos de selo respectivos. 
Paço das Necessidades, em 9 de Julho de 1853 
Rodrigo da Fonseca Magalhães 
 

Alvará em 11 de Julho de 1853 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 11º N.º 179.    Repartição C N.º 165 Livro 6 
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MR 57 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3562, Proc. 179, [s. f.]) 

 
30/06/1853 – Minuta do ofício da SENR para o IGT emitir parecer sobre o requerimento de João dos 
Santos Mata (MR 56) 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor  
 
De ordem do Excelentíssimo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino remeto a 
Vossa Excelência para que haja de informar interpondo seu parecer o incluso requerimento por 
que João dos Santos Mata, na qualidade de Fiscal Geral e Tesoureiro da Empresa Francesa que 
proximamente findou no Teatro de D. Fernando pretende se lhe conceda licença para continuar 
com aquela Empresa no dito teatro na seguinte época, começando desde já a correr. 
Deus guarde a Vossa Excelência. 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, em 30 de Junho de 1853 
Joaquim José Ferreira. Pinto. da Fonseca. Telles 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Inspector Geral dos Teatros 
 
Ministério do Reino 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 11º, 179 
 
 

MR 58 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3562, Proc. 179, [s. f.]) 

 
05/07/1853 – Parecer do IGT sobre o requerimento de João dos Santos Mata (MR 56) 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Em satisfação das ordens de Vossa Excelência que me foram transmitidas em ofício de 30 de 
Junho último, para eu informar o requerimento que veio incluso de João dos Santos Mata, que 
pede se lhe conceda licença para continuar a empresa de uma companhia francesa no Teatro de 
D. Fernando por tempo de um ano, começando desde já a correr a dita licença com as mesmas 
condições e regalias que foram concedidas à Empresa transacta dirigida por Júlio Francisco 
Bernard, cumpre-me declarar a Vossa Excelência devolvendo o requerimento do suplicante que 
julgo de toda a justiça que seja favoravelmente deferida a sua pretensão, sujeitando-se o mesmo 
suplicante ao cumprimento dos regulamentos teatrais e policiais para o que deverá previamente 
prestar nesta Secretaria a fiança respectiva. 
Deus guarde a Vossa Excelência 
Inspecção Geral dos Teatros, em 5 de Julho = 1853 
No impedimento do Inspector Geral 
O secretário 
Carlos da Cunha e Meneses 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
A informar com parecer o Governador Civil do Distrito de Lisboa, em 7 de Julho de 1853. 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 11º, N.º 179 
Livro 4º, N.º 72 – E 
 
 
 



  38 

 
 

MR 59 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3562, Proc. 179, [s. f.]) 

 
05/07/1853 – Parecer do GCL sobre o requerimento de João dos Santos Mata (MR 56). 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Devolvendo o incluso requerimento em que João dos Santos Mata, Fiscal e Tesoureiro da 
Empresa Francesa ultimamente finda no Teatro de D. Fernando pede se lhe seja concedida 
licença para continuar com aquela empresa por tempo de um ano, no mesmo teatro, cumpre-me, 
em observância, do ofício que em data de ontem acompanhou o predito requerimento, informar 
a Vossa Excelência que tendo ouvido a autoridade local julgo não haver algum inconveniente na 
concessão pedida por isso que os precedentes daquele teatro e do pretendente na qualidade que 
exerce lhe são inteiramente favoráveis. Entretanto Vossa Excelência se dignará mandar o que 
mais houver por bem. 
Deus guarde a Vossa Excelência 
Lisboa, 8 de Julho de 1853 
Servindo de Governador Civil 
O secretário 
António José Vieira Santa Rita 
 
Ilustríssimo. e Excelentíssimo. Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
Em vista da informação conceda-se a referida licença 
Guia para pagamento de 20.000 réis de selo em 9 de Julho de 1853 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 11º, N.º 179 
 
 
 

MR 60 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1225, ff. 166-167) 

 
09/07/1853 – Cópia do alvará de licença a João dos Santos Mata. 
 
Rodrigo da Fonseca Magalhães, Par do Reino Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 
Reino, etc. 
Pelo presente concedo licença por tempo de um ano a João dos Santos Mata para dar 
representações dramáticas com uma companhia francesa no Teatro de D. Fernando, podendo as 
mesmas representações ter lugar nas Terças e Quintas-feiras e nos Sábados e Domingos de cada 
semana, mediante as condições seguintes: 
1ª Prestará previamente na repartição da Inspecção Geral dos teatros a fiança de que trata o 
artigo 13º § único do Decreto de 30 de Janeiro de 1846. 
2ª Conformar-se-á com os regulamentos teatrais, medidas de segurança e ordem pública, e com 
quaisquer providências das autoridades encarregadas da administração dos espectáculos. 
3ª Fará registar este Alvará nas repartições da Inspecção Geral dos teatros e do Governo Civil de 
Lisboa, sem o que não terá validade. 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em 11 de Julho de 1853 – Rodrigo da Fonseca 
Magalhães. Alvará pelo qual Vossa Excelência concede licença por tempo dum ano a João dos 
santos Mata para dar representações dramáticas com uma companhia francesa, no Teatro de D. 
Fernando, mediante as condições retro declaradas. 
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Para Vossa Excelência ver. Por Despacho de 9 de Julho de 1853. Anselmo da Silva Franco 
Júnior o fez. 
Pago 20$000 réis de selo e 2$000 réis de imposto N.º 56. – Pereira Frederico. 
 
 
 

MR 61 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1225, ff. 222-222v) 

 
03/03/1854 – Cópia do ofício da SENR para o Presidente do Conselho Dramático emitir parecer sobre um 
requerimento em que João dos Santos Mata pede licença por mais um ano e alteração dos dias de 
representação. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
De ordem do Excelentíssimo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, remeto a 
Vossa Excelência para ser informado pelo Conselho Dramático o incluso requerimento em que 
João dos santos Mata, director do Teatro de D. Fernando, pede prorrogação de licença por um 
ano, para continuar a dar representações dramáticas francesas no mesmo teatro, e que seja 
alterado o artigo 34º do regulamento de 22 de Setembro de 1853, a fim de poder dar as ditas 
representações em todas as Quintas-feiras de cada semana e nas Quartas-feiras durante a 
Quaresma. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, em 3 de Março 
de 1854 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Dramático – Joaquim José 
Ferreira Pinto da Fonseca Telles  
 
Presidente do Conselho Dramático 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 12, N.º 99 
 
 

MR 62 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1225, ff. 222v-223) 

 
03/03/1854 – Cópia do ofício da SENR para o IGT emitir parecer sobre um requerimento em que João 
dos Santos Mata pede licença por mais um ano e alteração dos dias de representação. 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Ttendo requerido por esta Secretaria de estado, João dos Santos Mata, Director do Teatro de D. 
Fernando que lhe seja prorrogada por um ano a licença que obteve para dar representações 
dramáticas francesas no mesmo teatro. Ordena o Excelentíssimo Ministro e Secretário de Estado 
dos Negócios do Reino que Vossa Excelência haja de informar sobre esta pretensão, interpondo 
o seu parecer. 
Deus Guarde a Vossa Excelência Secretaria de Estado dos Negócios do reino, em 3 de Março de 
1854 –  
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Inspector Geral dos teatros e Espectáculos Públicos – 
Joaquim José Ferreira Pinto da Fonseca Telles. 
Idêntico ao Governador Civil do Distrito de Lisboa.  

 
Inspector Geral dos Teatros 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 12 = 99 
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MR 63 

(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1226, f. 5v) 
 

08/07/1854 – Cópia do ofício da SENR para o GCL emitir parecer sobre um requerimento em que João 
dos Santos Mata pede licença por mais dois anos. 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Tendo João dos Santos Mata, actual director do Teatro de D. Fernando, pedido que se lhe 
conceda licença para continuar por mais dois anos a dar espectáculos no mesmo teatro, 
começando em 12 do corrente mês, encarrega-me o Excelentíssimo Ministro e Secretário de 
Estado desta Repartição de dizer Vossa Excelência que se sirva informar por este Ministério 
quanto se lhe oferecer a respeito de semelhante pretensão. 
Deus guarde a Vossa Excelência, Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, em 8 de Julho de 
1854. 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador Civil do Distrito de Lisboa 
Joaquim José Ferreira Pinto da Fonseca Telles. 
 

Governador Civil de Lisboa 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 12, N.º 99 
 
 
 

MR 64 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1226, f. 5v) 

 
08/07/1854 – Cópia do ofício da SENR para o GCL emitir parecer sobre um requerimento em que João 
dos Santos Mata pede licença por mais dois anos. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor De ordem do Excelentíssimo Ministro e Secretário de 
Estado desta Repartição, remeto a Vossa Excelência, para que haja de informar, o incluso 
requerimento em que João dos Santos Mata, actual director do Teatro de D. Fernando, pede se 
lhe conceda licença para continuar os espectáculos no mesmo teatro nos anos que hão de 
decorrer desde 12 do corrente mês até 12 de Julho de 1856, e dias no mesmo repertório 
designado. 
Deus guarde a Vossa Excelência Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, em 8 de Julho de 
1854. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Inspector Geral dos Teatros e Espectáculos Públicos. 
Joaquim José Ferreira Pinto da Fonseca Telles. 
 
Inspector Geral dos Teatros 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 12, N.º 99 
 
 

MR 65 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1226, ff. 29v-30) 

 
03/09/1854 – Cópia do Alvará de licença por dois anos concedida a João dos Santos Mata. 
 
Rodrigo da Fonseca Magalhães, Par do Reino, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 
Reino, etc. 
Pelo presente Alvará concedo licença por tempo de dois anos a João dos Santos Mata, Director 
do Teatro de D. Fernando, para dar representações dramáticas francesas no mesmo teatro. E 
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atendendo à influência que pode ter no aperfeiçoamento da escola de declamação e da arte 
dramática uma companhia francesa devidamente organizada, concedo outrossim licença para 
que as ditas representações possam ter lugar nas Terças e Quintas-feiras, Sábados e Domingos 
de cada semana, sem que esta excepção a favor do Teatro de D. Fernando possa em tempo 
algum fundamentar pretensão semelhante doutro qualquer teatro devendo o referido director 
sujeitar-se às condições seguintes: 
 
1ª Prestará previamente, na Inspecção Geral dos teatros, a fiança de que trata o artigo 28.º § 
único, do Regulamento de 22 de setembro de 1853. 
2ª Conformar-se-á com os regulamentos teatrais, medidas de segurança e ordem pública e com 
quaisquer providências das autoridades encarregadas da administração dos espectáculos. 
3ª Cumprirá pontualmente todas as obrigações, que, com o fim de evitar quaisquer sinistros de 
incêndio são impostas a todos os teatros da capital pela Portaria de 17 do dito mês publicada no 
Diário de Governo N.º 223. 
4ª Fará registar este Alvará nas Repartições da Inspecção Geral dos teatros, e do Governo civil 
de Lisboa, sem o que não terá validade. 
 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, em 3 de Setembro de 1854.  
Rodrigo da Fonseca Magalhães. 
Alvará pelo qual Vossa Excelência concede licença por tempo de dois anos a João dos Santos 
Mata, Director do Teatro de D. Fernando, para dar representações dramáticas francesas no 
mesmo teatro, mediante as condições retro declaradas.  
Para Vossa Excelência ver. 
Por Despacho do 1.º de setembro de 1854. 
Anselmo da Silva Franco Júnior a fez. 
 
 
 

MR 66 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3566, Proc. 99, [s. f.]) 

 
01/02/1855 - Requerimento de João dos Santos Mata para ser autorizada a cedência da sua empresa do 
Teatro D. Fernando a Charles Leodon. 
 
Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor 
 
Diz João dos santos Mata que tendo contratado com Charles Leodon, a cedência da empresa do 
Teatro de D. Fernando, vem rogar a Vossa Excelência se digne por seu despacho autorizar e 
conceder a respectiva licença para este fim, passando todos os encargos ao seu Comissário, visto 
que pelos contratos, de que se junta um exemplar, esta transferência pode efectuar-se à vontade 
especial do suplicante.  
Assim, pede a Vossa Excelência a graça de lhe conceder por aprovação a referida licença. 
Espera receber mercê. 
Lisboa 1.º de Fevereiro de 1855 
João dos Santos Mata 
 
Fevereiro 8 
 
Livro 4º N.º 152 
Livro 1º, 2º N.º 99 
 



  42 

MR 67 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3566, Proc. 99, [s. f.]) 

 
03/08/1854 - Contrato entre o empresário João dos Santos Mata e a actriz Alexandrine Gieules, com 
declaração da actriz passada em 06/10/1854, anexado ao requerimento de 01/012/2855 (MR 66) 
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MR 68 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3566, Proc. 99, [s. f.]) 

