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A Perspectiva da Il1uminação que abran
ge a fachada do mencionado Edificio está
dividida em tres Quadros, a que hum ha
bil pincel deu , por molduras columnas firmadas
em suas .. bases, com seus competentes Capi
teis , donde se elevão huns elegantes arco
com . geito, e arte (!'Ie pela sua regular sy
metria , e vivo colorido J depois de illuminados
figuravão ser de alto relevo.

No Quát!ro (In meio estava a Effigie ele
EI.Rei Nosso Senhor sentado sohre o Thro
no em que brilha todo o explendor 1 e rique
sa , e ornado com seu Manto Real, e Diade
ma na Caheça, empunhando em sua Mão Di
reita o Sceptro , com que tão suavemente re
ge J e governa os seus ditosos Povos. Prostra
da aos pés do Throno apparece huma Ma
throna que figura a Cidade de Braga, que
os Romanos dominando as Hespanhas chamá
rão = Bracara Augusta = a qual depondo o .
Elmo, Escudo, e lança offerta nas pr óprias
mãos o seu coração, como symbolo da can- ,
dura , e singeleza dos votos de respeito, e
hom enagem que sâo devidos a tão Alto, e So
berano Senhor. Acima da mesma Matrona es
tão tres Genios em ucção de voarem, destes
o maior tem enfaixadas na mão direita duas
palmas, que symbolisão as distinctas victorias .,
e triunfos, com que tanto se assignalirão as
Armas do mesmo A~gusto Senhor, não só na ,



( 4. )

PCllin~lIta, como no Sul d' Amerira; e com
a mão esquerda segura n'um _ Listão J que
tamhem os outros dons Genios pegão pelas
pontas J em que estão escriptas esta" palavras.

Nou Plus.

Como denotnndo , qne no ... [osso Augtl!l-
obcrano » achão reunidas todas as virtudes

Heal~'" J sem que haja mais que se po~sa de
Iicjar.

No claro que fica por baixo do dito
quadro cstiio os seguintes Epigramas.

Fiel Bracara Augu ta ao seu Senhor 1

- Oflcrta o Coração e hum puro amor,
• Os sens oantigos votos renovando J

. Que dos Scculos além iràõ durando.

Mais abaixo estava o seguinte.

Joannes SC.l'ltIS Re» nobis ucnit ab Alto.

Cuja Epyg-rafe denota J que EI-Rei No
~U Senhor nos foi mandado dos Ceos , coma
hum rico J e mimoso prescnte , para ser o ins
trumento da \10 sa felicidade.

Seguia-se abaixo outra.

Semper 1101I0S , 1I0menquc tuum , laudesque manebunt,

Querendo dizer , que as Reues virtudes
do mesm o AllgllSto ScnhOl' lhe tem g'rangeado
hum nome distiucto , c eterno 1I0!! Factos da
Historia Portugueza J que servirá de modelo a
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"Outros Monarcas , e inveja éÍs "N a ções, e que
por isso os seus felices vassallos 1150 de (' le
brar ta rrbem eternos 1011veres em sua hon ra .

... ' o Quadro do lado dil'cito ' estava o Es
cudo das Rcues Quinas Portuguesas J com fo
dos os instrumentos belicos J c por baixo do
lado esquerdo ~Ial·tc Deus da Guerra, por
sei' esta que (leu motivo a Ionnar-sc !:io eis
tincto e g'lorioso brasão, pelos feitos ·illu ires
que os Portuguezes obrarão, no Campo ti.
Ourique em Dilatnçtio da Fe Chr'istâ. pu par
te direita estava a Fama embocando o seu
Clarim em que preg'ôa, e publica as altas vir
tudes de hUIIJ tão dig"no Soberano apontando
cada hum destes Deuses pnra hurna Esphcrn
Armilur, 'como denotando que todo o Gloho foi
Thcatro da Gloria para fi Nação Protugue za.

No cluro que tem por baixo está a se
guinte Epygrafe.

Em círculos tl'cstrellas engastados,
A Filma eleve aos orbes arredados ,
De JOAM SEXTO os Feitos assombrosos,
Dominando com g'loriu" e sem rival,
Todo o Brasil Alrrarve e Portu ...ulJ o J o .

Seguia-se mais abaixo esta.

Preg ôa a Fama em eu Clarim rotundo,
João Primeiro Rei no Novo Mundo,
"N os astros fixa a epocha ditosa J

Que no solo que banha o Gráo Janeiro J

As Santas Leis dará ao mundo inteiro.

