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ADVERTENCIA . .1 

Nenhum principe foi ainda recebido e~ Portugal com mani-
-festações tão honrosas como o Imperador do Brasil e a Imp.e-
rutriz, sua esposa. Suppondo CJ!U:;i o con~ecimento de quanto se 
passou de mais notavel por occasiào d'este fausto acontecimento 
:seria agradavel ao grande numero de comp~triotas nos~os, que 
-residem ' naquelle imperio, e que todos os dias estão dando as 
mais significativas provas não só de amor á sua patria, mas 
tambem de g1·atidào e a:ffecto aos monarchas, sob cuja protecção 
·e amizade se acolhem -occorreu-nos a idéa de colligir (l coor-
denar em volume a noticia da esplendida e affeçtuosa recepção 
feita pelo nosso paiz áquelles príncipes. Por este modo, ao me-
smo tempo que satisfazemos a justa curiosidade dos nossos ir-
mãos d'além-mar, consignamos ~m solemne testimunh~ dos no-
bres sentimentos manifestados pela nação portugueza ao re· 
·ceber no seu seio um p1•incipe, que lhe está intimamente ligado 
pelos laços de familia e amizade. Aos filhos do Brasil não poderá 
tambem deixar de ser gràta !). noticia da maneira. por que ent~e 
nós foram recebidos os seus egregios monarchas. 

Como 'se vê é trabalho sem pretenções Jitterarias, e de carà-
-eter exclusivamente descriptivo e noticioso, sujeito· de mais a 
mais ás difficuldades naturalmente resultantes da rapidez recla-
.rnada pela propril!- natureza da obra. 

O -primeiro plano delineado limitava-se á recopilação simples 
·d~s des.cripções fritas pelas folhas periodicas, e d'elle se resente 
.a primeira parte qo liv~·o, porque só posteriormente resolvemos 
·enriquecer com ' esclarecime~tos dire~tamente obtido::i . a noticia 
-da subsequente visita dos monarchas brasileiros, por nos pa-
recer mais interessante, e não desconhecermos a conveniencia 
-ele tôrnar curioso, quanto possível, um tr~balho actualmente de 

{· 

interesse momentaneo, mas que em épocas futuras pqderá tor-
nar-se ainda objecto de mais impprtantes indagações. 

Pelos motivos ·expostos, e por outros que não vem para aqui 
:referir, divergem notavelmente entre si a primeira e as restarües 
,partes da obra, sendo que estas vão lançadas com mais trabalho 
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e indagações nossas, que ampliam consideravelmente o que se-
publicou pela imprensa periodica, quanto nos permittiu a estrei-
teza do tempo. 

J?ividimos a obra em cinco partes: Na primeira compreben-
de-se a vinda dos Imperadores a Lisboa e sua partida para o-
norfe de Europa, em junho do anno passado. 

Tractamos na segunda da viagem de Suas Majestades desde 
a sua entrada pela fronteira portugueza até que regressaram do, 
Porto, comprehendendo a visita a ésta cidade e a Braga. 

Referimos na terceira parte a visita a Coimbra, e trajecto de;. 
Suas Majestades para a capital por Leiria, Alcobaça, Caldas. 
e Batalha. 

A quarta abrange a demorada visita a Lisboa até ao em-
barque dos soberanos brasileiros no regresso ao seu imperio. 

Finalmente colligimos na qtúnta e ultima parte algumas com-
posições poeticas deflicadas por distinctos litteratos aos augustos. 
viajantes. 

Junctamos ainda um pequeno appendice com algumas noti-
cias obtidas depois de impressas as partes em que de;iam ter 
c.abimento, ficando-nos outras muitas, que foi já impossível in-· 
corporar n·o livro por chegarem muito tarde. 

Cumpre-nos declarar que o sr. João de Sousa .A.ranjo, um dos. 
iniciadores d'este trabalho, como se noticiou nos jornaes,. não 
pôde, por falta de sande, tomar parte na sua realisação; e que 
entre outras difiiculdades, alheias 4_ nossa vontade, que retar-
ds.ram a publiç.ação do liv~o, tivemos de vencer a da falta de 
papel, que deixou de nos ser fornecido pela fabrica aonde o en-
commendá.mos, o que tal vez obsta.ria á publicação do livro, se ou-
tra fabrfoa o não fornecesse promptamente. Isto desculpará a. 
impressão da,obra em papel de doas qoolidades. 

Quanto á imprensa só temos muito que louyar, e agradeeer & ' 

promptidão e zelo com que neste trabalho fomos auxiliados pel<> 
sr. administrador e mais empregados. 
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Amigos e patrícios.- Mandais-me _ qrre associe meo 
nome aos vossos na empresa; a que mettestes hombros, 
de descrever minuciosamente a rapida viagem do mo-
narcha brasileiro por terras de Portugal. Obedeço, por-
que a obediencia neste caso é uma prova da gratidão_ 
que vos devo pelas muitas finezas que me tendes pro-
digalisado, e com as quaes me captivais o animo e pren-

. deis a vontade. E esta consideração é bastante para que 
em tã<;> excellente companhia arrisque um nome ob- _ 
scuro aos vaivens e vicissitudes incertas da publicidade. 

O intuito do vosso livro é simples e nobre, é uma 
homenagem e um comprimento; e vai errado no seu 
caminho quem o avaliar d'outro modo. É uma home-
nagem ás virtudes cívicas do primeiro cidadão d'um 
estado livre, e um comprimento ao hospede que nos 
honrou a casa com a sua presença. Na nossa terra po-
derá a paixão política negar a primeira, mas a prover-
bial galhardia portugueza nunca censurará o segundo. 

- É além ·a'isso um apert0 de mão affectuoso ao Bra-
sil, representado pelo seu soberano; e o Brasil é, não 
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nosso irmão como geralmente se diz; mas, mais do que 
isso, nosso filho predilecto, nado e creado sob o nosso 
influxo, mantido e assegurado á custa de muitos s..uores . 
e com preço de generoso sangpe. 

' O filho chegou á virilidade e emancipou-se, mas es-
treitando sempre com a casa paterna laços de vivíssima . 
affeição e prestando-lhe constantes e relevantíssimos 
serviços. A uma nação, assim unidà com a nossa pelo 

, . sangue, qu'e é a origem da familia, e pela lingua! que 
é a norma da socia9ilidade, e por consequenciã pela lit-
teratmia e pelos costuroes, habitos e tracliÇões, e que 

. até conta c0m0 imperante aquelle que em circumstaniiia_s-
normaes seria -hoje nosso monarcha, não podia cle certo• 
o v.elho Portuga1l deixar de honrar, recebemdo com ale~, 
gue alvoroço o seu cb.efe, que p>isava pela primeira vez 
a terra de seus antepassados. A espontaneidade é a' cor~ 
tezia dos pov0s, . e com a' maior cortezia publica foi 0 
sr. D. Pedro n recebido ,na nossa patr.ia, pois sinceras 
e cordialissim-as fouam as demonstrações de agradn que-
recebeu tanto do povo· c·omo. clo rnomarcha portugue'z. 

Orra tcrdo, rsto re\lefa e· demonstra o vosso lirvro, e 
que não fosse senãe> · este o· seu mereeimento, j1á el'le 
valii:a1 bast.ante, porque dava testemunho cabal dos nossos 
honrados sentimentos. ' 

II 

Se_ olharmos "para U11)' globo, desperta-nos l'Og© pari. 
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ticular attenção o continente da America. Nas orlas do 
Occidente e balisas do Oceano descortinamos uma te.r;ra 
gigantesca eom o vulto e proporções d'um AdamastoF, 
a qual esconde ª ' cabeça nas neves do mar glacial e as-
senta os pés sobre a Terra de fogo. O Pacifico e o Atlan-
·tico, qne são os primeiros mares do mundo, banham 
as suas costas e lhe aplainam as communicações, um 
com a Asia, outro com a Europa. Este fragmento enorm~. 
do nosso planeta é cortado por todas as zonas. As suas 
entranhas são d'oirô, os seus Andes topetam com as 
nuvens, os seus Amazonas são os rios mais caudalosos, 
os seus lagos são mares. Pela sua posição é o centro 
-Oo orbe, pelos abundantes recursos de territorio o pri-
meiro paiz da terra. A estatua de Nabucho faltava mais 
este imperio, cujas formas indis_tinctas a natureza em 
.segredo estava ainda caldeando nas forjas dos seus vol-
cões. Herdeiro das antigas tradições asiati cas e da ci-
vilisação europêa, e superior ao velho mundo pelas suas 
condições physicas, que futuros estupendos e porten-
tosos se não irão entretecendo gradualmente para· este 
paiz na immensa teia dos tempos veoturos? 1 ... 

Assim como a Asia entornara sobre a Europa a tor- , 
rente das suas emigrações, estabelecendo as suas co-
lonias (!leias peninsulas do Mediterraneo, as quaes a 
pouco e pouco se foram internando, alargando e des-
en'volvendo em diversas nações, do mesmo mopo a Eu-
ropa, que já não cabia nos seus estreitos limites, da-
vassou os mares, e foi espalhando por terras incognitas 
fecundas semeotes de novas sociedades. Esta foi a pri-
meira pagina da historia moderna, que outra cousa não 
tem sido até hoje senão a lenta e pro~ressiva deseÍl.vo-
lução d'um novo genesis soCial. 
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Ao nosso Portugal coube o primeiro passo nestes a,r-
rojados commettimentos, e a descoberta e colonisação 
do Brasil são florões da corôa da sua gloria. O Brasil, 
convertido hoje 'em imperio e destinado a ser uma das. 
nações mais florescentes do mundo nóvo, manda-nos á 
Europa o seu monarcha, descendente dos nossos reis, . 
e unido á casa real portugueza como o seu povo se ãcha 
enlaçado com o nosso povo. Das terras de Sancta Cruz. 
o principe faz-se ao largo, mar em fóra, demandando o 
berço da sua familia e a antiga metropole do seu imperio. 

III · 

As relações de origem e de familia, meus amigos, 
são as que mais [frofundas se arreigam no coração do 
homem. A terra que nos serviu de berço, a que nos es-
cutou os infantís vagidos e bebeu as lagFimas primei-
ras», jámai9 esquece. Em paiz extranho o tecto paternal 
é o nosso sonho, o sino da egreja matriz a nossa saq-

. dade. Por entre as sombras do passado vemos o pri-
meiro e ouvimos o segundo com tão entranhado affe-
cto, que desejaríamos de todo o coração, por um só in-
stante que fosse, resuscitar essas tão gratas illusões pre-
teritas. Na opulenta Babylonia, nas viçosas margens do 
Euphrates e á sombra dos seus salgueiros, os israelitas. 
choravam a .pobre Jerusalem, que era a sua patria; e 
o desejo que nutriam era descançar o ultimo somno 
na. terra natal. 

1 

Como os homens são ás sociedades, que nunca es-
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quecem através dos seculos as fontes d' onde derivaram • 
. As nações europêas fitam sempre o Oriente como berço, 

as da America hão de sempre tomar a Europa como mãe. 

Costumam os bons filhos opulentar a herança, apro-
veitando a experiencia e as lições dos ·paes, mas nos 
palacios que· edificam commove-os muitas vezes a re-
cordação da sua primeira casa. Para nós as tradições 
orientaes têm ineffaveis encantos; as scenas bíblicas, as 
tradições musulmanas, as superstições da Inrlia desper-
tam e excitam a phantasia do europeu no centro da sua 
famosa civilisação. Para o americano a Europa ·é .o seu 
Oriente, ~ sel-o-ha .sempr.e; para aqui convergirão con-
stantes as suas attenções, e no meio dos progressos extra-
ordinarios da sna sociedade e da varonil formosura da 
sua n~tureza a Eoropa será sempre para elle a terra dos. 
prestigias e o. eldorado dos seus sonhos. 

A viagem do europeu ao Oriente e do americano á 
Europa estão nas mesmas relações de identidade de ori-
gem e de sentimentôs. A ambos move e arrasta a mesma 
attracção, ingenita e indefinível, a visitar aquellas terras. 
qoe já na infancia ouviram anciosamente descrever, 
umas com os mythos dos oraculos e da tradição, ou-
tras com os encantos e gal:is da poesia. l1ara ellas ten-
dem instinctivamente, á maneira d'aquelles rios de curso· 
lento e socegado, que tortoosos e com largos gyros e 
circuitos como qoe parecem querer demandar de novo. · 
a fonte d'onde descenderam. 