 
08/02/1855 - Parecer do IGT sobre requerimento de João dos Santos Mata  (MR 66) 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso requerimento e documento 
anexo em que João dos Santos Mata, actual empresário do teatro de D. Fernando, pede ser 
autorizado a fazer cessão da referida empresa em favor de Charles Leodon, passando para este 
todos os encargos, fundando-se para fácil resolução desta transacção no artigo 10.º da escritura 
junta ao requerimento que é idêntica às de todas as escrituras do referido teatro, pelo qual lhe é 
lícito ceder a qualquer indivíduo, contanto que este seja reconhecido pela autoridade, todos os 
seus direitos como empresário, sem que os artistas possam exigir nova garantia, reconhecendo o 
novo empresário e renunciando a qualquer recurso pessoal contra o empresário que os 
escriturou. 
Pela simples exposição do negócio reconhecerá Vossa Excelência que João dos Santos Mata, 
prevendo o caso de lhe convir, por qualquer motivo, abandonar a empresa do Teatro de D. 
Fernando, reservou para si o direito declarado no artigo 10.º já aludido de a ceder em qualquer 
pessoa, sem que os artistas possam contestar semelhante transacção contanto, porém, que o 
cessionário seja reconhecido pelo Governo. 
Nestes termos, e atendendo a que na qualidade de empresário de um teatro não subsidiado 
nenhuma outra garantia se pode exigir do que as que se acham já estipuladas no Alvará de 
licença, atendendo a que a convenção feita e estipulada no artigo 10.º das escrituras com os 
actores, nada tem de ilícito, porquanto estes não fazem se não renunciar antecipadamente a uma 
garantia, aceitando outra que a empresa haja de lhe apresentar, qualquer que seja a pessoa a 
quem a autoridade confie a Direcção, e que a cada um é lícito renunciar um direito que lhe 
pertence, parece-me que o Governo poderá sem inconveniente permitir a cessão pedida, 
obrigando-se, porém, previamente o cessionário a todos os encargos. 
Deus guarde a Vossa Excelência Inspecção Geral dos teatros em 8 de Fevereiro de 1855. 
No impedimento do Inspector Geral  
O Secretário 
Carlos da Cunha e Meneses 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
Em conformidade com o parecer exarado neste ofício passe Portaria ao Inspector Geral dos 
teatros concedendo a transferência pedida. 
 

Parecer ao Inspector Geral dos Teatros em 9 de Fevereiro de 1855 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 12º, N.º 99 
Livro 4º, N.º 152 
 
 

MR 69 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1226, ff. 75-75v) 

 
09/02/1855 – Cópia da Portaria de autorização da transferência da licença de João dos Santos Mata para 
Charles Leodon enviada da SENR ao IGT. 
 

Sua Majestade el Rei Regente, em nome do Rei, atendendo ao que lhe representou João dos 
Santos Mata, pedindo que se lhe conceda licença para realizar em Carlos Leodon a transferência 
de todos e quaisquer encargos e direitos que lhe compitam como actual empresário do Teatro de 
D. Fernando, conformando-se com o parecer do Conde Inspector Geral dos Teatros, exarado no 
seu ofício de 8 do corrente, há por bem autorizar a transferência requerida, obrigando-se, 
previamente, a todos os encargos inerentes a tal empresa e que constam do Alvará de 3 de 
Setembro do ano próximo passado por que esta foi concedida ao Empresário João dos Santos 



  47 

Mata, o que se participa pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino ao referido Conde 
Inspector Geral dos Teatros para sua inteligência e efeitos devidos. 
Paços das Necessidades, em 9 de Fevereiro de 1855 
Rodrigo da Fonseca Magalhães 
 

Inspector Geral dos Teatros 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 12º, N.º 99 
 
 

MR 70 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3572, Proc. 114, [s. f.]) 

 
06/03/1855 - Requerimento de João dos Santos Mata para alteração dos dias de representação. 
 

Senhor 
 

Diz João dos Santos Mata que tendo o governo de Vossa Majestade concedido ao suplicante 
licença para dar representações francesas no Teatro de D. Fernando nos dias Terças-feiras, 
Quintas e Sábados de cada semana a fim de que os dias das representações francesas não se 
encontrassem com aqueles que pertencem ao Teatro de São Carlos. O suplicante debaixo deste 
princípio fez engajar em França uma companhia de artistas por oito meses e aceitou assinaturas 
com a condição expressa de dar representações nos dias marcados na sua licença: acontece, 
porém, que a empresa do Real Teatro de São Carlos poucos dias depois da abertura do teatro 
começou a dar representações extraordinárias nas Terças-feiras e nos Sábados dias que tinham 
sido anteriormente concedidos ao suplicante:  
Este abuso, Real Senhor, tem continuado até ao presente dando motivo a que a Empresa do 
Teatro de D. Fernando tenha sofrido gravíssimos prejuízos, visto que a maioria dos assinantes 
tem recusado o continuar pelo motivo do encontro dos dias e o público frequentador deste teatro 
que é também do de São Carlos deixa de concorrer por igual razão. Necessita, pois, para poder 
continuar o Teatro Francês a dar representações, que se lhes aplique algum remédio, mas com a 
maior brevidade possível, aliás a empresa não pode continuar.  
Para evitar o pior, que a capital deixe de ter um teatro francês e os nossos artistas uma escola, 
pede o suplicante a Vossa Majestade se digne conceder-lhes (com a brevidade que o caso 
demanda) que além daquele dia na semana que lhes é permitido dar espectáculos privativamente 
com o Teatro de D. Maria II lhes sejam para o mesmo fim concedidos, os Sábados livres da 
concorrência do Teatro de São Carlos. 
Espera receber mercê. 
Lisboa __ de março de 1855. 
João dos Santos Mata. 
 

Informe Inspector Geral 
 
Ofício ao Inspector Geral dos Teatros em 9 de Março de 1855 
 

Repartição C N.º 1603 Livro 6. 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 13º, N.º 114 
 
 

MR 71 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3572, Proc. 114, [s. f.]) 

 
09/03/1855 – Requerimento de João dos Santos Mata pedindo celeridade na transferência da empresa 
para Charles Leodon, justificando ter assinado o requerimento anteiror (MR 70). 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Diz João dos Santos Mata que tendo obtido de Sua Majestade el Rei Regente licença para 
transferir a empresa do Teatro de D. Fernando em Carlos Leodon, e não tendo até à data desta 
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sido realizada com as formalidades prescritas a referida transferência, é por isso que o 
suplicante assinou em data de 6 do corrente o requerimento que se acha afecto à secretaria a 
cargo de Vossa Excelência em que pede se conceda à empresa daquele teatro os Sábados para 
dar representações livres da concorrência da empresa do Teatro de São Carlos a cujo 
requerimento se não dá andamento por se julgar realizada a transferência e como esta ainda não 
teve lugar até ao presente pelos motivos acima ditos pede o suplicante a Vossa Excelência se 
digne mandar que o referido requerimento siga o seu andamento. 
Lisboa 9 de Março de 1855 
João dos Santos Mata. 
 

MR 72 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3572, Proc. 114, [s. f.]) 

 
12/03/1855 - Parecer do IGT sobre o requerimento de João dos Santos Mata (MR 71) 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Tenho presente o ofício do Ministério a cargo de Vossa Excelência, com data de 9 do corrente, 
em que Vossa Excelência me ordena informe acerca de um requerimento, que no referido ofício 
veio incluso, no qual João dos Santos Mata, na qualidade de Director do Teatro de D. Fernando, 
pede se lhe conceda licença para dar representações aos Sábados de cada semana sem a 
concorrência do teatro de São Carlos. E em resposta permita-me Vossa Excelência que tenha a 
honra de declarar que me parece sobremaneira justa a pretensão do requerente, porquanto 
concedendo Vossa Excelência a licença pedida nada mais faz do que restituir àquele teatro o 
gozo efectivo de um privilégio que, com fundadas razões, lhe havia sido concedido com data 
anterior a um outro que o foi ao teatro de São Carlos, em que concedendo-se a este récitas 
extraordinárias em todos os dias não marcados no contrato, exceptuando a Quinta-feira, veio 
assim invalidar necessariamente as benéficas disposições do primeiro. 
Posso com certeza informar a Vossa Excelência que das récitas extraordinárias concedidas à 
empresa de São Carlos grandes prejuízos têm resultado para os outros teatros, sendo sem 
contestação o francês aquele que mais tem sofrido. 
Por estes factos, e referindo-me aos que por vezes tenho exposto à consideração de Vossa 
Excelência sobre o mesmo assunto, me parece ter chegado a oportunidade de, em conformidade 
da lei, se restringir o número dos teatros que actualmente funcionam, ou então conceder aos que 
existem faculdade ampla para representar em todos os dias da semana, assim que da rivalidade 
de cada dia resulte um estímulo promotor da arte dramática que tão reclamado tem sido pela 
opinião pública ilustrada. 
Deus guarde a Vossa Excelência 
Inspecção Geral dos Teatros em 12 de Março de 1855. 
No impedimento do Inspector Geral  
O Secretário 
Carlos da Cunha e Meneses. 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino. 
 

Livro 4º N.º 152 – a 
 

MR 73 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3572, Proc. 114, [s. f.]) 

 
14/03/1855 - Informação dos serviços da SENR sobre o requerimento de João dos Santos Mata (MR 71). 
 

Teatro Francês em Lisboa 
14 de Março 1855 
 

João dos Santos Mata, expondo os inconvenientes que há em que os dias de representação no 
Teatro Francês se encontrem com os de representação no Teatro de São Carlos, pede que lhe 
sejam concedidos livres os Sábados da concorrência deste último teatro. 
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O Inspector Geral dos Teatros diz: 
Que lhe parece justa a pretensão do suplicante e que concedendo-se a licença pedida se restitui 
ao teatro francês o gozo de um privilégio que com bem fundadas razões lhe fora concedido, com 
data anterior a um outro ao Teatro de São Carlos. 
Que no dito privilégio se concederam a este teatro récitas extraordinárias em todos os dias não 
marcados no contrato, exceptuando a Quinta-feira, invalidando-se de tal modo as benéficas 
disposições do primeiro privilégio. 
Que das récitas extraordinárias concedidas à empresa de São Carlos grande dano tem provindo 
aos demais teatros, sendo o francês o que mais tem sofrido. 
Que lhe parece chegada a ocasião de, em conformidade da lei, restringir o número dos número 
dos teatros que actualmente funcionam, ou conceder aos que aceitem ampla faculdade para 
representarem todos os dias de semana, a fim de que, da rivalidade de cada dia, resulte um 
estímulo promotor da arte dramática. 
Marques Torres 
 
Informe a Secretaria sobre todas as partes desta informação 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 13º, N.º 114 
 
 

MR 74 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3575, Proc. 135, [s. f.]) 

 
17/03/1856 - Requerimento de João dos Santos Mata para dar uma peça de grande espectáculo no Sábado 
de Aleluia. 
 
Diz João dos Santos Mata, empresário do Teatro de D. Fernando, que, tendo em cena uma peça 
de grande espectáculo intitulada O eremita São Francisco de Paula, cuja é moral e religiosa, 
própria da época da Quaresma, pretendia o suplicante, a exemplo de se ter concedido que Vossa 
Majestade se dignasse conceder-lhe licença para dar representação da dita peça no Sábado de 
Aleluia, 22 do corrente, e como o não possa fazer sem a devida permissão, por isso pede a 
Vossa Majestade se digne conceder-lha, no que espera receber mercê. 
 
Lisboa 17 de Março de 1856 
João dos Santos Mata 
 
Ao Governador Civil de Lisboa e ao Inspector Geral dos Teatros para informarem interpondo o 
seu parecer. 
Ofícios ao Inspector Geral dos Teatros e Governador Civil de Lisboa em 22 de Março 1856. 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 14º, N.º 133 
Repartição C. N.º 2562 Livro 6 
 

MR 75 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3575, Proc. 135, [s. f.]) 

 
19/03/1856 – Parecer do GCL sobre o requerimento de João dos Santos Mata (MR 75) 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Dando cumprimento ao que me foi exigido de ordem de Vossa Excelência, em ofício da 1.ª 
Direcção, 1.ª Repartição, datado de 17 do corrente mês, tenho a honra de informar a Vossa 
Excelência que não julgo deferível a pretensão de João dos Santos Mata, empresário do Teatro 
de D. Fernando, relativa à concessão de licença para dar na noite de Sábado de Aleluia uma 
peça de grande espectáculo, não só porque o Decreto de 22 de Setembro de 1853 no artigo 36.º 
tornou defesos a espectáculos públicos todos os dias da Semana Santa, mas porque a dispensa, 
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que houvesse de conceder-se agora em favor deste único teatro importaria uma excepção odiosa 
e que daria provavelmente lugar a precedentes e justificadas reclamações da autoridade superior 
diocesana, semelhantes às que já tiveram lugar por motivo análogo em outras ocasiões. 
Entretanto Vossa Excelência se dignará ordenar o que a este respeito houver por mais acertado. 
Deus Guarde a Vossa Excelência.  
Lisboa 19 de março de 1856. 
O Governador Civil. 
Conde da Ponte 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino. 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 14º, N.º 135 
1ª Repartição 
N 182 
 

MR 76 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3575, Proc. 135, [s. f.]) 