D epois seguia-se outra
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. Extasia-se a Eurona ven do errruido
I' o'

- Na plaga do Brasil o Hcino Unido.

No Quadro do lado esquerdo se continha
o syrnbolo da união dos tres Reinos Portugal ;
Brasil, e Algarves significada pelos tres princi
paes Rios. personalisados , que banhão estes tres
Reinos. No meio estava o Téjo encostado a
huma Oliveira, da parte direita o Guadiana
escostado a huma Figueira; e do lado esquerdo
o Ama zonas encostado a hum Coqueiro, todos
tres entornando as suas Urnas J donde sahem
placidas torrentes, que fertilisão aquellas re
giões, como que denotão ~ abundancia J e
tranquilla pa1., de que gozão os Meus Povos.

No claro que fica por baixo estava a se-o
guinte Epigrafe.

o Téjo, o Amazona, e Guadiana ,
Cingindo a Regia C'roa Lusitana,
Ao heroico J c piedoso JOAM SEXTO.
Fazem votos aos Ccos de Leaes serem.
Em quanto 03 Rios para o mar correrem.

Seguia-se mais abaixo esta. '

EJ1es alção as frentes magestosas J

E po ndo a mão nas Umas preciosas,
Ao Rei jurão constante, e puro amor,
Soltando todos tres vivas jucundos ,
Que transportão de gosto ambos os mundos.

Depois seg!lia-se outra.

Debaixo d'um tal -Rei , que immenso Imperio
Se verá. Ilorecer neste Hemispherio I

/
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Toda esta prespectiva he iJIuminada: (e
as pinturas transparentes) por vélas de cêra
postas J em globos, e mangas de cristal , pIa..
cas doiradas, e espelhos , que tudo faz real
car o seu brilho.
~ Da sua base sahe pela rua adiante hum

recinto quadrado J formado de murtas, e ro
sas, rematando nos dous cantos com duas g-ran
des pilastras , iIluminadas tambem com globos
de Cristal.

Dentro deste recinto estava huma nume
rosa banda de musica (instrumentistas de so
pro) que excecutárão huma variedade de sin
gulares , e escolhidas peças J como Concertos,
Overturas ., Symphonias , Sonatas &c. que na boa
execução J e bem concertantc harmonia aura
hia a expectaç ão , de inumeravel povo que cir
curndava o mesmo recinto, tornando o expe-:
ctaculo ainda mais .luaido , e brilhante.
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E M cima de quatro Pedestaes imitando
o mais delicado murmore estava formada hu
ma Perspectiva dividida em quatro bazes )
onde se achavão gravados os quatro tempos
do anno , representados por Meninos, que
alegres mostravão a abundancia dos fructos
que produz o vasto Imperio do Brazil, e na
superioridade das mesmas bazes estavão per
sonalizadas as quatro partes do Mundo offer
tando ao Serenissimo Principe recern-nacido ,
cada huma o que em si encerra de mais
precioso e rico, como expressão da sua res
peitosa, e humilde Vassalagern.

Na baze do lado direito via-se a sabia
e emprehendedora Europa, offertando o Scep
tI'O como symbolo do poder, e realeza, por
ter tido nella principio a Monarchia, que o
.heroico e invicto esforço do Magnanimo Affon
so com favor Divino levantâra. No Pedestal
que estava por baixo lia-se a seguinte qua
dra.

Mil dons tributar podia
A' prole de Pedro Augusto;
Mas Corações Portuguezes
Feudo lhe serão mais justo.

Seguia-se na segunda baze a recente e vi
cosa America dedicando tam bem os seus immen
sos thesouros , pois pela doçura do seu Cli-
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ma , e amenidade do seu solo reune em si
tudo criánto a próvida natureza teni' produ
zido de mais rico e admiravel nos seus tres
Reinos, e que por isso offerece hum Campo
vastissimo a actividade, e industria Portúgue
z, J a que ainda hoje o Batavo ,e 'o Gallo em
outro tempo d'ela expulsos tem ciume , ' e in
veja , seguindo-se no pedestal debaixo a q ua·
dra seguiu te =

He meu brasão a Deidade
Que hoje via a luz do dia:
Quem produz joius tão finas
Não faliu no mais que cria.

Na 3." baze estava a prisca e populosa
zia offereccndo as suas preciosas e sencias

em nome da immensas rações que em si con
tém, e que o Heroes Portuguezes tão briosa
mente avassalarão, dando o mais espantoso
xemplo assim d'esforço , como de lealda

de, e amor aos seus Monarchas ' por quem
hiâo prodigamente derramar seu sangue em
regiõe tão longinquas, e remotas J seguindo
se po pedestal respectivo o seguinte.