Mas na viagem do europeu por terra e na do ame-
ricano por mar que differença profunda ! A terra é uma 
cadeia palpitante de vida e de movimento, cojos elos 
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' se vão successivamente encadeando e prendendo por 
novas e varriadas sensações, prolonga-nos a existencia 
ti a.ttenúa-nos. a saudade; 0 mar, essa larga fita que se-
para os hemispherios, é como uma pagina branca do 
liv.110 da vida, uma especie de iniciação e preparação 
p~ra nov.o capitulo. A ter11a.é urn penhor de segurança, 
o mar, abysmo ·aberto debaixo d'outro abysmo, exag-
gera a distancia ,e difficulta -O regresso. 

IV . 

Veiu o sr. D. Pedro n da America, visitou a Europa 
ti o Egypto, e voltou aos seus estados. Com o poeta bra-
sileiro podemos dizer-lhe: 

Viste Londres, Paris, a Hespanha, a Italia, o Oriente : ' 
Em todo o seu camiµho o povo sorridente 
Abençoou teu nome. . . · 

E podemos dizel-o, d·espido~ de adulação.e· sem loas 
palacianas. '.N'uma epocha. em qae a Europa vê os seus · 
reis collocarem-se á frente dos exercitos para metra-
lharem os povos, ou os povos incendiarem os edificios 
e frrsi larem os inermes parai aquilabarem todas ~s con-
dições com a rasoura do exterminio, um mo!'larcha ame-
ricano, viajando sem as insígnias e sequito da . realez·a, 
tractando só de ver e aprender, evitando as côrtes e 
fre<!Jil!lental'ldo as academias e as officinas, porque a• Jit-
tertai11u11a1 e as bellas-artes, d~g_amol-0 , assim porque . é a 
verda~e,, são os ~adrões pmr onde 'se• afo11e e, aprecia °' 
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estado social dos povos, deve attrahir espontaneamente 
affectos e sympathias. -

A viagem do sr. D. Pedro d'(\.lcantara á 'Europa é 
um acontecimento apparentemente trivial, porque nada 
ha mais simples neste mundo do que a viagem d'um 
cavalheiro acompanhado de srra esposa, mas pode ter 
no futuro •Consequencias utilíssima~ para a sua patria. 

Bem sab.emos que para alguns o brilhei da corôa que 
lhe circumda a: fronte é recommend.aç,ão duvidosa, as-
sim como para outros -~ um signal de predestinaç,ão. 
Estes são os extremos fataes em que tropeç,am grandes 
talentos. O medius tutis~imus ibis de Ovídio é nestes 
casos a .regra certa. 'Avaliar um monarcha pelos signaes 
do · seu poder, em qualquer ~entido que seja, é uma fu-
tilidade. Debaixo dos arminhos pode palpitar um nobre 
coraç,ão, embora homens indignos tenham por vezes , 
empunhado o sceptro. Ama-se a realeza, quando ós 
reis, como Pedro v, a exercem como um sacerdocio; 
respeita-se, convertida no horto da agonia de Luiz xv1. 
A realeza equivale á magistratura, ao magisterio, a 
qµalquer encargo social, honrado pela inteireza do func-
cionario que o exerce. O monarcha não é mais do que 
o supremo magistrado da naç,ão, e é tanto mais digno 
de respeito, qüanto é mais difficil e melindroso o ·seu 
officio. São odiosos os abusos, e por isso os despotas; 
mas lambem .são pueris os sustos repu.l:Hicanos que os 
receiam disfarç,ados sob .um nome. 

Este officio de reinar hoje em dia, em que -os thro .. 
nos andam abalados, subvertendo-se aqui uma dynastia · 
com o terremoto das revoluç,õ.es, sustentando-se acolá 

1 . 
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outra pela força das armas ou com o ouropel de algmri:.is 
victorias, é uma commissão perigosa para os· que não 

· comprehendem como devem as obrigações-do seu posto 
e as tendencias do seu seculo. Os monarchas que tim-
bram de o ser aproveitam a favor da causa publica os 
recursos do seu ingenho e os fructos da sua eiperiencia. 
Esta é a base segura dos seus thronos, porque é tam-
bem fundamento da felicidade de seus povos. 

· Não é preqiso comparar o Imperador do Brasil com 
JJ czar da Russia Pedro 1, nem co~ outros príncipes e 
homens notaveis da historia. Seria impertinencia inutil. 
Ma~ o viajante que percorreu e estudou tantos e tão 
-diversos estados, a sisuda Allemanha, -que é a alma 
mater da sciencia, a formosa ltalia, patria. das bellas 
.artes, a industriosaJnglaterra, a {Omanesca, He.spanha\ 
e a rainha do gosto, a espif'ituosa França, de certo que 
Jevou para além do Atlantico lições proficuas da arte 
-de reinar. 

O Imperador aportou á Europa quando ainda re-
tiniam os echos derradeiros da guerra allemã, quando 
-ainda se não tinha apagado o ultimo clarão dos incen-
dios de Paris. Que sensações as · suas quando entrasse 
na nobre capital da França! 

De Mario nas ruínas de Carthago falam os historia-
dores como de assumpto proprio . para considerações 
profundas. Talvez que seja. O romano audaz, que en-
fiara na espada a corôa de fogurtba e os louros dos 
Cimbros, resvalando do cume da grandeza nos·abysmos 
<la desgraça, devia despertar idéas s~rias. E séntado 
.sobre os destroços d' uma cidade florescente, a affinidade 



<los destinos entre o homem e o povo excitava a sym-
pathia que attrahe a homogenidade da sorte. 

Differentes idéas, mas não memis profondas conside-
rações devera suséitar a visita do Imperador do Brasil 
.ás ruínas da antiga Lutecia. Que grande e tremenda 
lição para povos e para II).onarchasl -

Mas o que tem sido o sr. D. Pedro no throno que 
estreiou ainda meni.no e com o sceptro que empunhou 
ao sahir da adolescencia? Pouco _basta para a synthese 
da sua gerencia. 

Pondo de parte as lutas, muitas vezes ingloriosas, 
dos ,diversos partidos, que para empolgarem o poder 
ferem accesas contendas sob o sceptro imperial brasi-
leiro, e cujas apreciações são de sua natureza parciaes 
e suspeitas, a reputação d'este príncipe foi sempre boa 
e segura. 

Conservar desde longos annos a corôa na cabeça 
num continente por excellencia republicano, e conser-
vai-a por livre e esponlanea vontade dos seus sub-
-ditos; manter com firmr.iza e resolução a paz e a ordem 
nos seus vastos estados, circumdados da hydra da anar-
-chia, que como cancro vai corroendo muitas das re-
publicas americanas; sustentar a guerra quando indis-
pensavel, e sustentai-a com porfia e denodo a -despeito 
de muitas contrariedades; fundir o bronze das estatuas 
em monumentos mais valiosos de instrucção publica 
para dar aos seus concidadãos a alforria da ignorancia; 
conceder aos escravos os fóros da cidade para engran-
decer o imperio com novos elementos de prosperidade, 
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todas estas paginas do governo do sr. D. Pedro n são 
fiador bastante do seu alto merecimento. Elias falam 
de per si e dispensam commenlarios. 

_Cóm isto fecho o meu trabalho, meus amigos, e ahi 
vos dei.rn espaço para a vossa descripção, que tornará 
este livro, alem de verdadeiro nos fai;tos, curiosíssimo 
d~ noticias e apontamentos interessantes. 

1.5 de maio de 1872. 

A. A. da Fonseca Pinto. 
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ESBOÇO BIOGRAPHICO 

DO SENHOR 

D. PEDRO II 

. ' 

1 

Nascimento 

A 2 de dezembro de i 825 _nasceu .Sua Majes-
tade o sr. D. Pedro u no Rio de Jàneiro, no palacio 
da Boa Vista. Foram seus progenitores o sr. D. ;Pe-
dro 1, imperador constitucional do Brasil, depois 
jurado rei de Portugal, e a sr.ª D. Leopoldina Jo,.. 
sepha Carolina, filha do imperador Francisco n da 
Allemanha e 1 da Austria. 

Se a nobre e preclara ascendencia d'um monarcha 



XX 

fosse o unico titulo da sua .,gloria, o unico funda-
mento do seu elogio, nenhum monarcha seria exal- . 
tado como o sr. D. Pedro 11, nenhum como elle 
seria mais digno de encomios. 

Na linha paterna encontramos os reis portuguezes 
desde o sr. D. Pedro 1v, seu Augusto Pae, até D. Af-
fonso Henriques, que .em i f 39 fundou a monarchia 
portugueza: na linha materna achamos uma longa 
serie de imperadores e reis, . d' alem Rheno, desde 
o -imperador Francisco u até S. Estevão, rei da Hun-
gria em 9!J7. 

Ainda o sr. D. Pedro não havia saído da.infancia, 
quando a sorte lhe preparou dôis golpes, eujos re-
sultados, em sua. tenra edade, elle não podia -ava-
liar. Em i t de dezembro de 1.826 falleceu sua 
mãe, a sr.ª D. Leopoldina; em 7 de abril de i 83 l 
·_separou-se para sempre de seu caro filho o sr. D. Pe-
dro 1. 

O primeiro imperador do Brasil, obrigado por 
imperiosas circumstancias) abdicou em seu filho a 
corôa imperial, e deixou as terras de Santa Cruz, 
.para não mais voltar para ellas: pouco passava 
de .cinco annos o Príncipe Imperial. 

Largas considerações se nos offereciam agora: 
não as faremos, porque, neste pequeno trabalho, 
queremos fugir, quanto ser possa, de questões po-
liticas. 
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Eduoai9ão 1 , 

A historia de todos os tempos revela ·uma ver-
'4:lade, qu.e ninguem pode c©ntestar- o ehefe d'um 
governo fará ou não a felicidade· do pov.o, cujos 
.destinos dirige, consoante ao seu grá:o de prudencia 
-e de illustração - ' Esta verdade não era ignorada 
pelo sr. D. Pedro 1, nem foi ignorada por aquelles, 
que, depois da abdicação de 7 de_ abril, foram tu-
tores do Joven Príncipe. Attenderam á sua edlilca;ção 
religiosa, á. educação moral, educação phy..sica, e 
-educação litteraria. 

Tanto o conselheiro José Bonifacio d'Andrade, 
'nomeado pelo s~. D. Pedro 1 tutor de seu filho, no 
,acto da abdicação, como o marquez d'ltanhaem, 
-que·em 1833 substituiu na tutoria aquelle ca-va-
lheiro, empregaram os maiores desvelos em esco-
lher pessoas, as mais habilitadas, e as mais com ... 
petentes para instruírem o Joven Prinoipe rros vari<Ds 
.ramos dos conhecimentos; humanos. 

Bem se pode dizer por isso, qüe ·o sr. D. Pedf0 rr 
-se entregou desde o berço a:o cultivo da sua não 
-0rdinaria 'intelligenciai. Não e11a mister lembrar-lhe 
-o estudo, nem chamai-o para estudar: •estu.d1ioso 
'por iind<Die t~nham vastas ve7les secrs mestres de o 
ldasviar de sua aturada e diuturna :;rpplioação.· · 
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' Dotado de memoria feliz, de talento raro, e ha-
vendo sido dirigido por sabios e desvelados prece-
ptores, ainda ha pouco tempo nos deu provas in-
equivocas de que lhe não é desconhecido nenhum 
:ramo das sciencias humanas. Como explicar d' outro. 
modo o desejo, que elle manifestou, de querer ouvir 

- as prelecções· dos lentes e as lições dos estudantes 
nas aulas da Universidade de Coimbra? ... E não fez. 
elle ·o mesmo em Lisboa.? 

·Qu.em tracta de perto com o escJarecido Impe-
. rador sabe perfeitamente que elle tem uma predi-
lecção especial pelas sciencias physicas, pela historia 
natura],. pelas mathematicas, e pela astronomia. 
For:am seus .mestres nestas sciencias Alexandre 
Vandelli, e. o Bispo de Chryspolis. 