 
19/03/1856 – Parecer do IGT sobre o requerimento de João dos Santos Mata (MR 75) 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Em satisfação das ordens que, em ofício de 17 do corrente, são expedidas pelo Ministério a 
cargo de Vossa Excelência, mandando-me informar o requerimento em que João dos Santos 
Mata, director do Teatro de D. Fernando pede licença para no referido teatro, no próximo 
Sábado de Aleluia, 22, dar as representações de uma peça de grande espectáculo, cumpre-me 
declarar a Vossa Excelência que pelo Regulamento dos teatros de 22 de Setembro de 1853, o 
dia indicado é um dos que proíbe espectáculos públicos, e a lei nesta parte somente tem sido 
dispensada quando o produto da récita reverte a favor de alguns estabelecimento de caridade. 
É quanto se me oferece informar a Vossa Excelência, que mandará o que for mais justo. 
Deus guarde a Vossa Excelência. 
Inspecção Geral dos Teatros em 19 Março de 1856. 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino. 
No impedimento do Inspector Geral 
O secretário 
Carlos da Cunha e Meneses 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 14º, N.º 135 
Livro 4º, N.º 194 - a 
 

MR 77 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3577, Proc. 479, [s. f.]) 

 
30/08/1856 - Declaração de João dos Santos Mata reafirmando que não tenciona pedir renovação de 
licença que expira dentro de 10 dias. 
 
Tendo eu a tempo avisado essa empresa de que no dia nove do próximo mês de Setembro 
findava a licença que me tinha sido concedida pelo Governo de Sua Majestade para dar 
representações francesas no Teatro de D. Fernando, por tempo de dois anos, ao abrigo de cuja 
licença, com a concessão da respectiva autoridade, tem funcionado essa empresa dando 
representações com companhia portuguesa, e exigindo agora a mesma empresa, para mostrar 
aonde lhes convier, a repetição do aviso acima declarado, cumpre-me, para satisfazer aquele 
pedido, declarar novamente à empresa do Teatro de D. Fernando que não é minha intenção 
pedir ao Governo de Sua Majestade na futura época teatral nova licença para dar espectáculos 
naquele teatro. 
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Cumpre-me também declarar à empresa que já antecipadamente fiz oficialmente a mesma 
declaração à Inspecção Geral dos Teatros. 
 
Lisboa 30 de Agosto de 1856 
João dos Santos Mata 
 
Empresário do teatro de D. Fernando 
João dos Santos Mata 
 
Reconheço o sinal supra. Lisboa 30 Agosto 1856 
António Pedro Barreto de Saldanha 
[Assinaturas ilegíveis] 
 
 

MR 78 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3577, Proc. 479, [s. f.]) 

 
01/09/1856 - Requerimento de Justiniano Luís da Mota para se lhe conceda licença de funcionamento no 
Teatro de D. Fernando, com alteração dos dias de representação, uma vez que João dos Santos Mata não 
pretende pedir prorrogação da sua que se encontra em vigor. 
 
Senhor 
 
Diz Justiniano Luís da Mota que, tendo dado representações em português no Teatro de D. 
Fernando, debaixo da licença concedida a João dos Santos Mata, e como esta finalize em 9 do 
corrente e não pretenda o mesmo Mata a continuação de nova licença, como do documento 
junto, vem o suplicante pedir a Vossa Majestade que, precisando continuar a dar as mesmas 
representações em português, a sirva para este fim conceder-lhe a respectiva licença, mandando-
lhe passar o competente Alvará, e este pelo tempo de um ano, marcando-lhe os mesmos dias que 
a anterior por serem estes a que o teatro está habituado a funcionar regularmente: para o que 
pede a Vossa Majestade haja por bem assim o ordenar. 
Lisboa 1 de Setembro de 1856 
Justiniano Luís da Mota 
Espera receber mercê. 
 
Em vista das informações do Governador Civil de Lisboa o Inspector Geral dos Teatros, passe o 
Alvará de licença, pagos os direitos de selo respectivos. Paço de Mafra em 10 de Setembro de 
1856. 
Júlio Gomes da Silva Sanches 
 
Ofício ao Inspector dos Teatros e Governador Civil de Lisboa. 3 Setembro. 
Passou-se Alvará em 12 Setembro 1856 
 
Repartição C. N.º 2974 Livro 6 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 14, N.º 479 
 
 

MR 79 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3577, Proc. 479, [s. f.]) 

 
09/09/1856 - Parecer do GCL sobre o requerimento de Justiniano Luís da Mota (MR 78). 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Satisfazendo ao ofício que pelo Ministério a cargo de Vossa Excelência me foi dirigido, com 
data de 3 do corrente mês, tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que não 
há por parte da polícia inconveniente algum em que a Justiniano Luís da Mota se conceda a 



  52 

licença que requer para a continuação das representações dramáticas no teatro de D. Fernando, 
por isso que nenhum precedente há até agora ocorrido naquele Teatro que torne o suplicante 
menos digno da licença que solicita. 
Deus Guarde a Vossa Excelência. 
Lisboa 9 de Setembro de 1856 
O Governador Civil 
Conde de Sobral 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino. 
 
Junte 
 
1.º Direcção, 1ª Repartição, Livro 14º, N.º 479 
1ª Repartição 
N.º 637 
 

MR 80 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3577, Proc. 479, [s. f.]) 

 
09/09/1856 - Parecer do IGT sobre o requerimento de Justiniano Luís da Mota (MR 78). 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Satisfazendo ao que Vossa Excelência determina em ofício de 3 do corrente, mandando-me 
informar o requerimento em que Justiniano Luís da Mota, pede se lhe conceda licença, por 
tempo de um ano, para dar representações dramáticas no Teatro de D. Fernando, cumpre-me 
declarar a Vossa Excelência, a quem tenho a honra de devolver o referido requerimento, que por 
esta repartição dúvida alguma se oferece em oposição ao deferimento da licença requerida. 
Deus guarde a Vossa Excelência 
Inspecção Geral dos Teatros, em 6 de Setembro 1856. 
No impedimento do Inspector Geral 
O Secretário 
Carlos da Cunha Meneses 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino. 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 14º, N.º 479 
Livro 4º, N.º 194 - b 
 
 

MR 81 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1226, ff. 236v-237v) 

 
10/09/1856 – Cópia do Alvará de licença de representação concedida a Justiniano Luís da Mota 
 
Júlio Gomes da Silva Sanches, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, etc, etc, 
etc. 
Pelo presente Alvará concedo licença a Justiniano Luís da Mota para por tempo de um ano dar 
representações dramáticas no Teatro de D. Fernando, devendo cumprir as condições seguintes: 
1.ª Prestará na Repartição da Inspecção Geral dos Teatros a fiança de que trata o artigo 28.º, § 
único, do Regulamento de 22 de Setembro de 1853. 
2.ª Conformar-se-á com os regulamentos dos espectáculos públicos, medidas de segurança e 
ordem pública e com quaisquer providências das autoridades encarregadas da administração dos 
mesmos espectáculos. 
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3.ª Cumprirá pontualmente todas as obrigações que, com o fim de evitar quaisquer sinistros de 
incêndio, são impostas a todos os teatros e casas de espectáculos na capital, pela Portaria de 17 
de Setembro de 1853 publicada no Diário do Governo, n.º 223. 
4.ª Fará registar este Alvará nas repartições da Inspecção Geral dos Teatros e do Governo Civil 
de Lisboa, sem o que não terá validade. 
E para que assim se observe e faça executar se passou o presente que vai selado com o selo das 
Armas Reais e com o da Causa Pública.  
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em doze de Setembro de mil oitocentos cinquenta e 
seis = Júlio Gomes da Silva Sanches. 
Alvará pelo qual Vossa Excelência concede licença a Justiniano Luís da Mota para por tempo 
de um ano dar representações dramáticas no Teatro de D. Fernando pela forma e condições retro 
declaradas. 
Para Vossa Excelência ver. 
Por despacho de 10 de Setembro de 1856 
João Correia de Oliveira Coupers o fez. 
 
 

MR 82 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3581, Proc. 292, [s. f.]) 

 
05/05/1857 - Requerimento de José de Araújo, representante da companhia espanhola do Teatro de D. 
Fernando, para realizar o seu benefício no  Teatro de S. Carlos. 
 

Senhor. 
 

Diz José de Araújo, súbdito português actualmente representante da empresa da Companhia 
Espanhola que se acha no Teatro de D. Fernando, que desejando dar um espectáculo em seu 
benefício no Real Teatro de São Carlos, responsabilizando-se o suplicante por toda e qualquer 
despesa que se tenha a fazer para o dito espectáculo, pede a Vossa Majestade se digne conceder-
lhe o dito Teatro de São Carlos para poder fazer o referido benefício. 
Espera receber mercê. 
Lisboa 5 de Maio de 1857 
José de Araújo 
 

Informar o Comissário do Governo no Teatro de São Carlos interpondo o seu parecer. 
 
Ofício ao Comissário do Governo no Teatro de São Carlos em 6 de maio de 1857. 
 

Repartição C. N.º 350 Livro 7 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 15º, N.º 260 
 
 

MR 83 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3581, Proc. 292, [s. f.]) 

 
06/05/1857 - Requerimento dos empresários espanhóis do Teatro D. Fernando para darem espectáculos 
no Teatro D. Maria II ou no de S. Carlos por o de D. Fernando ser insuficiente. 
 
Excelentísimo Señor Ministro del Reino 
 
Excelentísimo Señor 
Don Calisto Boldún, Don Antonio Campoamor y Don José Mayquez, súbditos de Su Majestad 
Católica la Reina de España, artistas y empresarios de la Compañía Lírica Dramática y de Baile 
Español que actúa en el Teatro de Don Fernando de esta capital. 
A Vuestra Excelencia, con la debida consideración, exponen que, sabedores de la benevolencia 
y protección que dispensa la Nación Portuguesa a todo cuanto concierne al progreso de las artes, 
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concibieron el proyecto de trasladar a esta corte una compañía que dando a conocer en parte el 
actual estado del teatro español pudiera aclimatarse con facilidad en el extranjero, y, en su 
consecuencia, se decidieron a traer un espectáculo que, si naciente en su país y con algunos de 
los inconvenientes que el arte encuentra siempre en sus principios, presenta en cambio mas fácil 
la inteligencia de las composiciones dramáticas, y haciendo más variada su representación están 
amenizadas por medio de la música, idioma universal y que tanta predilección ha dado siempre 
a este culto público. 
Los que suscriben, que se encuentran al frente de la Compañía, y más artistas que empresarios, 
se dejaban llevar del deseo de contribuir a aumentar el número de los espectáculos extranjeros 
con que a más de los nacionales cuenta Lisboa, sin atender a procurarse un lucro probable en la 
especulación, ni ser éste su principal designio. 
Instalados en el Teatro de Don Fernando, harto reducido para presentar en su estrecho escenario 
varios espectáculos de aparato que cuentan en su repertorio y que por su naturaleza y 
condiciones deben atraer crecida concurrencia, no pudiendo contener un número regular de 
espectadores la platea del referido teatro, tienen aun que luchar con otro grave inconveniente, 
que a la ilustración de Vuestra Excelencia no puede ocultarse si se digna fijar su superior 
consideración en la circunstancia, de que la Compañía Española lo ha tornado en subarriendo de 
otro empresario que de él estaba en posesión y que este, a su vez, se ve precisado a exigir un 
alquiler harto crecido para un local cuyos productos deberían ser de mucha más importancia, si 
hubiesen de equilibrar al menos los grandes gastos de este espectáculo. 
Los exponentes, Excelentísimo Señor, no aspiran en su actual posición a ganancias de ninguna 
especie, y solo les mueve a molestar la atención de Vuestra Excelencia con esta respetuosa 
exposición la sola esperanza de que sus pérdidas sean menores, ya que se hallan resignados a 
que sus trabajos carezcan de remuneración, atendidas las circunstancias que llevan expuestas. 
Terminadas las representaciónes que la Compañía Francesa daba en el Teatro de Doña María II, 
sin perjuicio de las que ejecuta, como es justo, la nacional que en él actúa, creen los que 
suscriben, salva siempre la opinión de Vuestra Excelencia, que si pudieran dar, en vez de las 
que daban los franceses, algunas representaciones en aquel Coliseo de mayores dimensiones y 
productos podrían resarcirse un tanto de las pasadas pérdidas y hacer más llevaderas las que no 
pueden menos de experimentar continuando solo en el Teatro de Don Fernando, y caso que esta 
concesión no pudiere tener lugar rogamos a Vuestra Excelencia que se nos permita dar algunas 
representaciones en el Teatro de San Carlos de los grandes espectáculos que tenemos 
disponibles. 
La decidida protección que en el Gobierno de Portugal encuentran los artistas liberales, la 
reconocida hospitalidad con que este pueblo acoge a los extranjeros de que ya han obtenido los 
exponentes pruebas inequívocas, y la ilustrada justificación del Señor Ministro a quien tienen el 
honor de dirigirse, les hace esperar confiadamente que será atendida esta súplica. Y por tanto, a 
Vuestra Excelencia, con el debido respecto, ruegan que si cree atendibles los intereses de esta 
empresa y las razones emitidas, no encontrando en ello un grave inconveniente, se digne 
concederles como lo piden el permiso de dar en el Teatro de Doña María o en él San Carlos 
algunas funciones en los días que se sirva señalar, ofreciendo por nuestra parte como justa 
remuneración hacer un beneficio en cualquiera de los expresados Teatros cuyos productos se 
destinen a los estabelecimientos de beneficencia, a cuya gracia quedarán eternamente 
reconocidas, rogando en tanto por la vida de Vuestra Excelencia que guarde Dios por muchos 
anos. 
Lisboa 6 de mayo de 1857 
Calisto Boldún 
Antonio Campoamor 
José Mayquez 
 
Ao Comissário do Governo no Teatro de São Carlos para informar com o seu parecer. 
 