Recebe 6 terno Menino
Fumo que exhalâo as chamas '
Soprada dos Albuquerques
Pachecos , Almeidas, Gamas.

Na 4.1\ baze via-se a adusta e inhospita
frica tendo na mão direita hum Coral, con

duzindo com a outra hum Elefante por ser
Q theatro do tirocínio em que os Heroe

li
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Pertuguezes 'exercitârão suas descoberta ~

com que franqueârão as nunca abertas portas
do Oriente, cuja empreza he olhada com jus
.to titulo como' o mai ousado do en enho
Humano, lendo- e no pedestal respectivo

eguinte quadra.

Não Coral, nem o marfim
Preencheràõ minhas vese ;
Mas as acções que em meu Seio
Obrárão os Portuguezes,

Tres vãos se divizavão entre as meneio
nadas bases , aonde apparecia o Vestíbulo
d'hum ameno ' e gracioso Templo formado de
'Plantas e .arvores todas indígenas de cada
hum dos tres Reinos Unidos, e sobre elle o Ar
co.Iris. No alto de vestíbulo apresentou-se o
Genio da Fama em figura esbelta, c vestida
com roupas soltas e ondeantes em acção de
voar pelos dilatados confins . do Vasto Imp
rio Lu aitano , levando na mãe direita huma
medalha, circulada de lindas flores, em que
estavão insculpidos em Campo azul dois Co
rações emlaçados com huma Coroa de rezas
e jasmins, symbolo da Candura e ardente amor
que a ambos prende felizmente, e na esquer
.da o seu Clarim donde sahia o dístico sc
guinte .

I ris rizonho a paz do Ceo envia
Por Corações que unidos dão tal dia.

. Anunciando ao povo /Luzo que daquella
feliz união, que o mais sabio e prudente d '
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Monarchas com profunda politica havia tra
mado brotara o doce e precioso fructo , que
o Ceo propicio se compraz em sazonar , co
mo seguro e delicioso penhor da nossa Ven
tura, que nos hade jser garantida em quanto
durar o Benigno Paternal Governo da Sere
nissirna Caza de Bragança, em cujas Augus
tas Mãos, como centro commuin, devem sem
pre vir rematar os laços do respeito e obedien
cia , que prendem os submissos Corações de
todos os Leaes e fieis T Cl tugnezes. Por bai
xo do vão que represe" '1. Portugal lia-se
a quadra que segue.

Lu zo resurge a ver altos destinos,
Que aos Netos Teus o Fado hoje pT" ara ;
Exulta ao descobrir no Austral Cruzeiro
A nova Estrêla que transluz mais clara.

Seguia-se o Brazil no vão do meio com
est'outra quadra.

Se em doce canto as Tagides celebrão
Do tronco Bragantino a Prole Augusta I

Sons Divinaes sacarem plectro fino
As Nicteroides minhas mais se ajusta.

TO 3.° vão era o Algarve, e por baixo.

Adarnastor venci, venci procellas .
Id éias inspirando a sabia Infante; .
Mas a luz qu e inspirei reflecte acora
Do Paiz de Cabral mais scintilante.

Nos mesmos lugares: continuarão as qua
dras seguintes

· -
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Se em Ti, Principe excelso, o Astro fitamo ~
Onde reflete Paternal Bondade,
Qual a Teu Pay; o Throno que Te espera
Tem por bazes = Valor 1 Fidelidade.

Seguia-se est'outra =

Dos Cezares antigos sangue illustre
Gracioza Leopoldina, nossa Gloria,
Avitos dotes que Te brilhão n' alma
Largo Campo hão d' abrir a Luza Historia.

Finalizando a seguinte.

America feliz bem diz teus fados
Das promessas d'hurn Deos refulge a prova,
Orvalhada, do Ceo nasce ri zonha
No Jardim Bragantino Planta nova .

Toda a referida perspectiva estava reca
mad n de luzes de cêra postas em globos e
mangas de ristal; e da baze do dito Edifi
cio p.u a ua se estendia hum porporcionado
recinto rematando os angulos duas Pilastras,
recamadas tambem de luzes de c êra , que cau
savão huma optica illuzão que entretinha, e
demorava em espectação hum numeroso con
curso de Povo, que andava vagueando pelas
rua da Cidade naquellas alegres noites.

Na noite do festivel e alegre dia em que
o mesmo Serenissimo Senhor Principe recem
nascido for apresentado no Templo se apresen
tará ao Publico quanto fica narrado COm Q

mais que "lembrar accrescentar-se.
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