Sabendo que, a historia é o- conselheiro incor-
ruptivel dos reis, esmera-se em lêr os historiadores, 
approveitando-se com fina critica d'esta leitura. 
Porém, como avaliar a difficuldade de certos factos 
sem se saberem os Jogares onde elles aconteceram? 
como conhecer se são ou não synchronicos, não-
sendo marcados na serie dos tempos segundo a or-
dem, com que vão succedendo? Eis porque o Chefe-
Augustó da Naçã.o brasileira cultivóu e cultiva sem-
pre o estudo da geograpbia e da chronologia. Foi 
·Felix Emílio Tannay quem lhe communicou o gosto. 
por estes estudos: foi seu mes~re em geographia. 
chronologia e historia. 

Ajudado pela prodigiosa memoria, com que o 
dotou a· natureza, o sr. D. Pedro n ,é versado em 
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muitas e variadas línguas, tanto vivas como mortas. 
É versado na lingua franceza, na iqgléza, Iia al-
lemã, 'na italiana, na latina, e não ignora a lingua 
grega: o conhecimento da litteratura geral e· espe-
cial foi o resultado, ·que o illustrado ( linper.ador 
tirou da leitura dos classicos d'estas differentes lín-
guas. '· 

Mais longe Jevou seus estudos sem carecer para 
isso de preceptores. O sr. D. Pedro u, conhecendo 
que o machinismo d'um bom governo depende do 
accordo e harmonia das differentes molas que o for-
mam, compulsou assidu9 os tratados sobre direito 
publico, sobre direito interna cio na], sobre economia 
política, sobre os diversos ra,mos de administração, 
numa palavra sobre a arte de governar. 

Não foi só ao cultivo do espírito e do coração 
que attenderam os tuto.res do· sr. D: Pedro II: jul-
garam, e bem, que para as lidas do chefe d'uma 
grande nação é mister acostumar o corpo ás fadigas 
e aos exercícios gymnasti~os. Foi por este motivo 
que, desde muito moço, se deu aos exercícios ve-
nat9rios das armas e da equitaÇão . 

. E adrniravel, ainda hoje, a actividade physica, 
com que se apresenta: é o resultado inequívoco 
d'aqnelles exercicios. Nesta viagem, .que pela Eu-
rnpa fez ó sr. D. Pedro, e de· que fomos testemu-
nhas, comt>rovou a verdade do que a tal respeito 
diz um ·Seu biographo nas segaintes palavras: •A 
sua vida habitual, que em parte se pode comparar 
á do homem de letras, p.odia tornar pouco apto o· 
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trabalho material; tnas ainda sob este, aspecto' é 
·privilegia-da. a stra natureza. Se é lpret!'..iso, madrmg.a, 
viaja ·a cava:llo legns e leguas, suppoFta chuva e 
-sol, cpmo '@ saldado affeito ás inclemeracias da vida 
do ·exercito; e rauos companheir0s cle. viagem, por · 
mais robust0s, podem, sem ceder á fadiga, acom'-
panhar o lrr~perador. i., ' ·,, 

Ponoo tempo se demorou entre nós: foi porém 
·O bastalil.te para reconhei;ermos a verdwde do que 
diz o' seu li>iograph'o. r 

. III _ 

• Regencii.a J. '1 

Como dissemos, tiFiha o sr. D.· Pedro seis annos 
· incoJbpletos, •quatil<fo seu Augt1.sto ' Pae abdi1aom ~ 
impieri10. Ainda meirnr, foi durante sua rnenorida-elie 
a:dministraclo © Br:asil por umá ·regencia'. · -

Os srs. marq1!11ez de Garavellas, Uma e Sih:a, •e 
Vergueiro constituíram a-primeira regenoia em act0 
.suacessivo á abdiaação. Datante os quatro primeiros 
mezes da tregeRcia foi 'ª tutoria do sr. D. P~dro J[ 

confiada ao mariquez d'Itanhaem, apezar da eocpressa 
determinação de seu Amgusto Pae, que nomear.a. li> 
~onselhefr@ José iBonifacio d' Andvade tm.~@r do jol. 
~en.Imperta<dor. Na .fim d'1a.q0eMe_ tempo foi 1rati.fi- · 

1 p;_füo de Cnmtma~·-. . 
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cada a nomeàção do sr: D. Pedro 1, e ficou oom a 
tutoria o supradicto conselheiro .. 

Razões de .Pofüiaa c0ncorreram para a: exonera-
-ção de Bonifacio d' Anclra,de; e após isso foi no·va-
menle mlmeado tutor ~ela regencia o marque~ d'Ita-
nhaem em 1833,• é foi confirmada esta nomeação 
f>ela aissembléa geral. O marquez d'ltanhaem con-
servou a tutoria até á maioridade do Imperador. 

A Era.queza do ·governo das regencias produziu 
. sérias perturbações; e pelas provit:1cias da Bahia, 

Maranhão, Pará,, Pernambuco e Rio Grande se le-
vantou ·o pendão da revolta sem um pensamento 
fixo, sem uma bandeira determinada. Passaram-se 
.estes factos, que muito em gerq,l indicamos, durante 
-0s no'7e a:nnos da regencia 1 ; e sem uma medida 
forte, um golpe d'estaao violento, O'imperi0 brasi-
leiro succumbiria, victima dos differentes partidos. 
A propôsit0 d'estas oscillações políticas energico se 
-exprime 0 sr. P·into de Campos 2 da maneir,a se-
guinte: 'Manda a imparcialidade reconhecer q\ile 

1 Depois, da abdicação do sr. D. Pedro 1 os deputados e se-
nadores, que se achavam na côrte, teuniram-se na casa e sàlas 
-Oo sen;ado, e nomearam uma regencia p:uovisoria, que ficou en-
carregada do governo doimperio, em quanto as ca!Ilaras, segundo 
determinavà a cbnstituição, elegiam a leg'l.l. 

A esta :vegeucia provisqria, composta de tres membros., suc-
cedeR outra de outros tuntos membros, nomeada pelo corpo le-
gigJativo. · _ · 
• Esta mesma, em virtude da le.i de 9 de agosto de 1834, das 
refo~mas constitucionaes,. f~i ,substituida '.Pºr um só r,egente, o 
<ju:âl gbV'ernbu 'o Brasil atéque o 'sr. D. Pedro n foi declarado 

.m1t.io1.1 .e.m :29 de Jµlho de i84il por decreto e deais~o cl'ambas as 
camaras. .. 

· 2 'Biog.raphia do s1'. D. 'Pedl'o r . · 
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as circumstancias se tinham jdo .successivamente 
aggravando, e que o extremo elasterio consentido, 
já ás mais exaltadas ou desvairadas opiniões,. já ás 
ambições, sempre babeis na pésca em aguas tur-
vas, tudo · soprou violentamente sobre o céo do 
Brasil negras e condensadas nuvens, prenhes de 
electricidade política. Não o negamos: o govem() 
tinha-se tornado fraco: fraco, porque as noções da 
sciencia tinham invadido até mesmo o. sanctuario 
da auctoridade; fraco, porque a desordem campeava 
impune, e talvez mais audaciosa aiinda nas idéas 
que nos factos; fraco, porque as províncias pediam 
a _Menenio Agrippa que lhes repetisse o seu apo-
logo; fraco, porque de di11 em dia se ia cavando o 

· abysmo do deficit; fraco, po,rqrie as regencias não . 
dispunham do prestigio e de alguns çlos recurso?"1 

majestaticos; fraco, em fim: por outros motivos, que 
supprime quem deseja acatar a todos os nossos 
homens illustres, motivos, que aliás se acham pre-
sentes e vi vos na memoria e consciencia de todos.» 

No meio d'estas agitações políticas intenderam 
alguns, intenderam muitos brasileiros, que o unico 
remedio para esta molestia pqlitica era proclamar 
a maioridade, embora tempórã, do joven Impera-
-dor. Chamamos..,füe temporã, não com relação aos 
merecimentos do m.onarcha, mas com relaÇão á 
edade que tinha então, mas com relação ao que 
determina_va a lei fundamenta~ ·: o sr. D. Pedro. cmn-
tava apenas quinze annos (incomplet@s} e a consti-
tuição brasileira no art. i 2 f dizia___,,.. O ·~rr,i,per(Jdor 
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é menor atê á edade de i 8 annos completos. - ' Es-
tava-se em julho de f 840. 

Cremos não errar, dizendo que esta alteração 
da lei fundamental foi sobre-pensada pelos diversos · 
partidos, porém com fins diversos; e que cada um 
entrevia a seu modo as vantagens que podiam re-
'sul tar de se acabar tão cedo com a menoridade 
legal do Imperador. Sobre similhante objecto nada 
mais acrescentaremos, sobrando-nos a vontade de 
o fazer. 

Proclamada a maioridade do sr. D. Pédro II em 
júJho de 1840, só passado um ano o foi sagrado e 
coroado, em 18 de julho de 18H, com o mesmo 
titulo que seu Augusto Pae-JJefensor Perpetuo, 
e Imperqdor constitucional do Brasil. 

lV 

Reinado 

. Auspicioso começou o reinado do sr. D. Pedro rn. 
Por actos da sua 'clemencia e bondoso coração fo-
ram perdoados os chefes revolucionarios, que pro-
moveram as revoltas dos ultimos annos da meno-
rid,ade, e as dos primeiros annos da maioridade: 
honra ao magnanimo chefe do imperio brasileiro 
por similhante procedimento 1 ! , 
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Após este actõ de moderação e de clemencia se-
guiu-se em 1.845 a pacifü,:ação, da provincia de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul, assolada com dez 
annos de guerra civil. Já antes ( i 842) hàviam siào 
aibafadas sem difficuldade as revoluções da. Mina 
e de S. Paulo. PosÍeriormente ( f 848) tambem foi 
suffocada a,de P.ernambuco, que nesse tempo cha• 
maram praieira. . 

Terminada esta revolução, que havia dura;do 
pouco mai~ d'um anno, consolidou-se a paz em 
todo o imperio, e quasi que desappareceu d'entre 
os brasileiros º· espírito de facção. Com effeito, ha 
muitos annos~ que os brasileiros, no remanso da 

' paz, têm deligenciado engrandecer o seu paiz, sob 
o governo benefico e paternàl do monarcha mais 
liberal do mundo. 

Aos dezoito annos (em ·t 843) tinhil recebido por 
esposa a virtuosa filha de Francisco n, ex-rei de 
Napoles; nas'Cida a 18 de março de t822. Um anno 
depois morreu o príncipe imperial D. Affonso, pri-
meiro fructo d'este feliz consorcio. . 
' Mal havia serenado o espírito do magnanimo 
Imperador, terminadas as convulsões políticas de 
Pernambuco, quaBdo novo golpe traspassolil seu 
wração: em f 852 falleceu o principe D. Pedro1 

seu segundo filho. " 
Após a morte dos d'@is principes ficou a dynastia 

bras1~eira r~pres~ntada por su~s duas fühas, a prin-
.cesa impenal D. Isabel, nascida em 1846, e_que 
na actualídade governa, como regenM, na ·alllsencia 
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de sel:l) Augusto Pai; e a princeza D. Leqpoldio~ 
Tlíiereza, 1nascida em f 84. 7. Esta ultima fü.1leceu em. 
18 7 O, longe dos seus e da patria, viajando pela Eu- , 
ropa1 com se,u marido, o duque 'ril.e Saxe. 

Se 0 imperio brasileiro,, graças ao sabio goyerne> ~ 
do sr. D. Pedro n, goza ha mais de vinte e· dois àm10s 
de paz interna e de socego inaltera vel e vivificador, 
se á sombra d' esta paz s.e tem desinvolvido em todos 
os ramos administrativos, dando e~pansão ás suas 
riquezas e engrandecimento ao seu credito financeiro; 
se tem adoptado os· melhoramentos moraes e ma-
teriaes, creaç.ão singular do-seculo :x1x,· em troca o 
Brasil ha sido inquietado com guerras externas, 
filhas . do espirito turbulento e audacissimo dos seus 
visinhos meridionaes. Queremos fallar de D. Joã@ 
Manuel Rozas, e de D:· Manuel ·Orila, o primeir@ -
dictador sa1ílglili11ario da confederação Argentina e 
o segundo seu logar-teoente no Uruguay. A guerra 
contra estes dois irümigos decididos do Brasil foi 
uma pag·ina gloriosa para a historia <lo sr. D. Pedro u. · 

Açoites de seus compatriotas, escandalos da mo:ral 
e da religião, flagellos das povoações visinbas e de 
todos os estrangeiros, residentes oaquelles dois es-
tados, Roza.s e Orila foram derrotados, e com a sua 
deurota não lucraram só os brasileiros, a humani-
dade tambem lucrou. . 