Ofício ao Comissário dos Teatros de São Carlos e D. Maria II em 8 de Maio 1857. 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 15 N.º 292  
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MR 84 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3581, Proc. 292, [s. f.]) 

 
08/05/1857 - Parecer do Comissário Régio junto do Teatro de S. Carlos sobre o requerimento de José de 
Araújo (MR 82). 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Em resposta ao ofício nº 280 que Vossa Excelência me dirigiu em data de 6 do corrente mês em 
que, de ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro da Repartição, se me ordena que haja de 
informar o requerimento (que devolvo) de José de Araújo, que representa a Companhia 
Espanhola do Teatro de D. Fernando, pedindo lhe seja concedido um espectáculo em seu 
benefício no Real Teatro de São Carlos, tenho a dizer que, havendo-se em seguida à última 
récita de espectáculo desmontado todas as vistas, procedido à cobertura dos camarotes e 
arrecadação de todos os objectos de cena, será agora de grande transtorno e excessiva despesa o 
ter que montar tudo novamente para se poder realizar o espectáculo do suplicante, não falando 
nos pedidos que se seguiriam pelo precedente que tal concessão estabelecia. Por estas razões 
sou de parecer que se não deve conceder a autorização pedida.  
Deus guarde a Vossa Excelência.  
Inspecção do Real Teatro de São Carlos, 8 de Maio de 1857 
O Comissário Interino  
Dom Pedro Pimentel de Meneses de Brito do Rio. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conselheiro Director Geral do Ministério do Reino. 
 
Para juntar à informação deste comissário, quando vier, com relação a outro requerimento feito 
por esta companhia para se lhe conferir licença para dar representações no Teatro de D. Maria 
II. 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 15º, N.º 280 
 
 

MR 85 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3581, Proc. 292, [s. f.]) 

 
15/05/1857 – Parecer da Inspector do Teatro de D. Maria II e Comissário Régio junto do Teatro 
de S. Carlos sobre o requerimento dos empresários espanhóis (MR 83). 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Em respeito ao ofício nº 292 que de ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro da Repartição 
me foi dirigido por Vossa Excelência, com data de 8 do corrente, para eu informar sobre o 
requerimento (que devolvo) do Empresário da Companhia Lírica e de baile espanhol que 
actualmente funciona no Teatro de D. Fernando, que pedem lhes conceda dar representações no 
teatro de D. Maria II, ou no de São Carlos, tenho a dizer: que a concessão pedida sem um fim 
justificado, e alheia absolutamente ao progresso da arte, parecerá talvez contraditória e por 
ventura será taxada de menos considerações pela arte dramática portuguesa. 
A especialidade dos espectáculos da Companhia Espanhola, exigindo sempre o palco para os 
seus ensaios, roubá-lo-ia aos da companhia portuguesa, habituada, como está, a carecer dele 
para a justeza da execução das peças do seu repertório. 
Paridade de circunstâncias entre a companhia espanhola e a francesa, não existe. Esta fora 
escriturada com vistas que a Companhia Espanhola não poderá jamais preencher, além disso 
uma administração comum zelava os mesmos interesses. 
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Pelo que respeita ao Teatro de São Carlos, tendo-se procedido à cobertura dos camarotes, 
arriado todo o cenário e arrecadado todos os utensílios de cena a fim de se proceder a uma 
minuciosa descrição e verificar a existência dos mesmos com relação ao inventário, processo 
este que demanda tempo, já se vê o grande transtorno que causaria, não falemos em despesa, o 
ter de inutilizar todo este trabalho para se poderem realizar espectáculos da companhia 
espanhola. 
É quanto me ocorre dizer, ficando pronto para cumprir fielmente, como sempre, as 
determinações do Governo de Sua Majestade. 
Deus Guarde a Vossa Excelência 
Inspecção do Teatro de D. Maria II, 15 de Maio de 1857 
O comissário Interino do Governo 
Dom Pedro Pimentel de Meneses de Brito do Rio. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conselheiro Director Geral do Ministério do Reino. 
 
Não pode ter lugar 
Lançado em 19 Maio 1857 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 15º, N.º 292 
 
 

MR 86 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1226, ff. 292v-293) 

 
18/05/1857 – Cópia do ofício do Ministro do Reino para o IGT pedindo explicações sobre o processo de 
censura da peça  Diamantes da coroa. 
 
Inspecção Geral dos Teatros 
Constando a Sua Majestade el Rei o haver sido posta ultimamente em cena no Teatro de D. 
Fernando, pela companhia espanhola que ali dá representações, a peça com o título de 
Diamantes da coroa, a qual, pela circunstância de conter certas alusões que o público julgou 
inconvenientes a ponto de despertar da sua parte demonstrações de manifesta reprovação, foi 
logo retirada por ordem da autoridade competente, manda Sua Majestade que o Inspector Geral 
dos Teatros informe se a peça de que se trata foi, como devera de ser, submetida à censura 
dramática, nos termos do Regulamento de 16 de Janeiro de 1856, e com que fundamento, 
contendo a dita peça motivo para se dever recear que ela pudesse provocar as demonstrações de 
pública reprovação que tiveram lugar, se permitiu, sem embargo disso, que ela subisse à cena. 
Paço das Necessidades, em 18 de Maio de 1857. 
Marquês de Loulé. 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, N.º 316, Livro 15 
 
 

MR 87 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3583, Proc. 60, [s. f.]) 

 
06/02/1858 - Requerimento da sociedade de curiosos dramáticos Firmeza e União para dar um 
espectáculo no Teatro D. Fernando a favor dos órfãos de Santa Catarina. 
 
Excelentíssimo Senhor 
 
Uma Sociedade de curiosos dramáticos intitulada Firmeza e União, existente na freguesia de 
Santa Catarina, prometeram à Senhora da Conceição, se fosse servida salvá-los do flagelo e às 
suas famílias, de darem uma récita pública e o seu produto ser aplicado para os órfãos da mesma 
Freguesia, vítimas da epidemia. Querendo Nossa Senhora atender às súplicas dos seus fiéis 
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devotos e livrá-los do mal contágio, se determinou, pois, cumprir a sua promessa na noite de 27 
de Fevereiro, salvo consequências imprevistas no Teatro de D. Fernando (cujo proprietário o 
cedeu gratuitamente por ser para um fim tão honroso) e como para isto seja necessária a justa e 
legal licença de Vossa Excelência, motivo por que roga a Vossa Excelência que haja por bem de 
conceder a licença gratuitamente, cujo é mais um benefício para os mesmos órfãos. 
Espera receber mercê. 
Lisboa, 6 de Fevereiro 1858 
Manuel Cândido Firmo 
Augusto César das Neves 
Guilherme Vieira dos Santos 
 
Ofícios ao Governador Civil de Lisboa e Inspector Geral dos Teatros em 10 de Fevereiro de 
1858 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição  
Ao Inspector Geral dos Teatros e Governador Civil para informarem 
Repartição C. N.º 958, Livro 7 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 16º, N.º 60 
 
 

MR 88 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3583, Proc. 60, [s. f.]) 

 
27/02/1858 – Parecer do GCL sobre o requerimento da sociedade Firmeza e União (MR 87) 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Satisfazendo ao que de ordem de Vossa Excelência me foi exigido em ofício da 1ª Direcção, 1ª 
Repartição, de 10 do corrente mês, tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 
que das averiguações a que mandei proceder consta que não há inconveniente algum, por parte 
da polícia, a que seja deferida a pretensão da Sociedade de curiosos dramáticos intitulada 
Firmeza e União a fim de realizar a récita que intentam dar no Teatro de D. Fernando, em 
benefício dos órfãos da freguesia de Santa Catarina, vítimas da última epidemia. Vossa 
Excelência, portanto, se dignará mandar o que mais houver por bem. 
Deus guarde a Vossa Excelência.  
Lisboa, 27 de Fevereiro de 1858. 
O Governador Civil 
Conde de Sobral 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino. 
 
Junte 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 16º, N.º 60 
1ª Repartição N.º 97 
 
 

MR 89 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3583, Proc. 60, [s. f.]) 

 
03/03/1858 – Parecer do IGT sobre o requerimento da sociedade Firmeza e União (MR 87). 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Satisfazendo ao ofício de 10 de Fevereiro último, expedido pelo Ministério dos Negócios do 
Reino, em que Vossa Excelência me ordena informe o requerimento de uma Sociedade de 
curiosos dramáticos intitulada Firmeza e União no qual pede se lhe conceda gratuita licença 
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para dar uma récita pública no Teatro de D. Fernando a favor dos órfãos da freguesia de Santa 
Catarina, vítimas da epidemia que ultimamente assolou a capital, cumpre-me dizer a Vossa 
Excelência, a quem tenho a honra de devolver o referido requerimento, que sendo a mencionada 
récita para um fim tão filantrópico, tão justo e baseado no amor da caridade, para o que todos se 
têm prestado, sendo sempre o Governo o primeiro a coadjuvar e a proteger as vítimas de tão 
horroroso flagelo, e tendo a sociedade suplicante já obtido a concessão do teatro que lhe foi 
gratuitamente dada pelo seu proprietário, parece-me que não pode haver dúvida em se conceder 
a licença que a sociedade pede. 
Vossa Excelência porém ordenará o que julgar mais justo. 
Deus guarde a Vossa Excelência Inspecção Geral dos teatros em 3 de Março de 1858 
No impedimento do Inspector Geral 
O Secretário 
Carlos da Cunha e Meneses 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
Em vista das informações do Inspector Geral dos Teatros e do Governador Civil passe Portaria 
de licença 
 
Ofício para o Inspector Geral dos Teatros e Governador Civil de Lisboa em 6 de Março de 1858 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 16º, N.º 60 
Livro 4º, N.º 221 
 
 

MR 90 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3584, Proc. 246, [s. f.]) 

 
16/05/1858 - Requerimento do Grémio Dramático ao Cardeal de Lisboa para dar um espectáculo no 
Teatro de D. Fernando, para ajuda das vítimas da febre amarela, em dia em que, por motivos do 
calendário religioso, não é permitida a realização de espectáculos. 
 
Ilustríssimo, Eminentíssimo Senhor 
 
O Grémio Dramático tencionando dar uma récita em benefício dos órfãos da febre amarela e 
tendo absoluta necessidade que a dita récita seja no dia vinte e três do presente mês de Maio, 
pois que em consequência de se terem oferecido generosamente as actrizes do Teatro do Ginásio 
para tomarem parte nesta récita, e havendo as ditas actrizes necessariamente de partir de Lisboa 
para o Porto no fim do corrente mês e, não tendo até então um outro qualquer dia livre a não ser 
o dia vinte e três, em que são proibidos os espectáculos públicos, e como não podemos dar a 
récita sem uma licença expressa de Vossa Eminência, visto ser este o dia em que a Igreja 
celebra a Páscoa do Espírito Santo. 
O Grémio tem a honra de pôr aos pés de Vossa Eminência o seguinte:  
Primo: O não haver cartazes que publicamente anunciem a dita récita.  
Secundo: Não serem os bilhetes vendidos no lugar em que nos dias ordinários e nos outros 
Teatros se vendem, mas sim serem distribuídos particularmente. Tertio: O justo, inocente e 
caridoso fim que o Grémio tem em vista dando a referida récita. O Grémio toma a liberdade de 
humildemente observar a Vossa Eminência que a conclusão que ele tira das razões supra 
mencionadas, é que a dita récita se não pode chamar um divertimento público visto que 
oficialmente todos a ignoram. E além disso, tendo só em vista o fim a que o Grémio se propõe, 
pensa ele que revertendo o lucro em benefício dos órfãos e indo por conseguinte enxugar muitas 
lágrimas, minorar muito desespero, levar muita consolação e mais que tudo, talvez, matar muita 
fome, nenhum dia mais próprio para tão grande caridade do que aquele em que a Igreja celebra 
a Páscoa do Espírito Santo. 
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O Grémio confiando muito na justiça das razões que alega, e mais ainda na paternal bondade e 
extrema caridade de um tão excelso Prelado como Vossa Eminência, esperava ser 
bondosamente atendido, pelo que pede a Vossa Eminência se digne lembrar-se dos inocentes 
órfãos e por consequência permitir que a récita seja no dia vinte e três do presente mês de Maio. 
Espera receber mercê. 
Lisboa 16 de Maio de 1858. 
Francisco Caetano da Silva. 
 