Passad'os annos novas luctas se travaram. Em 
1864' foi outra vez declarada guerra ao Urnguay., 
cujo clictador mandava fazer continuas .invasões 
pelo territorio brasileiro. Esta guerra termin<im em 
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20 de fevereiro do anno seguinte pela entrega da 
; praça e cidade de Montevideu e por um tractado 
:'' de paz c0m o general Flores. ' · 

Seguiu-se a horrível e sangrenta guerFa do Pa-
raguay, exclusivamente devida á malvadez de Lo-
pes, dictador d'aquella republica. Depois de perdas 
incalcula veis de parte a parte veio a acabar a guerra, 
no fim de cinco annos d!:l lucta constante, em março 
de 1870 pela derrota total das forças do diotador, 
e pela sua morte no arroio de Aquibadan. 

O patriotismo do sr. D. Pedro 11 tornou-se no-
ta vel durante o período desgraçado d'esta desas-
trada guerra, e grande quinhão de gloria lhe coube 
no desfecho que ella teve. O Imperador reagiu sem-
pre a qualquer convenio com o tyranno doParaguay, 
-declarando terminantemente a seus ministr©s que 
preferia antes abdicar a corôa imperial que transigir 
"Com elle. Esta vontade firme e·energica animou os 
brasileiros, e o tyranno foi ·vencido. 

Consideremos sob outro respeito o reinado do 
- act9al Imperador do Brasil. 

E de primeira intuição que um bom systema de 
viação, que ligue a capital com as províncias e os 
'Centros de prodúcção com os mercados do littoral, 
·é de uma incontestavel vantagem para a prosperi-
dade de urna nação. O sr. D. Pedro, conscio d'esta 
verdade, tem dispensado constante protecção ás em-
·presas de ,•iação accelerada. Durante o seu governo 
tem-se construido e estão em construcção muitos 
kilometros de caminhos de ferro: 
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Tem dado egual impulso á viação ordinaria, á -
fluvial, e á marítima por intermedio do vapor como 
principio motor. 

Além d'estes ainda temos a mencionar outros 
melhoramentos materiaes. o telegrapho electrico 
funcciona em differentes direcções: a papital e ou-
tras cidades do imperio já estão elegantemente il-
luminadas a gaz. 

Nem só melhoramentos materiaes. Longe iría-
mos, se houvessemos de fazer menção de todos os 
melhoramentos moraes effectuados durante o go-
verno do sabio Imperador. Ás artes, ás sciencias, 
á legislação, á milicia, ao commercio, a tudo isto 
attendeu o sr. D. Pedro, e, graças á sua iniciativa 
e decidida protecção, tudo ist0 teqi progredido con-
sideravelmente. 

A crescente prosperidade do Brasil sob o reinado 
do sr. D. Pedro ainda se pode deduzir d'outros fa ... . 
ctos, altamente expressivos: Lº a população tem 
duplicado; 2.º a importação e expmitação têm aug-
mentado prodigiosamente; 3. º a agricultura tem 
melhorado a· olhos vistos; 4. º os melhoramentos 
de tantas especies não têm aggravado em proporção 
os impostos. 

Resta-nos dizer, para completar o· elogio do il-
lustrado e magnanimo Imperador, que foi no seu 
memoravel e humanitario reinado decretada a abo-
lição da éscravatura, e que a iniciativa d'este decreto 
partiu primitivamente d'elle. O monarcha liberal, 
chefe d'um povo livre, não quiz sob o seu governo 
senão cidadãos livres. 
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·Viagem á Europa 1 1 

Desde muito, que o .sr. D. Pedro 11 cleseja·va fazer 
. uma visita ao mundo velho; porém as oscillações 

politioas dentro do imperio, e a guerra com as re .. 
publicas meridionaes, não lhe permittiam realisar o 
seu desejo. . 

Era complexo o fim d' esta visita: além dos fins 
geraes de q1rnm pretende viajar, um outro fim 0 
attrahia á Europa: o magnanimo Imperador espe~ 
rava que os novos ares e os novos climas das ter .. 
ras cis-atlanticas contribuiriam para melhorar a 
airruinada saude de Sl!la cara Esposa. Tendo cessado 
os motivos qrie retardavam a viagem, · cumpriu os 
seus desej0s. 

Em 25 de maio de i 8 7 i .deixou temporaria-
mente ·o Brasil, confiando a regencia do imperio a 
sua presada filha, a Princeza Imperial, e chegou á 
Enropa em i 2 de junho. 

O sr. D. Pedro n na sua longa viagem não des-
disse do que foi antes de reinar e do que têm sido 
na gerencia do seu vasto imperio: liberal como 
nenhum mo111archa do mundo, illUistrado com@ pou-
cos, ru1ii fica 'indelevel na Europa a memoria da sua 
rapida visita. 

A 0bra, de· que este esboço biographico é um 
preliminar, dispensa-nos de dizer mais sobre este 
assompto. 

Coimbra, 26 de abril de 1872. S.D. 
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VIAGEU DOS IMPERADORES DO BRASIL 

PRIMEIRA PARTE 

Preparativos de recepção 

Logo que em Portogal foi sabida a agradavel noticia 
da visita de Suas Majestades, os Imperadores do Brasil, 
a este reino, tractaram seus augustos parentes, os mo-
narchas portuguezes, e o governo de providenciarem 
convenientemente para que lhes fosse preparada rece-
pção condigna. Para este fim foi luxuosamente mobqada 
a corveta listephan:tr:i, um dos principaes vasos da ma-
rinha de goerra portugueza, destinada para os imperiaes 
viajantes passarem o tempo de quarentena, a que, pelas 
leis do paiz, eram obrigados os passageiros, procedentes 
do porto do Rio de Janeiro, então inficionado de febre 
amarella. Ordenara tambem el-rei, o sr. D. Luiz, que 
se aprestasse o sumptuoso palacio de Belem, do qual 
passamos a dar a descripção, para que se veja quanto 
era proprio e digno de receber tão elevados hospedes. 

.. ~·. 
·' 
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Palacio de Belem 

A ala de entrada, chamada das bicas, tem o tecto 
pintado a oleo, repre entando as quatro estações do 
armo, e differentes fructas; um majestoso lustre, illu-
minado a gaz ; repo teiros verdes e encarnados; e vasos 
com flores. 

A primeira.sala, denominada encarnada, tem um rico 
teclo de obra de talha e relevo dourado; um lindo lrutre 
de metal dourado e cry tae ; competentes erpentinas 
em diversos Jogares : forrada de papel encarnado e ouro; 
alcatifa encarnada, imit.ando moirée. A mobilia era de 
mogno, forrada de eda encarnada; cortinados da janellas 
da me ma côr; galerias douradas com obra de talha; 
con ola~ e e pelho· dourados. 

A segunda ala, denominada de D. João YI, tem o tecto 
de e,tuqae com pinturas, representando a •iagem de 
D. João TI ao Brasil; a parede forrada· de papel azul 
e ouro· lu'tre, placas· um grande retrato em marmore 
d' el-rei D. José; alcatifa azul; reposteiros e armações 
d·' janellas da me ma côr, mas de seda: galeria~ dou-
rada. c.om obra de talha. Adornam-na além di so con-
sola . e.:pelho dourado-, e jarra pretas do Japão; 
mobilia aparador, me a efa·tii:a e cadeiras, tudo de 
mogno ; nm rico biombo de charão com pinturas chi-
neza' . Esta ala é a da refeição. 

A erceira ala era de~tiaada a enir para a recepção 
da v· itas particulare do Imperador. Tem o tecto de 
trtnque b < co com obra de relem; lustres e placas: 
a parede· forrada de p pel encarnado e onro · espe~ 
llio e C011~ . la oura o mna graçde peixeira de lorrça 
d In ·a; mobi ia e páu ~ to, forrada de seda enrar-
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nada e ouro; alcatifa e armações das janellas da mesma 
côr; galerias douradas com obra de talha; e um bonito 
fogão ao centro. 

A quarta sala devia ser acamara do Imperador; for-
rada de papel cinzento e ouro, com lindas cercaduras; 
tecto de estuque branco com baixo relevo, no gosto mo-
-Oerno; mobilia forrada de seda azul, assim como arma-
vões de janellas e reposteiros; galerias de páu santo; 
uma grande cu pula do mesmo páu, com obra de talha, 
donde pendia armação de seda azul, cortinas bordadas, 
~ mosqueteiro branco; uma rica cama de mogno com 
obra de talha; um fogão pequeno; espelho e consolas 
dourados com obra de talha; competentes placas de metal 
dourado com crystaes; e alcatifa com as mesmas côres 
da mobilia. 

A quinta sala era o quarto de vestir para o Imperador, 
a qual tem o tecto estucado de branco em baixo relevo; 
espelho de vestir; paredes forradas de papel verde e 
ouro. ~ mobilia era forrada de seda verde; reposteiros 
·e armações das janellas de seda da mesma côr; galerias 
douradas lizas; um bonito lavatorio; alcatifa da côr do 
papel. 

A sexta sala é a chamada do baile. Tem o tecto dou-
rado com obra de talha, representando instrumentos, 
:papel de musica, etc., as paredes forradas com paineis 
de papel branco ·e ouro; armações das janellas de seda 
da mesma côr; galerias de metal amarello; mobilia de 
mogno forrada de seda encarnada; competentes placas 
de metal com crystaes; alcatifa da côr do papel; duas 
consolas grandes com pedra de Italia. Esta sala era desti-
nada para a Imperatrii receber as suas visitas. 

A selima sala era a camara para a Imperatriz. Tem o 
tecto estucado de branco com relevos; paredes forradas 



de el verde e ouro; a mobilia dourada e forrada de 
a.marello · nma rica cnpnla dourada e-0m obra de talha; 
riros cortinado~ bordado ; mosqueteiro. _ cama era de 
lf'aba]bo primoro o com obra de metal dourado e obra de 
ttlh em momio. Dois candelabros; am reJorrío de metal 
anrarello · alcatifa da Rns~ia; 001 IJonito fogão; arma-
- de. ·auell • da mesma seda; galerias douradas e 

rico~ ~1 · ~ de damasco bordado completavam 
na mobilia_ 



Constituíram-se muitas itommissões em Lisboa,, Por-
to, Coimbra, Braga e outras terras com D! fim de pre .. 
pararem festejos para solemni.5ar a visita de Suas l\fa., 
j,estades; mas, log01 ae:lriaram 0S preparat1v0s. por se 
saber que a sua visita ao nosso paiz silmente se rea-
lisaria quando regressassem da viagem pela: Europa. 

~lanifestação parlamentar 
Na sessão da eama.ra dos srs. deputad-Os, de 2 de 

junho, foi apresentada pelo deputado por Santo Thyrso. 
o sr. José Joaquim Figueiredo de Faria, a proposta se"' 
guinte: 

«Proponho que seja consignado na acta que é sum ... 
mamente agradavel a esta camara a noticia da proxima. 
visita do Imperador do Brasil e sua augusta esposa a 
este paiz; e que, na impossibilidade de os eleitos 
do povo portuguez comprimentarem por meio d'uma 
deputação Suas Majestades Imperiaes na sua chegada. 
por não estarem já reunidos quando. se realisar tão 
fausto acontecimento, desde já se antecipam a dar-lhes 
as boas vindas, e um testemunho sincero de respeito 
e consideração pelas suas altas virtudes, e ao mesmo 
tempo de reconhecida gratidão pela sympathia e estre-
mada benevolencia com que sempre, se têm dignado 
tractar os nossos cornpatricios residentes rios seus e8-'. 
tados ; e esperam que o governo, tendo em consideração· 
os laços de sangue que unem as familias reinantes 
d' estes dois paizes amigos e irmãos, que faliam a mesma 
1ingua, e as boas relações políticas e commerciaes. que 
entre elles têm constantemente existido, dará as pre-
cisas providencias para que os augustos hospedes wjam 



recebidos com todas as demonstrações de regosijo na- · 
cional e honras devidas á sua alta hierarchia. Sala das 
sessões, .2 de junho de 1871.» 

Esta proposta foi unanimemente votada pela camara, 
associando-se a ellà tambem as manifestações e votos 
dos membros do governo. 