Damos a licença que depender da nossa jurisdição para o fim mencionado.  
São Vicente,  
22 de Maio de 1858 
M[anuel], Patriarca 
 
 

MR 91 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3584, Proc. 246, [s. f.]) 

 
31/05/1858 - Requerimento do Grémio Dramático ao Cardeal de Lisboa para dar um espectáculo no 
Teatro de D. Fernando, para ajuda das vítimas da febre amarela, em dia em que por motivos do calendário 
religioso não é permitida a realização de espectáculos, alterando o dia requerido anteriormente (MR90). 
 
Emomo Reverendíssimo Senhor 
 
A Sociedade Grémio Dramático imploram e alcançam de Vossa Eminência a graça de poder dar 
uma representação no Teatro de D. Fernando no Domingo de Espírito Santo para aplicar o seu 
produto aos órfãos das vítimas da febre amarela.  
Não pôde porém ter lugar naquele dia a aludida representação, e agora só pode ter lugar na 
próxima Quinta-feira 3 de Junho, que é também um dos dias em que a Igreja proíbe 
espectáculos públicos.  
Atendendo, porém, a que aquele de que se trata não é público, e tendo em vista o fim caridoso a 
que é aplicado, e subsistindo as demais razões alegadas no requerimento junto que já foram por 
Vossa Eminência tomadas em consideração, a Sociedade espera da conhecida caridade de Vossa 
Eminência que elas bastarão agora para lhe ser concedida a nova permissão que imploram e por 
isso pede a Vossa Eminência haja por bem deferir-lhe. 
Esperam receber mercê. 
Lisboa 31 de Maio de 1858. 
José Custódio da Silva Borges 
José António dos Reis 
Francisco Caetano da Silva 
 
Damos a licença pedida e que for dependente da nossa jurisdição 
São Vicente, 1 de Junho de 1858. 
M[anuel], Patriarca 
 
 

MR 92 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3584, Proc. 246, [s. f.]) 

 
01/06/1858 - Requerimento do Grémio Dramático ao Ministério do Reino para dar um espectáculo no 
Teatro de D. Fernando para ajuda das vítimas da febre amarela. 
 
Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor 
 
O Grémio Dramático tencionando dar uma récita em benefício das vítimas da febre amarela, e 
tendo absoluta necessidade que a dita récita seja no dia 3 de Junho pois que em consequência 
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das muitas despesas que tem feito e de entrarem na receita duas actrizes que se retiram da 
capital no dia 4 não a podem demorar por mais tempo, não podendo porém fazer sem licença do 
Eminentíssimo Prelado e de Vossa Excelência, e tendo obtido aquela como se vê do despacho 
exarado no requerimento junto, vem implorar de lhe dar a graça de deferir a sua pretensão, 
confiando no reconhecido zelo caridoso de Vossa Excelência e na justiça das razões alegadas e 
do piedoso fim a que é aplicado o produto da récita que se pretende dar por tudo. 
Pede a Vossa Excelência haja por bem deferir-lhe. 
Espera receber mercê. 
Lisboa 1 de Junho de 1858. 
José Custódio da Silva Borges 
José António Reis 
Francisco Caetano da Silva 

 
Ofício ao Inspector Geral dos Teatros em 2 de Junho de 1858. 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 16º, N.º 246 
 
 

MR 93 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3584, Proc. 246, [s. f.]) 

 
02/06/1858 – Parecer do IGT sobre o requerimento do Grémio Dramático (MR 92). 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Satisfazendo às ordens de Vossa Excelência expedidas em ofício de 2 do corrente, em que 
Vossa Excelência me manda informar o requerimento documentado da Sociedade do Grémio 
Dramático, no qual pede licença para dar uma representação no Teatro de D. Fernando, no dia 3 
deste mês, a benefício dos órfãos das vítimas da febre amarela, tenho a honra de devolver a 
Vossa Excelência o referido requerimento com os documentos respectivos e de declarar a Vossa 
Excelência que por esta Repartição, em presença dos despachos da Autoridade Eclesiástica, 
nenhum inconveniente se oferece à concessão da licença pela referida Sociedade requerida. 
Deus Guarde a Vossa Excelência. 
Inspecção Geral dos Teatros, em 2 de Junho de 1858. 
No impedimento do Inspector Geral 
O secretário 
Carlos da Cunha Meneses 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino. 
 

Para juntar  
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 16º, N.º 246 
Livro 4º, N.º 220 
 
 

MR 94 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3584, Proc.406, [s. f.]) 

 
18/08/1858 - Requerimento da sociedade Poucos e Unidos para dar uma representação no Teatro D. 
Fernando. 
 

Senhor 
 

Diz a Sociedade dramática denominada Poucos e Unidos que pretendendo dar uma 
representação no Teatro de D. Fernando, em a próxima noite de 19 do corrente, para o seu 
resultado se tomar em benefício da viúva e órfãos de António Pereira Férrea Aragão, é 
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necessária a licença da respectiva autoridade administrativa, que só é concedida com 
autorização de Vossa Majestade, emanada por este Ministério. 
Portanto, vista a perda que resultaria do adiamento desta representação para que tudo já está 
disposto, e visto não só que os suplicantes não puseram nem põem cartazes e por isso não têm a 
pagar quantia alguma, mas também o exemplo acontecido em idênticas circunstâncias com as 
órfãs do asilo de Santa Catarina, recorrem os suplicantes. 
Pede a Vossa Majestade lhe ordene a concessão da dita licença. 
Espera receber mercê. 
Lisboa 18 de Agosto de 1858. 
José Mário Rodrigues. 
 

Portarias ao Governo Civil de Lisboa e ao Inspector Geral dos Teatros concedendo a requerida 
licença, não havendo inconveniente. 
 

Portarias ao Governo Civil de Lisboa e ao Inspector Geral dos Teatros em 18 de Agosto de 
1858. 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 16º, N.º 406 
 
 

MR 95 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3585, Proc. 506, [s. f.]) 

 
14/10/1858 - Requerimento de Ângelo Frondoni para licença de espectáculos de ópera italiana no Teatro 
de D. Fernando. 
 

Senhor 
 

Dizem Ângelo Frondoni e Companhia que suplicam a Vossa Majestade lhes seja concedida 
licença para explorar o Teatro de D. Fernando desta cidade, que desde há muito se acha 
fechado, com ópera jocosa italiana, cuja concessão se acha autorizada pelo disposto no Código 
Fundamental da Monarquia Portuguesa (Carta Constitucional, Título VIII, artigo, 145.º, §§ 15.º 
e 23.º) e não pode afectar de modo algum os interesses do Real Teatro de São Carlos, quer seja 
pela diversidade de género, como pela diferente categoria dos artistas, mas sim pelo contrário 
ser muito proveitosa à arte em geral pelo muito que pode influir para se generalizar o gosto pela 
música, cujo predomínio e benéfica influência na moderna civilização é incontestável, e 
oferecer além disso lugar para uma honesta colocação aos discípulos do Real Conservatório de 
Lisboa, o qual nunca poderá atingir os fins da sua instituição se os estabelecimentos artísticos 
não se multiplicarem e a arte não oferecer mais largos horizontes para os seus adeptos. 
Os suplicantes desejosos de que a utilidade, que a sociedade em geral aufere de semelhantes 
estabelecimentos que põem em circulação grandes capitais e dão sustento a numerosas famílias, 
seja a mais lata possível obrigam-se a ceder três récitas extraordinárias por cada época teatral, 
sendo uma em benefício do cofre das escolas do Real Conservatório de Lisboa e duas em 
benefício dos estabelecimentos de caridade que Vossa Majestade houver por bem designar. 
Os suplicantes não querendo por mais tempo cansar a atenção de Vossa Majestade passam 
debaixo de silêncio o quanto estes estabelecimentos podem influir como escola prática de belas-
artes e como poderoso meio de civilizar os povos e muitas outras mais considerações que o 
elevado espírito de Vossa Majestade terá presente; por isso 
Pedem a Vossa Majestade haja por bem deferir-lhe como humildemente imploram. 
Esperam receber mercê. 
 
Passado Alvará em 25 Novembro 1858. 
 

Em vista das informações do Governador Civil de Lisboa e Inspector geral dos Teatros, passe 
Alvará de licença pagos os respectivos direitos de selo. 
Paço em 22 de Novembro de 1858. 
Marquês Loulé 
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Ofício do Inspector Geral dos teatros em 14 de Outubro de 1858; e ao Governador Civil de 
Lisboa em 30 do mesmo mês. 
Repartição C. N.º 1634 Livro 7º 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 16º, N.º 506 
 
 

MR 96 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3585, Proc. 506, [s. f.]) 

 
14/10/1858- Parecer do IGT sobre requerimento de Ângelo Frondoni (MR 95). 
 

llustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Para satisfazer às ordens de Vossa Excelência, que me foram comunicadas em ofício de 14 do 
corrente, acerca de um requerimento que o acompanhava, em que Ângelo Frondoni e 
Companhia pedem que lhes seja concedida licença para darem espectáculos de Ópera jocosa 
italiana no Teatro de D. Fernando desta cidade, cumpre-me informar o seguinte: 
Que tendo cessado os efeitos da condição que constantemente fez parte dos contratos de 
adjudicação da empresa do Real Teatro de São Carlos, pela qual a esta era concedido o 
exclusivo das óperas italianas e das grandes óperas francesas, não vejo obstáculo algum que se 
oponha a que a licença solicitada seja concedida. 
Devo, contudo, observar que semelhante concessão não pode deixar de afectar sensivelmente os 
interesses do Real Teatro de São Carlos cuja administração se acha actualmente a cargo do Governo. 
É quanto julgo dever informar sobre o mencionado requerimento, que tenho a honra de 
devolver. 
Deus Guarde a Vossa Excelência. 
Secretaria da Inspecção Geral dos Teatros e Espectáculos Públicos em 26 de Outubro de 1858. 
No impedimento do Inspector Geral 
O Secretário 
Carlos da Cunha de Meneses 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino. 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 16º, N.º 506 
Livro 4º, N.º 230 
 
 

MR 97 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3585, Proc. 506, [s. f.]) 

 
08/11/1858 - Parecer do GCL sobre requerimento de Ângelo Frondoni (MR 95). 
 

Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor 
 

Satisfazendo ao determinado em ofício do Ministério do Reino de 30 de Outubro último, que 
acompanhou o requerimento junto de Ângelo Frondoni e companhia pedindo licença para dar 
espectáculos de Ópera jocosa italiana no Teatro de D. Fernando desta cidade, tenho a honra de 
levar ao conhecimento de Vossa Excelência que por parte da polícia nenhuma dúvida ou 
objecção se apresenta contra a pretensão do suplicante. 
Deus Guarde a Vossa Excelência 
Lisboa, 8 de Novembro de 1858. 
O Governador Civil Interino e na sua ausência o Secretário Geral. 
Dom João Pedro da Câmara 
 

Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor Ministro Secretário de Estado dos Negócios do Reino. 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 16º, N.º 506 
1ª Repartição, N.º 808 
Para a 1ª Direcção, 1ª Repartição 
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MR 98 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3585, Proc. 506, [s. f.]) 

 

07/02/1859 - Requerimento de Ângelo Frondoni para dar espectáculos às 5.as feiras até ao Entrudo. 
 

Senhor 
 

Diz Ângelo Frondoni, actual empresário do Teatro de D. Fernando, que deseja dar 
representações no referido teatro todas as Quintas-feiras que se seguirem de hoje até o último 
dia de Entrudo, mas como não o possa assim fazer sem licença especial, por isso pede a Vossa 
Majestade haja por bem de conceder-lhe a licença que humildemente implora. 
Espera receber mercê. 
 
Ao Comissário do Governo junto do Teatro de D. Maria II para informar com o seu parecer. 
 
Ofício ao Comissário de Governo no Teatro de D. Maria 2ª em 7 de Fevereiro de 1859. 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 16º, N.º 506 
 
 

MR 99 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3585, Proc. 506, [s. f.]) 

 
14/02/1859 - Parecer do Comissário do Governo junto do Teatro Dona Maria II sobre o Requerimento de 
Ângelo Frondoni (MR 98). 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Em resposta ao ofício que Vossa Excelência me dirigiu em data de 7 do corrente mês, em que 
de ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro da Repartição se me ordena haja de informar 
sobre o requerimento que devolvo de Ângelo Frondoni, actual empresário do Teatro de D. 
Fernando, que pede se lhe permita dar todas as Quintas-feiras, que seguirem até ao dia de 
Entrudo, representações no mesmo teatro, ofereço a informação que nesta mesma data dou 
sobre igual pertensão da Direcção do Teatro das Variedades. 
Deus Guarde a Vossa Excelência. 
Inspecção Geral do Teatro de D. Maria II, 14 de Fevereiro de 1859. 
O Comissário interno do Governo 
Dom Pedro Pimentel de Meneses de Brito do Rio. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Conselheiro e Director  
Geral do Ministério do Negócios do Reino. 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 16º, N.º 506 
 
Nestes termos 
Portaria ao Comissário do Governo no Teatro de D. Maria II em 22 de Fevereiro de 1859 
 
 

MR 100 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1227, ff. 91v-92) 

 
22/02/1859 – Cópia do ofício da SENR para o IGT, participando o deferimento do requerimento de 
Ângelo Frondoni (MR 98). 
 
Sua Majestade el Rei atendendo ao que lhe representou Ângelo Frondoni, actual empresário do 
Teatro de D. Fernando, pedindo licença para em todas as Quintas-feiras que se seguirem até ao 
Carnaval poder dar representações no mesmo teatro, e conformando-se com a informação do 
comissário do Governo junto do teatro de D. Maria 2.ª há por bem conceder a pedida permissão, 
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o que manda participar ao Inspector Geral dos Teatros para seu conhecimento e efeitos 
consequentes.  
Paço das Necessidades em 22 de Fevereiro de 1859.  
Marquês de Loulé  
 
Inspector Geral dos Teatros 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 16º, N.º 506 
 
 

MR 101 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3589, Proc. 702, [s. f.]) 

 
22/09/1859 – Declaração da transmissão da licença de Ângelo Frondoni para José González, empresário 
de uma companhia espanhola, com assinatura reconhecida por notário em 03/10/1859. 
 
Declaro eu abaixo assinado, ex empresário da Companhia Italiana que outrora funcionava no 
Teatro de D. Fernando, ao abrigo do Alvará de licença a mim concedida pelo Governo de Sua 
Majestade pelo tempo do ano a contar do dia 22 Novembro de 1858 e a findar em outro igual 
dia de 1859, que não me sendo possível o dar espectáculos desde agora para diante faço a cessão 
na pessoa do Sr. D. José González, actual empresário da Companhia Espanhola do dito Teatro 
D. Fernando, de todas as prerrogativas e regalias que a referida licença me concedia. 
Isto é desde hoje 22 Setembro até a 22 de Novembro. 
Lisboa 22 Setembro 1859 
Ângelo Frondoni 
 

Reconheço o sinal supra 
Lisboa 3 de Outubro de 1859 
João Baptista Ferreira 
 

MR 102 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3589, Proc. 702, [s. f.]) 

 
03/10/1859 – Requerimento de José González para confirmação da transmissão da licença de Ângelo 
Frondoni. 
 
Senhor 
 
Diz José González, actual empresário da companhia espanhola recentemente chegada a esta 
capital e que há-de funcionar no Teatro de D. Fernando, que tendo obtido de Ângelo Frondoni a 
transmissão da licença que o Governo de Vossa Majestade lhes havia concedido para dar 
naquele Teatro de D. Fernando até ao dia 22 de Novembro próximo espectáculos italianos, 
requereu o suplicante ao Inspector Geral dos Teatros (por julgar a autoridade competente) a 
confirmação da referida transmissão na pessoa do suplicante a fim de poder quanto antes 
começar a dar representações de zarzuelas, peças de declamação, farsas e bailes no carácter e 
idioma espanhol. Esta autoridade ordenou em seu despacho ao requerimento do suplicante que 
ele requeresse esta autorização ao Governo de Vossa Majestade, é por isso que o suplicante, à 
vista de semelhante despacho e do documento junto, e bem assim das consideráveis despesas 
que está fazendo com a companhia, renda do teatro e mais acessórios, pede a Vossa Majestade 
se digne mandar, com urgência, confirmar a referida transmissão de licença, visto que dali não 
resulta prejuízo algum à fazenda pública, assinando o suplicante o termo de responsabilidade, 
efeitos necessários até ao dia em que finda a referida transmissão, sujeitando-se igualmente a 
todas as despesas estabelecidas na conformidade das leis e regulamentos dos teatros. 
Espera receber mercê. 
Lisboa, 3 de Outubro de 1859 
José González. 
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Informar o Inspector Geral dos Teatros interpondo o sei parecer. 
Ofício ao Inspector Geral dos Teatros em 3 de Outubro de 1859. 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 17º, N.º 702 
 
 

MR 103 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3589, Proc. 702, [s. f.]) 

 
05/10/1859 – Parecer do IGT sobre o requerimento de José González para a conformação da transmissão 
da licença de Ângelo Frondoni (MR 102).  
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Tenho presente o ofício de 3 do corrente, em que Vossa Excelência me manda informar acerca 
de um requerimento em que José Gonzalez empresário da Companhia Espanhola que pretende 
funcionar no Teatro de D. Fernando, pede que lhe seja confirmada a transmissão da licença 
obtida de Ângelo Frondoni, para que o suplicante possa dar no referido teatro representações de 
Zarzuelas, peças de declamação e bailes no carácter e idioma espanhol. 
Em observância das ordens de Vossa Excelência cumpre-me informar que satisfeitas todas as 
prescrições legais exigidas para se levar a efeito a transmissão pedida da licença concedida a 
Ângelo Frondoni e ampliação da mesma, nenhuma dúvida antevejo que obste a que o Governo 
confirme a referida transmissão. 
É quanto se me oferece ponderar a Vossa Excelência a quem tenho a honra de devolver o 
requerimento documentado acima referido. 
Deus Guarde a Vossa Excelência 
Inspecção Geral dos Teatros, em 5 de Outubro de 1859. 
No impedimento do Inspector Geral 
O Secretário 
Carlos da Cunha e Meneses. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino. 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 17º, N.º 702 
Livro 4º, N.º 244 
 
Ao Governo Civil para informar se haverá dúvida pela Repartição da Polícia, de que se conceda 
a pretendida licença. 
 
Ofício ao Governo Civil de Lisboa em 7 de Outubro 1859 
 
 

MR 104 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3589, Proc. 702, [s. f.]) 

 
07/10/1859 - Requerimento de José González, empresário da companhia espanhola, para licença de 
representação, apresentado pelo seu procurador João dos Santos Mata. 
 
Senhor 
 
Diz José González, empresário da Companhia Espanhola de zarzuela, declamação e bailes 
recentemente chegada a esta capital, escriturada expressamente para dar no Teatro de D. 
Fernando representações no idioma espanhol, que tendo obtido de Ângelo Frondoni, ex-
empresário da Companhia Italiana que ora funcionou naquele teatro, a transmissão da licença 
que Vossa Majestade lhe concedeu e que finda em 22 de Novembro do corrente ano. 
Documento que se acha afecto à 1ª Repartição do Ministério do reino e não podendo dar as 
referidas representações sem Alvará de licença concedida por Vossa Majestade por isso pede a 
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Vossa Majestade se digne mandar-se passar o respectivo Alvará de licença por tempo de seis 
meses para no mencionado Teatro de D. Fernando poder dar representações de zarzuelas e 
farsas de declamação no idioma espanhol, e bailes análogo, e pede igualmente a Vossa 
Majestade se digne a mandar que esta licença lhes seja concedida com a maior brevidade 
possível atendendo aos prejuízos que lhes resultariam se por ventura esta concessão fosse 
morosa. 
Espera receber mercê. 
Lisboa 7 de Outubro de 1859 
Como procurador por José González 
João dos Santos Mata 
 
Ofício ao Governador Civil de Lisboa em 7 de Outubro de 1859 
 
1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 17º, N.º 702 
 
 

MR 105 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3589, Proc. 702, [s. f.]) 

 
07/10/1859 - Parecer do GCL sobre o requerimento de José González (MR 104). 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Tenho a honra de devolver o incluso requerimento em que José González, empresário da 
companhia espanhola de zarzuela, declamação e baile, pede licença para dar suas representações 
no Teatro de D. Fernando. E satisfazendo ao que de ordem de Vossa Excelência me foi exigido 
em ofício de 7 do corrente mês, cumpre-me informar a Vossa Excelência que, mandando 
proceder às averiguações convenientes, não vejo que por parte da polícia se ofereça 
inconveniente algum à concessão da pedida licença. Entretanto, Vossa Excelência se dignará 
resolver o que a este respeito houver por mais acertado.  
Deus Guarde a Vossa Excelência 
Lisboa 7 de Outubro de 1859. 
O Governador Civil 
Alberto António de Morais Carvalho. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino. 
 
 

Em vista das informações do Governador Civil de Lisboa e do Inspector Geral dos Teatros, 
passe o competente Alvará de licença pagos previamente os respectivos direitos de selo.  
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em 7 de Outubro de 1859. 
 

Alvará em 11 de Outubro de 1859 
 

1ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 17º, N.º 702 
1ª Repartição 
N.º 913 
 
 

MR 106 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1227, ff. 146-146v) 

 
11/10/1859 – Cópia do alvará de licença de representação  concedida a José González. 
 
António Maria de Fontes Pereira de Melo, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 
Reino, etc. 
Pelo presente Alvará concedo licença por tempo de seis meses a José González, empresário da 
companhia espanhola de zarzuelas, para dar representações de declamação e baile no Teatro de 
D. Fernando, nesta capital, observando-se as seguintes condições: 
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1º Prestará na Repartição da Inspecção Geral dos Teatros a fiança de que trata o artigo 28, § 
único do Regulamento de 22 de Setembro de 1853. 
2º Conformar-se-á com os Regulamentos dos Espectáculos Públicos, medidas de segurança 
pública, e com quaisquer providências das autoridades encarregadas da administração dos 
mesmos espectáculos. 
3º Cumprirá pontualmente todas as obrigações que, com o fim de evitar quaisquer sinistros de 
incêndio, são impostas a todos os teatros e casas de espectáculos públicos na capital, pela 
Portaria do Ministério do Reino de 17 de Setembro de 1853, publicada no Diário de Governo 
N.º 223. 
4º Fará registar este Alvará nas Repartições da Inspecção Geral dos Teatros e do Governo Civil 
de Lisboa, sem o que não terá validade. 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em 11 de Outubro de 1859 - António Maria de 
Fontes Pereira de Melo.  
 
Alvará pelo qual Vossa Excelência concede licença, por tempo de seis meses, a José González, 
Empresário da Companhia Espanhola de Zarzuelas, para dar representações e bailes no Teatro 
de D. Fernando, nos termos e condições retro declaradas. – Para Vossa Excelência ver. – Por 
Despacho de 7 de Outubro de 1859 – Miguel Joaquim Marques Torres o fez.  
 
 

MR 107 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1227, ff. 149v-150) 

 
17/10/1859 – Ofício da SENR (Direcção Geral da Instrução Pública) para o Governador Civil de Lisboa 
providenciar no sentido de mandar suspender os espectáculos que a companhia de José González está a 
realizar no Teatro D. Fernando. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor – Constando neste Ministério que a Companhia espanhola 
representada por José González tem dado alguns espectáculos no Teatro de D. Fernando sem 
que para [tal] se ache habilitado com o competente Alvará de licença, assim o participo a Vossa 
Excelência para que haja de dar as suas ordens a fim de cessarem os espectáculos, até que o 
representante da Companhia, depois de pagos os Direitos de selo devidos, apresente nesse 
Governo Civil o respectivo Alvará de licença – Deus Guarde a Vossa Excelência 
Direcção Geral de Instrução Pública, em 17 de Outubro de 1849.  
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador Civil do Distrito de Lisboa  
–José Maria de Abreu. 
 
Direcção Geral de Inspecção Pública  
1ª Repartição 
Livro 17º, N.º 702 
 
 

MR 108 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3590, Proc. 85, [s. f.]) 

 
21/01/1860 – Requerimento de João dos Santos Mata para licença de representação por três meses. 
 

Senhor 
 

Diz João dos Santos Mata, antigo artista dramático nacional e ex director das empresas 
nacionais e francesas que têm funcionado no Teatro de D. Fernando, que sendo pública e bem 
notória a falência do último empresário da companhia espanhola (José González) que funcionou 
naquele teatro, bem como a sua retirada da capital e a imediata dissolução da companhia a seu 
cargo, dando este fatal acontecimento lugar ao encerramento do teatro até hoje, com grave 
prejuízo tanto do proprietário como do grande número de artistas e empregado, que dali colhem 
os meios de subsistência, o suplicante desejando não só concorrer para que na capital possa 
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haver mais um divertimento público e onde espectadores possam encontrar distracção às fadigas 
do dia, e assim os artistas e empregados possam ganhar pelo seu trabalho algum estipêndio para 
fazer face às despesas de sua subsistência. 
Para todos estes fins, o suplicante, pede a Vossa Majestade se digne conceder-lhe três meses de 
licença, com seu competente Alvará, para que no referido teatro de D. Fernando se possam dar 
representações com companhia nacional, tudo na conformidade da lei regulamentar dos teatros. 
Espera receber Mercê. 
Lisboa 21 de Janeiro de 1860. 
João dos Santos Mata. 
 