I 

Partida. de Suas Jlajeslades do Rio de Janeiro 
Nó dia 25 de maio de 1871 sahiu do porto do Rio 

de "Jar:ieiro, com destino á Europa, o magnifico pa-
quete Douro, a· bordo do qual vinham Suas .Majesta-
des, os Imperadores do Brasil, acompanhados dos srs. 
conselheiro Nicolau Antonio Nogueira da Carnara, con-
selheiro d'estad.o Barão do Bom Retiro, conselheiro 
tl'estado Barão de Itaúna e sua formosa filha, D. Jose-
phina Fonseca Costa, D. Leoriilda dos Anjos Esporal, 
D. Joanna Maria, Pedro de Paiva, e mais onze creados, 
dois ·dos quaes pertenciam ao conselheiro Nogueira da 
Carnara. Cerca de trezentos passageiros, com destino 
a Por_tugal, tinham tambem embarcado neste mesmo 
vapor, que vagarosamente deslisava pela bahia; para 
poder ser· acompanhado de grande numero de: embar-
cações, cheias de povo, que enthosiasticamente ·victo-
riava e se despedia dos imperiaes viajantes. O Impera-
dor, singelamente vestido de preto, conservou.:se por 
bastante tempo na tolda, correspondendo com á mais 
profunda commoção ás immensas saudações, · que se 
multiplicavam de todos . os lados, e eram seguro teste-
munho de quanto o nobre povo brasileiro yenera a il-
lustração e elevadas qualidades do& seus inonarchas. 

No dia 28 o vapor Douro -chegou ao·,pQrto da for-
~·· 
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mosa Bahia, onde se preparava uma esplendida rece-
pção aos Imperadores, a qual porém não pôde realisar-se 
em razão da copiosa chuva que sobreveio nessa occa-
sião. 

No dia 30 chegou a Pernambuco, e ahi desembar-
caram Suas Majestades para assistirem á inauguração 
dos trabalhos de Jabertura d'um canal. D'aqui prose-
guiu o vapor a sua viagem, tocando em S. Vicente a 5 , 
de junho. . 

A viagem fez-se sem incidente notavel, e apenas a 
morte d'um passageiro perturbou momentaneamente a 
alegria de todos os viajantes. 

Suas Majestades mantiveram sempre a mais cordial 
camaradagem com os demais passageiros, tractando-os 
affavelmente e mostrando-se gratos a todas as provas 
de respeitosa sympatbia que lhes dispensavam. Os seus 
Jogares a bordo tinham sido tomados sob a simples de-
signação de D. P edro d'Alcantara e sua mulher. 

Chegada ao porto de Lisboa e desembarque 
no Lazareto 

As cinco horas e meia da madrugada do dia 12 de 
junho salvava a torre de S. Julião da Barra com .vinte 
e um tiros, e içava a bandeira brasileira; annunciando 
d'este modo que estava á vista o vapor Douro. Um 
quarto de hora depois a torre de Belem pr.estava egual 
homenagem, quando o vapor,· passando serenamente em 
frente de suas muralhas, se aproximava do ancora-
douro, sendo logo correspondido pelas salvas de bordo 
da corveta Estephania, ·a qual embandeirou cm arco, 
içou num dos topes a bandeira brasileira, e tomou nas 



vergas a marinhagem, que d'ellas saudava com clamo-
rosos vivas os Imperadores. 

Pelas seis horas fund.eava o vapor em frente do La-
zareto, recebendo em seguida a visita das auctoridades 
do porto e da saude; e, como as disposições sanitarias 
determinavam uma quarentena de oito dias, foi com-

. municada aos passageiros a noticia de que tinham de 
permanecer no Lazareto durante aquelle praso. O Im-
perador então escreveu a el-rei, pedindo-lhe que em 
nada se alterassem as determinações legaes. 

Immediatamente partiu para bordo um escaler com 
os srs. ministro do Brasil nesta côrte, conselheiro Lis-
boa, consul Porto Alegre e diversos empregados da le-
gação e consulado, que iam receber as ordens de Snas 
Majestades. Partiram tambem alguns botes com varias 
pessoas, portuguezes e brasileiros, desejosas de verem 
e saudarem os imperiaes viajantes. 

Ás sete horas e um quarto sahiram do paço das Ne-
cessidades el-rei D. Fernando e o sr. infante D. Augusto, 
e embarcaram ás sete horas e meia num escaler verde, 
equipados por trinta remadores, dirigindo-se a compri-
mentar os Imperadores, que do alto da escada conver-
saram alegre e affectuosamente com seus augustos cu-
nhado e sobrinho. 

El-rei D. Fernando insistiu com empenho para que 
Sua Majestade o Imperador acceitasse a cor:yeta Este-
phania; a sua resposta porém foi sempre negativa, 
dizendo que, apenas tinha chegado, escrevera a el-rei 
D. Luiz nesse sentido, declarando que a sua resolução 
era irrevogavel. 

Fanavam com familiaridade propria de velhos amigos 
de tu, e d'uma vez que el-rei D. Fer.nando o tractou por 
imperador, Sua Majestade observou-lhe: «Aqui não ha 
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imperadnr nem imperatriz. Chamo-me D. Pedro de Al-
ca,ntara, e minha mulher D. Thereza Christina. 1> 

Não escapou ao illustre viajante o magnifico palacio 
de Cintra, que só de longe podia enxergar, coroando os 
penhascos agudos da Pena; e subindo o Tejo observara 
as obras do convento dos Jeronymos em Belem 1. De 
ambas as maravilhas fallou pois o Imperador com elogio 
ao monarcha portuguez. . 

Não lhe foi indifferente tambem o maravilhoso espe-
ctaculo da entrada de Lisboa pelo Tejo, e confessou que, 
apezar de familiarisado com os grandes espectaculos da 
natureza, haviá admirado o quadro surprehendente da 
entrada da barra e subida do Tejo. 

Entre outras observações e perguntas manifestou de-
sejo ele conhecer os srs. duque de Loulé, marquez de 
Sá da Bandeira e marquez de Ficalho, tres amigos· e 
companheiros de seu pai. 

Attentando no sr. conde ~e Campanhã, que fazia 
parte da comitiva d'el-rei D. Fernando, felicitou-o pela 
vigorosa disposição physica em que o encontrava. 

Tambem perguntou se em Lisboa havia muitos bra-
sileiros. El-rei D. Fernando respondeu affirmativamente, 
mas o Imperador replicou : «Sim, mas são portuguezes 
que residiram no Br1sil, e voltam chamando-se brasi-
leiros. Conheço muitos, alguns estimaveis, e desejo 
vel-os.» 

El-rei D. Fernando despediu-se, e de novo insistiu 
com o Imperador para acceitar a corveta Estephania. 

- «Deixe-me gozar esta liberdade de simples ci-
dadão; eston farto de ceremonias e etiquetas» foi a 

1 As obras da restauração do edi:ficio dos Jeronymos são de-
vidas á iniciativa do sr. José Maria Eugenio d' Almeida, pro-
vedor da Casa Pia, estabelecida no mesmo edificio. 
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resposta do monarcha. E terminou por pedir ao sr. 
D. Fernando que o procurasse no Lazareto, onde po-
deriam conversar mais de' espaço. 

Ás sete horas · e meia vinham do arsenal num escaler 
de serviço esperar el-rei no caes de Belem, para o acom-
panharem a bordo, os srs. pre~iclente do conselho de 
ministros marquez de A vila e Boiama, ministro da fa-
zenda Carlos Bento da Silva, ministro da marinha José 
de ~folio Gouvea, ministro da guerra José Maria de Mo-
raes Rego, e ministro da justiça José Marcellino de Sá 
Vargas. 

Tambem chegavam alli com o mesmo fim os srs. 
viscondes de Soares Franco e da Praia Grande, conde 
das Alcaçovas, marquez de Ficalho e outros cavalheiros. 
_ O sr. D. Fernando voltou para terra ás oito horas 

e dez minutos. 
No caes de Belem estava atracado um formoso ber-

gantim real, tripulado por 80 remadores, sob o com-
mando do sr. capitão de· fragata Sousa. 

A formosa embarcação recebeu a seu bordo, .pelas 
oito horas e um quarto Suas Majestades el-rei e a rai-
nha, acompanhados pelos srs. marquez de Ficalho, conde 
de Valle de Reis, Pedro de Noronha e Victor Moreira, 
e a dama de serviço da rainha, a sr.• D. Gabriella, bem 
como os srs. ministros. 

A rainha trajava um elegante vestido côr de rosa, 
chaile de touquim brànco e chapéu da mesma côr com 
laços correspondentes ao vestido. 

O bergantim içou o pa'vilhão real, fez-se ao largo, 
e aproou ao Douro, indo-lhe na esteira uma galeota, 
que largara do caes após ella, tripulada por trinta rema-
dores, e levando a bordo os srs. Yiscondes de Soares 
Franco e da Praia Grande, Andrade, Cardoso e ,Rodo-
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valho. O bergantim d'el-rei remara para estibordo do 
paquete, e aproximou-se quanto possível, mas sem to-
car por não ser permittido pelos regimentos sanitarios. 
O Imperador, acompanhado do seu camarista, o sr. barão 
de Bom Retiro, desceu a escada do portaló até ao der-
radeiro degrau. A Imperatriz ficou um pouco mais 
acima. 

O Imperador vestia o trajo modesto, em que já o 
vimos sahir do porto do Rio de Janeiro : bonnet, sobre-
casaca e calça preta. 

A sua augusta esposa trajava de rigoroso luto, e de-
notava o abatimento resultante de padecimentos phy-
sicos. 

El-rei, o sr. D. Luiz, e a rainha sua augusta esposa, 
a sr.ª D. Maria Pia, estavam de pé no bergaotim. Sau-
daram com alegria os Imperadores, e estes correspon-
deram-lhes com extrema simplicidade no mesmo tom 
de affectuoso contentamento. Seguiram-se apresentações 
mutuas de alguns officiaes de ambas as suas casas. 

El-rei D. Luiz offereceu-lhes a corveta Estephania, 
mandada apparelbar pelo governo para a quarentena dos 
monarchas brasileiros; mas o Impe.rador respondeu como 
já hav)a feito a el-rei D. Fernando. 

- «Agradeço muito tamanho obsequio, mas não 
posso acceitar. Hei de sujeitar-me á lei commum, . cum-
prindo a quarentena com os meus companheiros de 
viagem. Aqui não sou mais que Pedro de Bragança.» 
Depois accrescentou: - «Finda a quarentena só me de-
moro um dia em Lisboa para os visitar, e a Sua Ma-
jestade a Imperatriz viuva, e vou aproveitar a estação 
~a visita ao norte da Europa e suas principaes cidades. 
A volta hei ele ·então demorar-me mais aqui em sua 



companhia, e visitar Lisboa, Coimbra, onde quero ver 
a Universidade, o Po:rto, aquella n.obr.e terra de tantas 
recordações, e outras.» · 

Nesta occasiã0 viu o sr. marqaez de Fie.alho, e di: 
rigindo-se a elle mandou-o cobrir. O mesmo fez com 
o sr. visconde de Soares Franco, ao qual disse que mui 
bem se recordava d'elle, e com saudade, de quando es-
tivera no Rio de Janeiro. 

Terminaram os comprimentos e os rnonarchas por-
tuguezes despediram-se e voltaram a desembarcar em 
Bel em. 

Centenares qe embarcações agglomeravam-se em re-
dor do paquete, a maior parte com curiosos, outra-s con-
duzindo pessoas que iam comprimentar os personagens 
recemchegados. O sr. marquez de Pombal, conduzido 
por um escaler, aproximou-se do portaló, e compri-
mentou o Imperador. Este dirigiu-lhe a grata fineza de 
lhe dizer: «que se lembrava muito de seu pae, e que, 
quando passou em frente da formosa quinta de Oeiras, 
lá tinha visto a historica residencia do grande ministro 
do sr. D. José 1. e seu memoravel ascendente. 

Ás 9 horas da manhã largava do caes de Veropezo, 
que fica proximo do edificio que hoje occupa a ca-
mara municipal, o escaler da alfandega, n.º 1, co!ldu-
zindo os vereadores, conde de Rio Maior, Antonio, pre-
sidente, José Carlos Nunes, Zepherino Pedrozo, Guerra 
Sanctos. Em outros· dois escaleres iam o escrivão, guar-
da-mór e varios empregados superiores da camara. 