Janeiro, 21 de 1860. 
Livro 4º, N.º 251 
 
 

MR 109 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3590, Proc. 85, [s. f.]) 

 
24/01/1860 – Cópia do termo de responsabilidade e fiança assinado entre João de Santos Matta e o IGT. 
 
Cópia 
 
Aos vinte e um dias do mês de Janeiro de mil oitocentos e sessenta, nesta Secretaria da 
Inspecção Geral dos Teatros compareceu João dos Santos Mata na qualidade de Director de uma 
Companhia de artistas portugueses para, na conformidade do artigo vinte oito, § único, do 
Regulamento de vinte e dois de Setembro de mil oitocentos e cinquenta três, assinar termo de 
responsabilidade a bem dos interesses morais e administrativos das representações dramáticas 
que, por tempo de três meses, pretende dar com a referida companhia no Teatro de D. Fernando, 
e prestar a fiança necessária para o pagamento das multas em que possa incorrer. Para garantia 
do que fica exposto deu por fiador e principal pagador a Elias José da Costa Sanches, com loja 
de livros na Rua Augusta nº 138, morador na Calçada do Sacramento nº 40 – o qual também 
estava presente e declarou aceitava este encargo com todos os ónus e obrigações a ele inerentes. 
O que depois de lhes ser lido assinaram comigo, Joaquim Tomás Monteiro de Seixas, servindo 
de Secretário, que o escrevi e assinei = Elias José da Costa Sanches = João dos Santos Mata = 
Joaquim Tomás Monteiro de Seixas. 
 
Está conforme.  
Secretaria da Inspecção Geral dos Teatros, em 24 de Janeiro de 1860. 
Pelo Secretário 
Joaquim Tomás Monteiro de Seixas 
 
 

MR 110 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3590, Proc. 85, [s. f.]) 

 
25/01/1860 – Parecer do IGT sobre o requerimento de João dos Santos Mata para licença de 
representação por três meses (MR 108). 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. 
 
Havendo João dos Santos Mata solicitado licença de três meses para com uma companhia de 
artistas portugueses dar representações dramáticas no Teatro de D. Fernando e tendo o 
suplicante, por termo lavrado nesta repartição, satisfeito ao disposto no artigo 28.º, § único do 
Regulamento de 22 de Setembro de 1853 – como se vê pela cópia que junto ao requerimento do 
suplicante que tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência - nestas circunstâncias 
parece-me não haverá dúvida em se lhe conceder a licença requerida. 
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É quanto se me oferece informar a Vossa Excelência, que ordenará o que julgar mais justo. 
Deus guarde a Vossa Excelência  
Inspecção Geral dos Teatros em 25 de Janeiro de 1860. 
No impedimento do Inspector Geral 
O Secretário 
Carlos das Cunha Meneses. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
Passe Alvará na forma do estilo. 
Paço em 28 de Janeiro de 1860. 
Fontes 
 
Alvará em 28 Janeiro 60 
Guia de selo 31 de Janeiro 60 
 
Livro 3 C 1ª Repartição Livro 18 N.º 85 
4º, N.º 251 
 
 

MR 111 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1227, ff. 177-178) 

 
28/01/1859 - Cópia do alavará de licença de representação  concedida a João dos Santos Mata. 
 
António Maria de Fontes Pereira de Melo, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 
Reino, etc, etc, etc. 
Pelo presente Alvará concedo licença por tempo de três meses a João dos Santos Mata, na 
qualidade de Director de uma Companhia de Artistas Portugueses, para dar representações de 
peças de declamação no Teatro de D. Fernando, mediante as condições seguintes: 
1º Prestará na Repartição da Inspecção Geral dos teatros a fiança de que trata o artigo 28, § 
único, do Decreto de 22 de Setembro de 1853. 
2º Conformar-se-á com os regulamentos teatrais, medidas de segurança e ordem pública e com 
quaisquer providências das autoridades encarregadas da administração dos espectáculos, às 
quais exibirá toda a escrituração, documentos, registos e papéis administrativos da sociedade 
facilitando-lhes quaisquer vistorias para o exame e averiguação das diligências a que se mandar 
proceder. 
3º Cumprirá pontualmente todas as obrigações que, com o fim de evitar quaisquer sinistros de 
incêndio são impostos a todos os teatros da capital pela Portaria do Ministério do Reino de 17 
de Setembro de 1853 publicada no Diário do Governo N.º 223 desse ano. 
4ª Fará registar na Inspecção Geral dos Teatros os contratos de todos artistas que estiverem, ou 
vierem a estar, ao serviço da empresa podendo este registo ser suprido pela apresentação de 
cópias autênticas ou trasladas de tais contratos.  
5ª Não poderá escriturar-me nenhum artista que se ache ligado pelo contrato a outra empresa 
sem prévio consentimento desta ou indemnização prévia que se haja estipulado para tal caso, 
sob pena de lhe ser cassada a presente licença. 
6º Finalmente fará registar este Alvará nas Repartições da Inspecção Geral dos Teatros e do 
Governo Civil de Lisboa, sem o que não terá validade e à aprovação delas submeterá todos os 
cartazes e editais que houver de publicar. 
E para que assim se observe e faça executar-se passou o presente que vai selado com o selo das 
Armas reais e com o da Causa Pública. 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em 28 de Janeiro de 1860. 
António Maria de Fonseca Pereira de Melo. 
Alvará pelo qual Vossa Excelência concede licença por tempo de três meses a João dos Santos 
Mata, na qualidade de Director de uma companhia de artistas portugueses para dar 
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representações de peças de declamação no Teatro de D. Fernando nos termos e com as 
condições retro declaradas. 
Para Vossa Excelência ver - Por Despacho de 28 de Janeiro de 1860. 
Francisco Palha de Faria Lacerda o fez. 
 
Direcção Geral de Inspecção Pública 
1ª Repartição. 
 
 

MR 112 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3590, Proc. 390, [s. f.]) 

 
26/03/1860 - Requerimento de João dos Santos Mata para poder dar espectáculo numa Quarta-feira. 
 
Senhor  
 
Diz João dos Santos Mata, director actual do Teatro de D. Fernando, que, representando no 
mesmo teatro os artistas zuavos, de passagem nesta capital, e desejando dar espectáculo Quarta-
feira vinte e oito do corrente, e não o podendo efectuar, por ser dia exclusivo do Teatro normal, 
pede o suplicante a Vossa Majestade a graça de lhes conceder tal permissão. 
O suplicante espera que Vossa Majestade haja por bem conceder o que implora. 
Lisboa 26 de Março de 1860. 
João dos Santos Mata 
 
Repartição C N.º 3238, Livro 7 
3ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 18º, N.º 390 
 
 

MR 113 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3590, Proc. 390, [s. f.]) 

 
27/03/1860 - Parecer do comissário do Governo junto do Teatro Dona Maria II sobre o Requerimento de 
João dos Santos Mata (MR 112). 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Informando o incluso requerimento em que João dos Santos Mata, actual director do Teatro de 
D. Fernando, se propõe obter de Sua Majestade permissão para poder dar espectáculo na 
Quarta-feira 28 do corrente, que por lei é exclusivo do Teatro Normal, cumpre-me dizer que não 
encontro inconveniente em que se conceda ao suplicante a pretendida licença, não obstante a 
citada disposição da lei em contrário. 
Deus guarde a Vossa Excelência. 
Inspecção Geral do Teatro de D. Maria II, 27 de Março de 1860. 
O comissário interno do Governo 
Dom Pedro Pimentel de Meneses de Brito do Rio. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conselheiro Director Geral de Instrução Pública no 
Ministério do Reino. 
 
Portaria de 27 de Março de 1860 
12 
 

Repartição C N.º 3238, Livro 7º 
3ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 18º, N.º 390 
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MR 114 

(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1227, ff. 196v) 
 
27/03/1860 – Cópia da Portaria que autoriza espectáculos com artistas estrangeiros no Teatro D. Fernando 
desde que o empresário João dos Santos Mata o requeira formalmente. 
 

Sua Majestade el Rei, a quem foi presente o requerimento em que os artistas zuavos pedem 
licença para darem algumas representações no Teatro de D. Fernando, há por bem conceder a 
licença pedida, devendo o Empresário João dos Santos Mata requerer imediatamente pela 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino Alvará que lhe permita [dar],no teatro que 
administra e dirige, espectáculos em que tomem parte os artistas estrangeiros. 
* Paço das Necessidades em 27 de Março 1860 - António Maria de Fontes Pereira de Melo 
 

*Deve-se acrescentar – sem o que será cassada esta Portaria não podendo continuar os referidos 
espectáculos. 
 
 

MR 115 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1227, ff. 197) 

 
27/03/1860 – Portaria que concede a licença requerida por João dos Santos Mata para dar um espectáculo 
numa determinada Quarta-feira (MR 112). 
 

Sua Majestade el Rei, a quem foi presente o requerimento em que os artistas zuavos pedem lhes 
seja permitido representar no teatro de D. Fernando em a noite de Quarta-feira 28 do corrente 
mês, há por bem, vista a informação do Comissário Régio conceder a licença requerida, não 
devendo servir de obstáculo para que a representação se realize a ser esse o dia exclusivo para 
os espectáculos no Teatro de D. Maria Segunda.  
Paço das Necessidades em 27 de Março de 1860.  
António Maria de Fontes Pereira de Melo. 
 
 

MR 116 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1227, ff. 199) 

 
02/04/1860 – Cópia do ofício da SENR (Direcção Geral de Instrução Pública) para o IGT intimidar João 
dos Santos Mata a cumprir o estipulado na Portaria que lhe concede Alvará de licença de representação 
(MR 114). 

 
Inspector Geral dos Teatros 
Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor – Não tendo o empresário do Teatro de D. Fernando – João 
dos Santos Mata – dado até hoje execução à parte que na Portaria de 27 de Março próximo 
passado lhe é relativa, queira Vossa Excelência fazê-lo intimar para que no prazo de três dias se 
habilite competentemente, devendo, no caso contrário ser cassada a licença que permite aos 
artistas zuavos darem representações no referido teatro, na conformidade do que ordena a 
Portaria retro mencionada.  
– Deus Guarde a Vossa Excelência Direcção Geral de Instrução Pública em 2 de Abril de 1860 - 
Ilustríssimo, Excelentíssimo Senhor Inspector Geral dos Teatros. José Maria de Abreu. 
 
Lisboa Livro 18 N.º 412 
2 de Abril  
1860 
 
 



  72 

MR 117 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3590, Proc. 386, [s. f.]) 

 
02/04/1860 - Requerimento de João dos Santos Mata para prorrogação da licença por três meses para dar 
espectáculos com artistas nacionais e estrangeiros. 
 

Senhor 
 

Diz João dos Santos Mata, actual Director do Teatro de D. Fernando, que findando no corrente 
mês a licença que Vossa Majestade lhes concedeu para funcionar aquele teatro, pretende agora 
que Vossa Majestade lhes conceda nova licença por tempo de três meses para naquele mesmo 
teatro poder dar espectáculos nacionais e estrangeiros. Pede, portanto, o suplicante a Vossa 
Majestade lhes conceda a licença pedida para os fins indicados. 
Espera receber mercê. 
Lisboa 2 de Abril de 1860 
João dos Santos Mata 
 
Repartição e N.º 3267, Livro 7 
3ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 18, N.º 424 
 
 

MR 118 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3590, Proc.424, [s. f.]) 

 
02/04/1860 - Requerimento de João dos Santos Mata ao Cardeal de Lisboa para dar espectáculos no dia 
de Páscoa. 
 

Eminentíssimo Senhor 
 

Diz João dos Santos Mata, Director do Teatro de D. Fernando, que estando naquele teatro dando 
representações uma companhia de zuavos e bem assim companhia nacional e sendo a dita 
empresa que no próximo Domingo de Páscoa que se há-de contar 8 do corrente se dê ali 
Espectáculo Dramático, pede a Vossa Eminência que a exemplo das licenças já concedidas por 
Vossa Eminência para igual fim aos Teatros de São Carlos, Ginásio e outros espectáculos, se 
digne igualmente conceder ao suplicante licença para o fim acima dito. 
Espera receber mercê. 
Lisboa, 2 de Abril de 1860 
João dos Santos Mata 
 

Contanto que as peças que houverem de se representar não contenham coisa alguma contra a Fé 
e Moral Cristã, e que o suplicante obtenha da respectiva autoridade administrativa a licença 
necessária, pela autoridade eclesiástica não me oponho à pretensão do suplicante. 
Lisboa 2 de Abril de 1860 
Dr. M. J. F. Cicouro 
 
3ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 18º, N.º 424 
 
 

MR 119 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3590, Proc. 424, [s. f.]) 