O sr. vereador José Carlos Nunes levava o estan-
darte da camara. Quando os escaleres chegaram juncto 
do vapor, .iam os augustos viajantes descendo as escadas 
do portaló para embarcarem no escaler da corveta Es-
tephania, onde os esperavam o sr. capitão de mar e 
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guerra, José Baptista de Andrade, commandante da cor-
veta, e o seu immediato. 

A camara levantou um viva aos Imperadores do Bra-
~il, que foi correspondido por todos os passageiros do 
paquete Douro. 

Sua Majestade agradeceu do escaler á eamara mu-
nicipal as demonstrações de cordialidade e sympathia 
eom que era recebido. 

Os escaleres em que ia a camara municipal, acom-
panharam a alguma distancia aquelles em que iam Suas 
Majestades Imperlaes, dLrigindo-se para o Lazareto. 

A camara desembarcou tambem na praia do Laza-
reto, sendo desfraldada a bandeira do municipio, e fe-
licitou Suas Majestades pela sua feliz visgem e chegada 
ao porto de Lisboa. Sua Majestade o Imperador respon-
deu: -«Agradeço á camara municipal de Lisboa os seus 
comprimentos». 

O sr. presidante da municipalidade novamente levan-
tou vivas, a que correspónderam as pessoas presentes. 
O Imperador agradeceu sempre os vivas, agitando o 
braço, em cuja mão sustinha o bonnet. 

-O vapor Lusitano do sr. Bournay, que levava a bordo 
a philarmonica Alumnos de Euterpe, e fazia subir ao ar 
immensos foguetes, tambem acompanhou o desembar-
que. A philarmonica tocava o ·hymno brasileiro. 

O sr. Baptista de Andrade, commandante da corveta 
Estephania, cuidando ter por hospede o Imperador, sal-
tou á escada· do Douro communicando com Sua Majes-
tade, e ficando tambem por esse facto de quarentena. 

Sua Majestade Imperial, a senhora duqueza de Bra-
gança, mandou o sr. marquez de Rezende comprimentar 
o Imperador, seu enteado. 
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No Lazarelo 
• Dia 12 

Seguindo o seu invariavel systema de se considerar 
como simples particular, assim se hospedou· o imperial 
viajante entre os demais quarentenarios. Suas Majestades 
recusaram toda a distincção, não querendo acceitar os 
gabinetes particulares que lhes haviam sido preparados, 
allegando-que desejavam muito continuar a estar com os 
seus companheiros de viagem, dispensando portanto os 
empregado~, que da casa real para alli tinham sido man-
dad~s para sea serviço. 

As tres e meia horas da tarde foi ao Lazareto visitar 
os imperiaes viajantes Sua Majestade, el-rei D. Luiz, em 
companhia dos seus ajudantes de ordens. Demorou-se 
lá uma hora. Pelas cinco horas da tarde fazia egual visita 

' el-rei D. Fernando. Á passagem das pessoas reaes houve 
na torre de Belem e a bordo da corveta Estephania as 
salvas do estylo. 

Tambem alli foram os srs. ministro do Brasil, vis-
condes de Asseca, de Campos, de Soares Franco, An-
drade Pinto, e em cinco dos melhores escaleres da al-
fandega os s-rs. conde de Penamacôr e consul do Brasil 
em Lisboa com sua familia. 

O sr. conselheiro Antonio José Duarte Nazareth, di-
rector da alfandega, foi muito bem recebido pelos Im-
peradores, que amigavelmente se recordavam d'elle, e 
lhe gabaram o estabelecimento e a linda vista que d'alli 
se desfructa. 

Por ordem do sr. ministro do reino foi pôr-se ao ser-
viço de Suas Majestades o padre éapellão do Lazareto. 
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Ás sete horas da tarde desembarcou a charanga da cor-
veta Estephania e dois officiaes de marinha portugueza. 

Á noite em Lisboa illuminaram-se muitas casas por-
tuguezas e brasileiras, assim como as de algumas redac~ 
ções dos jornaes, _sobresahindo a ela Correspondencia de 
Portugal no caes do Sodré. Era tambem brilhante . a 
illuminação do edificio da companhia do gaz. 

Serenata no Tejo 

Ás oito horas da noite abordava a ponte dos vapores 
o Lusitano, graciosamente embandeirado e illuminado , 
com grande numero de lanternas com vidros de varias 
côres e muitos balões venezianos. Pouco dep.ois esta-
lavam no ar milhares de foguetes, e a bordo bombas de 
grande força. 

Ás oito horas e meia desamarrou o vapor, e lenta-
mente se ia desenvolvendo o magnifico panorama que 
apresentava a cidade illuminada, até que chegou a Be-
lem, onde a quantidade de luzes não era menos sur-
prehendente. 

A corveta Estephania, ancorada em frente de Belem, 
estava egualmente illuminada, e á passagem do vapor 
lançou ao ar innumeros foguetes. 

A bordo do Lusita.no tocava a banda de musica Alu-
mnos de Euterpe, que, tanto durante a viagem, como 
em todo o tempo que esteve em frente do vapor, exe-
cutou muitas peças de musica, e entre ellas alguns hy-
mnos portuguezes e brasileiros. 

Em frente do Lazareto se demorou o Lusitano mais 
d'uma hora, lançando-se sempre de bordo foguetes e 
bombas em grande quantidade. 

2 
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Quando o vapor virou, pôde aproximar-se mais da 
terra, e então de bordo se levantaram vivas ao Impe-
rador e Imperatriz, e tão perto estava, que se ouviam 
distinctamenle os sons da musica do 5 de caçadores, 
que tocava no Lazareto, onde nas salas bem illuminadas 
se distinguiam perfeitamente as pessoas que assomavam 
ás janellas. 

As dez horas voltou a Lisboa, onde chegou ás onze, 
continuando ainda a admirar-se o esplendente effeilo 
da illuminação, uma das mais brilhantes que Lisboa tem 
presenceado. 

D ias 13 e 14 

Muitas pessoas notaveis procuraram os imperiaes qua-
rentenarios durante estes dois dias. Havia o Imperador 
perguntado por algumas, especialmente por aquellas 
que lhe eram já fami liares pela lei lura das suas obras ; 
a outras enviava o seu camarista os mais amaveis con-
vites para o procurarem. 

Suas Majestades recebiam as visitas no parlalorio, 
sendo escusado accrescentar que a todos captivavam com 
a lhaneza e affabilidade do seu trácto. 

Altribue-se ao illustrado monarcha um dito muito 
espirituoso, relativo á sua posição de prisioneiro no La-
zareto. A alguem com quem conversava, disse Sua Ma-
jestade: «Ha um certo prazer em estar aqui encarce-
rado em noI_Ile da saude d'uma população de 300:000 
pessoas, que eu estimo.n 

Uma das pessoas mais procuradas e bem acolhidas 
pelo illuslrado monarcha foi o sr. conselheiro José Dias 
Ferreira, lente de direito na universidade de Coimbra, 
ministro de estado honorario, e deputado da nação. Por 
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algumas pessoas, com quem estivera, havia feito con-
star ao tão novo como sabio estadista os desejos que 
tinha de conhecei-o e fallar-lhe. 

O sr. conselheiro Dias Ferreira estava ainda em tra-
ctamento d'uma operação melindrosa nos.olhos, mo-
tivo por que não pôde corresponder desde logo á hon-
rosa e grata lembrança do monarcha brasileiro, que se 
comprazia de tractar com os homens mais distinctos 
da capital. Porém dias depois foi ao Lazareto, onde 
teve um acolhimento amavel, tão natural ao caracter do 
senhor D. Pedro II, especialmente para com os homens 
cultos e superiores. Fallou largamente no commentario 
ao Codigo Civil Portuguez, do qual o esclarecido juris-
consulto tinha então dado á estampa o primeiro volu-
me, que o imperador já havia lido. 

Depois occuparam-se da Universidade, sobre a qual 
tinham sustentado larga conversação, quando a visita 
d'el-rei, o senhor D. Luiz, os foi interromper. 

O sr. conselheiro Dias Ferreira retirou-se então, e 
o senhor D. Pedro accrescentou ao Jisongeiro acolhi-
mento, que lhe havia prodigalisado, a manifestação do 
desejo de tornar a vêl-o no seu regresso e mais demo-
rada visita a este reino. 

Nesta justa bomena.;s·em ao sr. conselheiro Dias Fer-
reira, egual á que ·usara para com outras illustrações 
do, paiz, sobresáe tanto o espírito observador e culto 
do Imperador como o fino trato com que procura dis-
tinguir o verdadeiro merecimento e cultivar relações 
com todos que, como o auctor do commentario ao Co-
digo Civil Portuguez, o têm de sobejo provado pela me-
recida reputação das suas luzes e trabalho. 

Tambem os srs. Antonio Maria de Fontes Pereira de 
Mello, hoje presidente do conselho de ministros, e o mi-

/ 
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nistro de e::;tado honorario, conde do Casal RibeirÓ, vi-
sitaram o Imperador. 

Parece que, tendo o sr. Casal Ribeiro dito que haviai 
trocado a política pela lavoura, o Imperador o repre-
bendera amavelmente, dizendo que não era licito a ho--
mens do seu talento abandonar inteiramente os nego-
cios publicos. Por essa occasião Sua Majestade alludiu 
com·muito affecto e enthusiasmo ao sr. Alexandre Her-
culano, que tambem deixou não só a vida política, mas 
a litteraria, e pediu lhe dissessem que desejava vêl-o. 
mas que, não tendo agora tempo para ir a Valle de· 
Lobos, esperava merecer-lhe o favor da sua visita. 

Outro personagem litterario foi sobremodo honrad0> 
por Sua Majestade. No dia 14 o sr. Porto Alegre, consul 
do Brasil em Lisboa, procurou da parte do Imperador-º sr. visconde de Castilho, a fim de lhe transmittir o 
desejo que Sua Majestade nutria de o ver antes de partir-
para o extrangeiro. O sr. visconde accedéu com satis-
fação, e foi ao Lazareto no dia immediato. 

As cinco horas da tarde do dia 13 el-i:ei, o senhor· 
D. Luiz, e seu irmão, o senhor infante D. Augusto, es-
tiveram no Lazareto, e no dia immediato voltou el-rei 
a visitar seus augustos tios, indo d'esta vez acompa-
nhado da rainha, sua esposa, a senhora D. Maria Pia, de· 
seus filhos, o príncipe real D. Carlos e infante D. Affonso, 
além da dama ao serviço da rainha, D. Gabriella de Sousa 
Coutinho, da dama dos infantes, D. Maria Thereza de 
Mascarenhas, do camarista D. Pedro José de Noronha, 
veador conde de Valle de Reis, ajudante de campo, 
D. Manuel de Sou:sa Coutinho, official ás ordens Brito 
Moreira, e do medico de serviço, o sr. Carlos May Fi-
gueira, os quaes todos foram conduzidos a bordo dG 
escaler a vapor da e.asa real, tendo embarcado em Be-
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lem. Esta visita durou tres horas, desde as 5 da tarde 
até ás 8, em que Suas Majestades regressaram ao palacio 
-Oa Ajuda, . 

Antes tinha já estado com o Imperador o seu amigo 
de tu, Sua Majestade el-rei o senhor D. Fernando, que 
fôra para o Lazareto pouco depois das duas horas, che-
gando depois de Sua Majestade os srs. marquez d' A vila, 
viscondes da Praia Grande, de Soares Franco e o minis-
tro da marinha. 

As tres horas d' esta mesma tarde foram os srs. du-
-que e ,duqueza de Palmella comprirrientar Suas Majes-
tades. Para este fim haviam fretado o vapor Joaquim 
Lopes, que os conduziu. Successivamente cumpriram o 
mesmo dever os srs. marquez ele Niza e Fontes Pereira 
de Mello antes da chegada d'el-rei, o senhor D. Luiz, e 
sua familia. 

Tambem no dia 13 foi prestar egual homenagem aos 
hospedes imperiaes uma commissão composta do pa-
rocho, outros ecclesiasticos, e differentes 'pessoas mais 
ela freguezia de Caparica, sendo portadores d'uma fe-
licitação que lhes dirigiam os habitantes da mesma fre-
guezia, á qual o Lazareto pertence. 