 
02/04/1860 - Requerimento de João dos Santos Mata ao Governo para dar espectáculos no dia de Páscoa. 
 

Senhor 
 
Diz João dos Santos Mata, Director do Teatro de D. Fernando, que tendo obtido do 
Eminentíssimo Cardeal Patriarca licença para poder dar no Teatro de D. Fernando 
representações dramáticas no próximo Domingo de Páscoa oito do corrente, como mostra pelo 
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documento junto, pede a Vossa Majestade se digne confirmar a referida licença fazendo-o assim 
constar às competentes autoridades. 
Espera receber mercê. 
Lisboa 2 de Abril de 1860 
João dos Santos Mata 
 
Portaria em 30 de Abril de 1860 
 
1ª Repartição 
3ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 18º, N.º 424 
 
 

MR 120 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3590, Proc. 424, [s. f.]) 

 
03/04/1860 - Parecer do IGT sobre requerimento de João dos Santos Mata para prorrogação da licença 
(MR 117) 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso requerimento em que João dos 
Santos Mata, director do Teatro de D. Fernando, pede prorrogação de licença por mais três 
meses, para dar, no referido teatro, representações dramáticas com companhias nacionais e 
estrangeiras, cumprindo-me observar a Vossa Excelência o seguinte. 
Como o suplicante esteja no gozo da sua licença até ao fim do corrente mês para dar no referido 
teatro representações com artistas nacionais, não lhe sendo por aquela licença permitido dar 
espectáculos com companhias estrangeiras, parece-me de equidade que, concedendo-se-lhe a 
licença que solicita, no mesmo alvará que houver de se lhe passar se amplie a licença anterior 
para que com ela possa igualmente dar até ao seu acabamento representações com companhias 
estrangeiras. 
É quanto se me oferece levar à consideração de Vossa Excelência que ordenará o que lhe 
parecer de mais justiça. 
Deus guarde a Vossa Excelência  
Inspecção Geral dos Teatros em 3 Abril 1860. 
Conde de Farrobo 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino 
 
Alvará em 3 de Abril de 1860 
 
Repartição C, N.º 3267, Livro 7 
3ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 18º, N.º 424 
Livro 4º, N.º 251 
 
 

MR 121 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1227, ff. 199-200v) 

 
03/04/1860 – Cópia do Alvará de licença de representação concedida a João dos Santos Mata. 
 
António Maria de Fontes Pereira de Melo, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 
Reino, etc. 
Pelo presente Alvará concedo licença por tempo de três meses a João dos Santos Mata, na 
qualidade de Director duma Companhia de Artistas Portugueses e Estrangeiros, para dar 
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representações de peças de declamação no Teatro de D. Fernando mediante as condições 
seguintes: 
1ª Prestará na Repartição da Inspecção Geral do Teatro a fiança de que trata o artigo 28 § único, 
do Decreto de 22 de Setembro de 1853. 
1ª Prestará na Repartição da Inspecção Geral do Teatro a fiança de que tr 
2ª ª Conformar-se-á com os regulamentos teatrais, medidas de segurança e ordem pública, e com 
quaisquer providências das autoridades encarregadas da administração dos espectáculos, às 
quais exibirá toda a escrituração, documentos, registos e papéis administrativos da Sociedade 
facilitando-lhes quaisquer vistorias para o exame e averiguação das diligências a que se mandar 
proceder. 
3ª Cumprir[á] pontualmente todas as obrigações que, com o fim de evitar quaisquer sinistros de 
incêndio impostas a todos os teatros da capital pela Portaria do Ministério do Reino de 17 de 
Setembro de 1853 publicada no Diário de Governo N.º 223 desse ano. 
4ª Fará registar na Freguesia, digo, Inspecção Geral dos Teatros os contratos de todos os artistas 
que estiverem ou vierem a estar ao serviço da empresa, podendo este registo ser suprimido pela 
apresentação de cópias autênticas ou trasladadas de tais contratos. 
5ª Não poderá escriturar nenhum artista que se ache ligado pelo contrato a outra empresa sem 
prévio consentimento desta ou indemnização prévia que se haja estipulado para tal caso, sob 
pena de lhe ser cassada a presente licença. 
6ª Prestará no fim do trimestre e pela forma indicada na Portaria de 2 de Abril de 1860 os 
esclarecimentos que pelo Conservatório Real de Lisboa lhe forem exigidos. 
7ª Finalmente fará registar este Alvará nas repartições da Inspecção Geral dos Teatros e do 
Governo Civil de Lisboa sem o que não terá validade, e à aprovação delas submeterá todos os 
cartazes e editais que houver de publicar. 
E para que assim se observe e faça executar se passou o presente que vai selado com o selo das 
Armas Reais e com o da Causa Pública – Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em 3 de 
Abril de 1860 – António Maria de Fontes Pereira de Melo. 
Alvará pelo qual Vossa Excelência concede licença por tempo de três meses a João dos Santos 
Mata na qualidade de Director duma companhia de artistas portugueses e estrangeiros para dar 
representações de peças de declamação no Teatro de D. Fernando nos termos e com as 
condições retro declaradas. Para Vossa Excelência ver. Por Despacho de 3 de Abril de 1860. 
Duarte Joaquim dos Santos o fez.  
 
3 de Abril 1860 
 
Livro 18º, N.º 424 
 
 

MR 122 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1227, ff. 207-207v) 

 
19/04/1860 – Cópia da Portaria que autoriza os zuavos a realizarem um espectáculo em benefício da 
sociedade francesa de beneficência no Teatro D. Fernando numa Quarta-feira. 
 
Sua Majestade el Rei há por bem conceder aos artistas zuavos licença para darem uma 
representação no Teatro de D. Fernando na noite de 19 do corrente mês em benefício da 
Sociedade Francesa de Beneficência, sem que obste à realização do mesmo benefício o ser noite 
privativa de espectáculo no Teatro de D. Maria Segunda, o que pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino se participa ao Inspector Geral dos teatros para seu conhecimento e devidos 
efeitos.  
Paço em 19 de Abril de 1860 – António Maria de Fontes Pereira de Melo. 
 
Teatro de D. Fernando  
Livro 19 – N.º 26 
19 de Abril 1860 
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MR 123 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3592, Proc.412, [s. f.]) 

 
03/07/1860 – Requerimento dos zuavos para realizarem um espectáculo no Teatro D. Fernando numa 
Quinta-feira. 
 
Senhor 
 
Dizem os artistas zuavos que, desejando dar a sua última representação na Quinta-feira 5 do 
corrente, dia privativo do Teatro de D. Maria II, pedem a Vossa Majestade a graça de tal 
permissão no Teatro de D. Fernando. 
Os suplicantes esperam que Vossa Majestade se digne conceder-lhes tal graça. 
Espera Receber mercê. 
Lisboa 3 de Julho de 1860 
Pour les artistes zouaves 
Frédérick 
 
 

MR 124 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3592, Proc.412, [s. f.]) 

 
04/07/1860 - Parecer do Comissário interino do Governo no Teatro Dona Maria II sobre o requerimento 
dos zuavos (MR 123). 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor  
 
Informando o incluso requerimento dos artistas zuavos que recorrem a Sua Majestade a fim de 
obterem licença para darem uma representação no Teatro de D. Fernando na Quinta-feira 5 do 
corrente mês, dia exclusivo de espectáculo neste teatro por disposição do artigo 34.º do Decreto 
de 22 de Setembro de 1853, cumpre-me levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, não 
obstante a citada disposição, não acho inconveniente em se lhe conceder a licença que solicita. 
Deus Guarde a Vossa Excelência. 
Inspecção Geral do Teatro de D. Maria II, 4 de Julho de 1860 
Comissário interino do Governo 
Pedro Pimentel de Meneses de Brito de Rio 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conselheiro Director Geral de Instrução no Ministério do 
Reino 
 
Portaria em 4 de Julho de 1860 
 
3ª Direcção, 1ª Repartição, Livro 19º, N.º 412 
1ª Repartição 
 
 

MR 125 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1227, f. 229v) 

 
04/07/1860 – Cópia da Portaria que autoriza a realização do espectáculo pelos zuavos numa Quinta-feira 
(MR 123). 
 
Sua Majestade, el Rei, a quem foi presente o requerimento em que os artistas zuavos pedem 
licença para levarem a efeito uma representação no Teatro de D. Fernando na Quinta-feira 5 do 
corrente mês, há por bem, vista a informação do Comissário Régio, conceder a licença requerida 
sem que obste à realização do espectáculo o ser dia privativo para as representações no Teatro 
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de D. Maria Segunda – Paço das Necessidades em 4 de Julho de 1860 – António Maria de 
Fontes Pereira de Melo. 
 

4 de Julho de 1860  
Lisboa 
Livro 19 N.º 412 
 
 

MR 126 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3593, Proc. 517, [s. f.]) 

 
27/07/1860 - Requerimento de José Pedro Bianchi para dar óperas-cómicas francesas no Teatro D. 
Fernando. 
 

Senhor 
 

Diz José Pedro Bianchi que se propõe apresentar no teatro que actualmente se denomina de D. 
Fernando uma companhia francesa de ópera-cómica, mas como o não possa fazer sem a 
competente licença por isso pede a Vossa Majestade a graça de lha conceder conjuntamente à 
autorização para poder funcionar nos dias que julgar mais convenientes, inclusive os reservados 
para o Teatro de D. Maria II, como Vossa Majestade houve por bem sempre praticar para com 
as companhias francesas que representaram no referido teatro, em atenção a não prejudicar em 
nada esta concessão, pela diversidade do género e da linguagem, os interesses do teatro 
subsidiado da primeira cena portuguesa.  
Portanto, pede a Vossa Majestade haja por bem deferir-lhe como implora. 
Espera receber mercê. 
 
 

MR 127 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Maço 3593, Proc. 517, [s. f.]) 

 
27/07/1860 – Parecer do IGT sobre o requerimento de José Pedro Bianchi para dar óperas-cómicas 
francesas no Teatro D. Fernando (MR 126). 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 

Informando o incluso requerimento que tenho a honra de remeter a Vossa Excelência e em que 
José Pedro Bianchi pede licença para no Teatro de D. Fernando dar representações de óperas-
cómicas francesas, cumpre-me observar que nenhuma dúvida pode haver em que se conceda a 
referida autorização contanto, porém, que mui explicitamente se declare que não poderá em 
caso algum dar representações fora do género acima indicado, a fim de se manter ilesa a 
condição pela qual foi concedido à empresa do Teatro de São Carlos o exclusivo das óperas 
italianas e grandes óperas francesas. Pelo que respeita aos dias em que se pretendem fazer 
récitas nenhuma dúvida há também, excepto com referência às Quintas-feiras que, sendo pelo 
Regulamento dos Teatros dias exclusivamente consagrados às representações do Teatro Normal, 
só Vossa Excelência poderá resolver sobre este assunto como lhe parecer mais acertado. 
Deus Guarde a Vossa Excelência.  
Secretaria da Inspecção Geral dos Teatros, em 27 de Julho de 1860. 
No impedimento do Inspector Geral, o Secretário,  
Carlos da Cunha Meneses. 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino. 
 

Alvará em 1 de Agosto de 1860. 
 

R. N.º 3671 Livro 7 
1.ª Repartição 
P. A. (31 de Julho) 
Livro 4º, N.º 251 
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MR 128 
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 1227, ff. 233v-234) 

 
01/08/1860 – Cópia do Alvará de licença concedida a José  Pedro Bianchi. 
 
Pelo presente Alvará concedo licença por tempo de um ano a José Pedro Bianchi na qualidade 
de Director duma companhia de artistas franceses para dar representações de óperas-cómicas no 
Teatro de D. Fernando mediante as condições seguintes: 
Vide o Alvará de licença registado a 199 des[te] livro. Além das que ali se acham exaradas tem 
este Alvará mais uma com o n.º 6, é a seguinte: 
N.º 6 – Nas óperas de canto que houverem de ter lugar no referido teatro de D. Fernando não se 
compreendem as óperas italianas ou as grandes óperas francesas que compõem o repertório do 
Real teatro de São Carlos e cujo exclusivo lhe pertence em vista da condição expressa no 
contrato feito para a adjudicação da empresa do mesmo teatro. 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em 1 de Agosto de 1860.  
Marquês de Loulé. 
 
Alvará pelo qual vossa excelência concede licença por tempo dum ano a José Pedro Bianchi na 
qualidade de director duma companhia de artistas franceses para dar representações de óperas-
cómicas no Teatro de D. Fernando, nos termos e com as condições retro declaradas. 
Para Vossa Excelência ver. 
Por despacho de 31 de Julho 1860. 
Duarte Joaquim dos Santos a fez. 
 
Teatro de D. Fernando 
1 de Agosto 1861 
 