Neste mesmo dia o general commandante da divisão, 
o sr. conde de Castello Branco e seu estado maior, o sr. 
marquez de Sá da Bandeira, e muitas outras pessoas 
procuraram, e foram recebidas por Suas Majestades. 

Entre estas se contava o laborioso proprietario da Cor-
respondencia de Portugal, acompanhado de .seus filhos. 

Não occultava o Imperador a satisfação que estas de-
monstraç,ões produziam no seu animo, pelas ter por 
sinceras e espontaneas, expressando-se do mesmo modo 
~m termos honrosos e gratos a respeito da imprensa. 

A associação commercial nomeou uma commissão, 
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para felicitar o Imperador, mas sómente no seu regress~ 
da viagem a Lisboa. ' 

Á noite a delegação da alfandega no Laza~eto flSteve 
sempre illuminada; durante a hora da ceia foi, na noite 
de 13, tocar ao parlatorio a philarmonica dos bombei-
ros, e na immediata coube a vez á musica dos ex-
alumnos cegos da Casa Pia. 

Durante o jantar tocou todas as tardes no LazaretC> 
a banda do batalhão de caçadores. Como se sabe, 
SuasMajestadesjantavam sempre á mesacommum com 
os seu~ companheiros de viagem .e quarentena. 

Dia 16 

Ás 11 horas já eram recebidos os srs. wnsul do 
Brasil, almirante Graça, e deputação erlviada pela ca-
mara municipal da cidade do Porto. 

O sr. F'rancisco Pinto Bessa, deputado, presidente da 
commissão e da camara municipal do Porto, apresentou 
a Sua Majestade uma allocução, a qual transcre,·emos: 

Allocução da Camara Municipal do Porto 

Senhor. - A noticia da visita, que aprouve a Vossa 
Majestade Imperial fazer á Europa, encheu de jubilo a 
Nação Portugueza, que vê na Augusta Pessoa de Vossa 
Majestade Imperial o mais Nobre Rep_resentante d'uma 
Nação amiga e co-irmã da Nação Portugueza, que, li-
gada ao Brasil por estreitíssimos laços, lhe consagra a 
mais acrisolada affeição, e folga por isso de ter occa-
sião de saudar com enthusiasmo a Vossa Majestade Im-
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perial, que pela sabedoria e illustração de seu governo 
tem sabido grangear a estima uni versai. 

A Cidade do Porto, como segunda capital do reino, 
não podia ficar indiíierente no meio da alegria, que 
todos os portuguezes sentem pela visita, com que Vossa 
Majestade Imperial, acompanhado de Sua Majestade a 
Imperatriz, virtuosa Esposa de Vossa .Majestade Impe- . 
ria!, se digna honrar esta briosa nação; e, não cedendo 
a nenhuma cidade do reino em dedicação e affecto ã 
Nação Brazileira, onde muitos filhos do Porto recebem 
o mais benevolo aco1himento, antecipa-se na subida 
honra de saudar por tão fausto motivo a Vossa Majes-
tade Imperial,, digno filho do Senhor Dom Pedro 1v de 
Portugal, o primeiro Imperador do Brazil. 

A Camara Municipal da invicta cillade do Porto, fiel 
interprete dos sentimentos que animam os povos seus 
administrados, roga pois a Vossa Majestade Imperial se 
digne acceit.ar com benevolencia, para Vossa Majestade 
e para Sua Majestade a Imperatriz, as nossas felicitações 
como testemunho do mais profundo,.,respeito. -

Deus guarde as preciosas vidas de Vossa MajestaJe 
Imperial e de Sua Majestade a Imperatriz por dilatados 
annos. Porto e Paços do Concelho, 12 de junho de mil · 
oitocentos setenta e. um. - Francisco Pinto Bessa, 
presidente - José Luiz Gomes de Sá - Antonio Cae-
tano Rodrigues -A,,.tonio José do Nascimento Leão -
Manuel Justino de Azevedo - Antonio Domingos de 
Oli'Ceira Gama - Antonio Ferreira dos Santos - Au-
gusto Pinto Moreira da Costa - Pedro Maria da Fon-
seca - José Duàrte de Oliveira. 

O Imperador' oppoz-se á feitura d' esta allocução, por 
não acceitar acto algum que parec~sse official, e por 
isso foi depositada nas mãos do sr. barão do Bom Retiro. 
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O presidente da commissão teve pois de expôr ver-
balmente o que constituía o fim principal da allocução, 
e traduziu por tanto os sentimentos que nella expres-
sava a camara ácerca cfa tenção, que o Imperador for-
mava, de visitar a invicta cidade, concluindo por ma-
nifestar o desejo de saber qual a época em que a pro-
mettida visita se verificaria. 

Sua Majestade respondeu que tinha dois planos de 
viagem, segundo os quaes podia ir ao Porto em no-
vembro, ou março, mas que não se havia ainda de-
cidido por nenhum ; assegurou de modo inequívoco 
que não acceitava nenhumas manifestações de caracter 
official, que o obrigassem a deixar o rigoroso incognito 
em que tencionava viajar. Que não era indifferente ás 
provas de estima e consideração que já tinha recepido, 
mas pedia que não fizessem despesas inuteis, nem in-
sistissem em _demonstrações que só podia acceitar como 
Imperador do Brasil, o que não queria. 

Mostrou-se ainda Sua Majestade resolvido a seguir · 
nos outros paizes este mesmo procedimento, motivo 
por que de modo nenhum podia alteral-o. Accrescen-
tou que já tinha pedido aos srs. marquez de Sá da Ban-
deira e marquez de Ficalho para o acompanharem quando 
elle visitasse o Porto, pois que desejava levar a seu lado; 
quando visitasse os lqgares para elle de tão saudosa re-
cordação pelas lembranças que lhe haviam de despertar 
de seu pae, os homens que o tinham ajudado no em-
penho de dar a liberdade ao povo portuguez. 

Durarüe bastante tempo conversou o Imperador com 
o digno presidente, dirigindo-se tambem aos outros mem-
bros da commissão, e tratando a todos com a maior af-
fabilidade. . 

Depois d'esta deputação foram recebidos pelo Impe-
rador os srs. duque de Loulé e visconde de Soares Franco. 
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Egualmente foi recebido o sr. visconde de Menezes, 
com o qual Sua .Majestade entreteve larga conversação 
litteraria, não só sobre as suas obras, que conhecia, mas 
ácerca de outros assumptos, sobre os quaes pediu in-
formações minuciosas, taes como ·o estado das bellas 
artes entre nós, collecções politicas e particulares co- · 
nhecidas no paiz, sobre a organisação dos estudos e 
systemas adoptados. Foi muito extensa a conferencia 
com este cavalheiro. ' 

Pelo proprio monarcha portuguez foi apresentado a 
seu tio o respeitavel professor Antonio José Viale, pro-
fessor do curso superior de letras, justamente conside-
rado como consummado helleoista. 

D'um modo na verdade benemerito procurou a di-
recção do albergue d9s invalidos do trabalho comme-
morar a chegada dos monarchas brasileiros a Portugal, 
resolvendo admittir no albergue a Francisco Penha; de 
72 annos de edade, e portanto impossibilitado de ex-
ercer o officio de carpinteiro. Os seus comprimentos 
ao Imperador reservou-os a direcção para o seu regresso. 

Foi emfim neste mesmo dia que o sr. visconde de 
Castilho realisou a promettida visita ao Imperador, 
para corresponder ao honroso convite que para isso re-
cebera. Sua .Majestade tmperial, que é, como todos sa-
bem,. um distincto cultor das boas letras, alegrou-se 
muito de ver o seu antigo confrade nos saraus littera-
rios do paço de S. Christovão no Rio de Janeiro, e dis-
cursou largamente sobre o estado da nossa litteratura, 
mostrando conhecer e apreciar os mais notaveis talentos 
da geração nova em Portugal. Informou-se do sr. vis-
conde ácerca dos seus ultimos trabalhos, e fallou-lhe 
com enthusrasmo do Avarento, que havia lido em manu-
scripto, e do Fausto, que tinha sido recitado -pelo sr. 
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José de Castilho, no Collegio de Pedro II, no Rio de 
Janeiro. Durou tres horas a entrevista, da qual o sr. 
visconde se retirou mu~to agradado pela amigavel affa-
bilidade com que fôra tractado. 

Á noite, por se haver transtornado o tempo, não se 
realisou a serenata que se premeditava fazer no Tejo. 

Dia 16 

Entre outras anecdotas attribuidas ao Monarcha do 
Brasil conta-se que, pretendendo algnem beijar-lhe a 
mão, se recnsara conceder-lh'a, exprimindo-se nestes 
termos :-É impossível, por dois motivos: prohibem 
os regulamentos sanitarios que nos aproximemos, e 
entre pessoas de egual categoria não se pode dar tal 
mostra de acatamento, visto ser eu em Portugal D. Fedro 

-de Alcantara ~ómente. · 
Mandou a Acªdemia real das sciencias comprimentar 

o esclarecido hospede, e d'essa honrosa missão foram 
encarregados os srs. marquez d' A vila e de Bolam;:i, 
actualmente vice-presidente da mesma Academia, e o 
sr. Augusto Soromenho, os quaes cumpriram o seu 
mandato, proporcionando ao Imperador occasião de con-
versar por bastante tempo com o sr. Soromenho, o qual 
é professor do curso superior de letras, e muito versado 
na litteratura arabe. 

Tambem o sr. conde Armand, ministro de França 
na côrte de Lisbcfa, foi ao Lazareto comprimentar Sua 
Majestade, do mesmo modo que o sr. conselheiro José 
da Silva Mendes Leal, actual ministro de Portugal na 
côrte de Madrid, com o qual a entre".ista naturalmente 
tomou o caminho de palestra litteraria. Sua Majestade 



27 

pediu-lhe informações ácerca de alguns dos nossos ho-
mens de letras mais nomeados, le'1do-lhe depois, do 
mesmo modo que havia já feito ao sr. visconde de Casti-
lho, a traducção d'uma poesia de Mazoni, escripta na 
lingua italiana. 

Os dois illustres poetas asseguram que o trabalho 
do augusto monarcha contém bellezas, e attesta pro-
fundo conhecimento da lingua do Dante. . 

O sr. D. Pedro é cultor predilecto da poesia. 
Visitaram tambem Suas Majestades a viuva do falle-

cido ministro do Brasil, juiz e delegado e camara de Al-
mada, os quaes foram ao Lazareto num vapor, visconde 
de Valmor, marqueza de Cantagallo, e emfim a direcção 
da associação commercial de Lisboa. 

O excellente rebocador Touro recebeu a direcção a 
bordo, no caes do SÓdré, e em pouco tempo a conduziu 
ao Lazareto. Desembarcando, foi recebida pelo Impe-
rador á uma hora da tarde. Sua Majestade não deixava 
ler felicitações, e portanto a que lhe era apre~entada em 
nome da respeitavel classe commercial de Lisboa teve 
de ser depositada nas mãos do cama ris ta do Imperador. 

Sua Majestade perguntou se a associação commer-
cial de Lisboa comprehendia portuguezes e extrangeiros; 
e se algum dos senhoresriresentes havia estado no Bra-
sil: foi-lhe respondido que sómente o sr. Mello e Faro. 
Então o Imperador recordou-se de que este cavalheiro 
era auctor d'um livro, em que tracta cios meios de defesa 
que possue PQrtugal, e felicitou-o por aquella sua pro-
. ducção, que só poderia escrever quem possuisse conhe-
cimentos variados. 

Sua Majestade disse tambem que tencionava, no seu 
regresso a Lisboa da viagem que vai emprehender na 
Europa, retribuir os obsequios que recebia da associação 

,, 
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GommerciaJ, pagando a visita na casa da Praça do Com-
mercio. ' 

Copiamos _a alloêução, que é a seguinte: 

Allocução da Associação Commercial 

«Senhor. -A presença de Vossa Iajestade e de sua 
Augusta E po a em Portugal é um acontecimento de 
tal modo importante e grato para todos os portuguezes, 
que plenamente justifica os jubilos e enthu iasmos que 
em todos os pontos d-este paiz causou tão honrosa vi-· 

it.a . 
Kem pod ia deixar de a im succeder. 
É Vo:: a ~laj e tade o primeiro cidadão d'aquelle 

<.rrande imperio brauileiro, que honra a ci\•ilisação e o 
progresv do eculo, e que mo, tra ao mundo o que 
pode uma nação, que, e é crrande pela va ·tidão de seu 
territorio, é maior ainda pelo exemplos de abedoria 
e bom gO\·erno que tanto exaltam a naçõen. 

E a direcção da assoéiação commercial de Li boa, 
r presentando o corpo de commercio d enta cidade, e 
interpretando fielmente os eus sentimentos, não podia 
deixar d nesta volemne occasião 'ir apresentar a 'uas 
sincera3 felicitaçõ , e a homenagem do seu profondo 
acatamento ao monarcha 'clarecido e liberal, que c.om 
tanta sabedoria recre o dentino d'uma nação amiga 
e irmã, e á e.xcel a princez.a qne é modelo de todas as 
'iirtode·. 

commercio, a caja lav' nos honramos de per· 
tencer tem jdo em toda a' epoca' um poderoso ele· 
mento de união e boa harmonia entre a naçõe que 
l!Ih1Í. e di.:;tanciaYam la d.irnrsidade e origem, pela 
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differença de religião, pela variedade de costumes. En-
tre nações amigas e irmãs, taes como Portugal e o 
Brasil, onde a crença, a língua, os usos e as tradições 
são communs, o commercio tem ainda a desempenhar 
uma elevada missão. Dilatando-se todos os dias as re~ 
lações commerciaes pelos progressos da industria e 
pelo desenvqlvimento das riquezas, o commercio prende 
cada vez mais, se isso ainda é possivel, dois povos que 
o Oceano separa, mas que os mais santos e puros affe-
ctos estreitamente unem. 

O filho de Portugal, ao deixar a terra da patria, e 
os logares saudosos que recordam a sua infancia, e os 
entes mais caros, e depois. de atravessar as immensi-
dades do Oceano, aportando ás terras de Santa Cruz, 
encontra mais que um paiz amigo, mais que um povo 
hospitaleiro, encontra uma nova patria, ou, antes, a con-
tinuação da sua patria. 

E Vossa Majestade, modelo dos soberanos constitu-
cionaes, sempre prompto a alliviar todos os infortunios, 
e a auxiliar todos os nobres commettimentos, é o digno 
chefe d'um povo 'juvenil e destinado a occupar um 
dos primeiros logares no congresso das nações. 

Digne-se, pois, Vossa Majestade acolher com a bene-
volencia, que lhe é proverbial, os votos que a direcção 
da associação commercial de Lisboa, em nome do corpo 
de commercio d'esta cidade, faz pela prosperidade do 
seu reinado, a que se acha intimamente ligada a felici-
dade e o engrandecimento do imperio brasileiro. 

Lisboa, '16 de junho de 11811.-Joaquim Filippe 
de Miranda, presidente-Antonio José Rodrigues Lei-
tão, vice-presidente-Antonio Augusto Pereira de Mi-
randa e José Dionysio de Mello e Faro, secretarios-
Visconde da Abrigada, thesoureiro-Antonio da Costa . 
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Carvalho - Antonio José Gomes Netto - Antonio José 
Pereira erzedello Jllnior - Antonio Pereira de Car-
valho - Hmrique Bernardo Pires - Hennque Eugenia 
Macieira - João .dJ fredo Dias- Joaquim ~fornira jJar-
ques - José Luiz Pereira Crespo e Luiz ilfanuel da 
Co ta, directores. » 

Juntamente com a direcção foram o srs . Sebastião 
José de Abreu e Jo-é Joaquim das reves. 

O pre'idente apresent.ou ao Imp~rador todos os mem-
bro- da direcção. 

Terminamo' a noticia d'e-t-e dia com a fineza feita ao 
Imperador pelo r. Rapbael José Croner, me tre da 
banda de mu ica de caçadores 5, offertando-lbe orna 
phanta ia para axophone. 

O r. Raphael Jo-é Croner, qu.e é nm ddincto com-
o-itor, ollicitou licença para na presença impenal exe-
utar a soa plwnta ia, e -endo-lhe concedida, mereceu 

com o eu de-empenho os applaIBos de Sua Maj~tade 
e de ua comifo-a. 

Depo-- o Imperador entregou ao r. Croner a parti-
tura da. opera compo ·ta pelo maestro brasileiro Carlos 

mes e manife-tou o d ·ejo de on>ir tocar alguns tre-
chos da mesma opera, executados pela banda de caça-
ore' 5. sr. Croner declarou a Sua l!aje'lade qne 

em breve cumpriria a ~aa voatade. 
sr. rone não era mn artista de.:: onhecido ara 

o Imperador, que mui ,~ez.es leve oecasião de oavil-o 
~ concertos que _o babil mae:::tro den no Rio de Ja-

neiro. na ~Iaj 'la e reconheceu-o apene • o vin no 
L< ' reto e logo lhe r. on. 
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l;lia 17 

Neste dia foi o sr. Alexandre Herculano comprimen-
tar o Imperador. Sua Majestade Imperial, conhecedor 
do notavel merecimento do primeiro historiador d'este 
paiz, professa por este distinctissimo escriptor a mais 
dedicada sympathia, e pôde a final significar-lh'a nos 
termos mais -expressivos e lisongeiros. 

Foi demorada a entrevista, na qual o Imperador com-
bateu forte e energicamente o desalento em que se acha 
o nosso primeiro escriptor, fazendo-lhe ver quanto lhe 
cumpre, para honra sua e da patria, voltar aos seus 
trabalhos Jitterarios e não se entregar todo e exclusi-
vamente á lavoura. 

Desculpava-se o ermitão de Valle de Lobos com a 
sua edade avançada, com os seus achaques e ainda mais 
com as suas descrenças e desillusões, considerando inutil 
deixar o arado pela penna e entregar-se novamente aos 
livros e ao estudo. 

O sr. D. Pedro na sua longa conversação com o illu-
stre historiador não esqueceu que elle era tambem um 
perfeito cultivador de awite, e por isso lhe pediu uma 
amostra do producto mais aperfeiçoado da sua colheita. 
O sr. A. Herculano accedeu gostosamente, e logo envi0u 
um homem a Valle de Lobos para d'alli trazer a amos-
tra pedida. 

Sua Majestade, o senhor D. Luiz, offereceu ao Impe-
rador a banda da illustre ordem de S. Thiago do me-
rito litterario, scientifico e artístico, e a sua esposa, a 
Imperatriz, a grã-cruz da ordem de Santa ·Isabel. 

Uma festa esplendida e cheia de novidade estava pre-
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parada para obsequiar os imperiaes viajantes na noite 
dé 15; mas, como então o máo tempo a não tivesse 
permittido, realisou-se na noite de boje. Era uma sere-
nata no Tejo, pela primeira vez executada e presen-
ciada em Lisboa. 

Serenata da sociedade Tagi Flurninis 

A noite estava escura. Bruxuleavam apenas no seu 
vago docel algumas estrellas. Corria brando vento nor-
deste. 

Ás oito horas já brilhava ao largo, em frente do caes 
da praça do Commercio, a vistosa illuminação do rebo-
cador do arsenal da marinha, que era o destinado á 
desejada excursão. A maré começava a encher. O vapor 
pôde atracar á ponte do Terreiro do Paço ás 9 e %. 
horas ·para receber os excursionaríos. Entrados todos a 
bordo do vapor, e illuminado um transparente da caixa 
das rodas representando as armas do Brasil, largou o 
navio entre os adeuses e os vivas de centenas de pes-
soas que de terra contemplavam o espectaculo. E era 
elle realmente brilhante e cheio de novidade. O vapor 
tinha em volta de toda a borda uma cinta de laminarias. 
Superior a esta ficava uma vasta grinalda de balões ve-
nezianos; e por cima uma outra cinta de lanternas. No 
centro, á pôpa, estava o coreto da musica, lindamente 
illuminado; e á prôa viam-se tambem bastantes luzes. 
As bancadas lateraes iam cheias de senhoras de diver-
sas classes da sociedade, entre as quaes algumas titu-
lares, e bastantes de arrebatadora belleza. De permeio 
com ellas se viam mais de cento e cincoenta cavalhei-
ros, negociantes, fidalgos, professorés, empregados do 
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estado, jornalistas,' e outros. Reinava a mais francà cor-
dialidade e despretenção. 

Alguns fogos de côres, queimados sobre a caixa das 
rodas a bombordo e estibordo, illuminavam e davam 
phantastica apparencia a este quadro fluctuante, já de 
si surprehendcnte. Subiam aos ares numerosos fogue-
tes, e a banda de amadôres e professores executava apro-
priadas musicas. · 

O Tejo estava sereno. O vapor singrava na direcção 
de sueste, procurando defrontar com o Lazareto. Para 
dar á serenata um signal de dedicação, começaram 
por executar o hymno brazileiro. A banda tocou-o 
com bravura, e as damas e os cavalheiros, que consti-
tuiam os córos, cantaram em majestoso conjuncto uma 
letra especial, adaptada pelo sr. dr. Macedo á musica 
do hymnb, e allusiva ao Imperador e á fraternidade 
luso-brasileira. O vento que soprava da terra, ia levar 
esta massa de vozes á outra margem, onde se erguiam 
e desenhavam por entre as sombras os contornos do 

. vasto edificio do Lazareto, em que se viam algum3s pai-
lidas luzes, e cuja posição era mais distinctamente de-
terminada pela vistosa illuminação da delegaçã_o da al-
fandega. · _ 

Alguns boles e e~caleres com espectadores acompa-
nhavam de perto. a viagem do vapor. Acabado o bymno, 
o sr. commendador Francisco Lourenço da Fonseca, ca-
valheiro muito intelligente e illustrado, que esteve muito 
tempo no Brasil, e o ama tanto com9 a Portugal, e que 
era o iniciador d'esta diversão, e um dos seus· princi-
paes directores, tendo subido á1ponte, ergueu vivas: a 
Sua Majestade o Imperador do Brasil, a Sua Majestade 
a Imperatriz, á familia imperial, á inclytci nação bra-

S 
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sjlei.ra, á f1:4ternjdade de Por/tfg(l.l e Br(izfl, a el-rei 
de Porttigal, á rainha e familia req,l, e cj, ind~penden
cia portugueza, 9s guaês foram correspondidos com 
phrenesi pela duzenta e tantas pessoas que o vapor 
conduzia, e acompanhados pelas pe: soas que iam nos 
bote~ e e calere\ e pelas guarnições de alguns navios 
que estavam ancorado' mais perto. Este hymno e estes 

·vas repetiram-se mais tarde quando o apor pairava 
em frente do Lazareto, onde não pôde approximar-se 
tanto quanLo todos desejariam. -

Em ~e.guida tocaram e cantaram o formosíssimo eôro 
da barca, 011 a barcarol!a das Vesperas Sicilianas. A 
mn ica executou logo um bello tango, depoi um pot-
poun·i. da F/,or de chá, um da esperas, cantando-se de 
mH-o o côro da barca, o hymno brazileiro, o bymno real 
portuguez e o hymno da carta, á qual tambem e deram 
vitta . A banda e córo eram regido" pelo sr. Carvalho 

_e Mello. Fazian1 parte da banda o sr~ . Domingo Gaia, 
Oliveira Mane.ilha, Mendonça, Matbea Ferreira, Ra-
mo Borges Monteiro, Del -egro, José Gama, João da 
Cruz ernandes, e Patacho Junior. Da ~enhora que 
caotaram nos córo lembram-no a r."' D. MaFia e 
Ili. Jnlieta Fonseca D. Eagenia Sines, D. Adeliaa Hearn, 
D. Angelica Macedo, D. Amelia, D. Argentina e D. Emi-
lia Lisboa, D. ertrudes Falliare~ D. Eroestina Barro , 
D. Amelia e D. Maria Bracldami, D. Maria Lniza Gaia, 
D. Eo ema !Benevid mademoiseUe Arnaud, D. Eliza 
A Yetlar D. Germana Pinto D. Maria Joanoa Ha:ltos,. 
D. pbia D. Mari e D. Marianoa f\:eira cre.atnras 
graei ,· ~·ma . Entre as demais senhora~ rim as ~r.03 
r . Paalina mer lruonez.a de . lorae, D. R ~ma 
ere treU01 etc. Sentim ~ não poder ~ar a relação e 
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todos os cavalheiros que cantaram. No meio d'esta im· 
mensa alegria serviu-se uma abundantissima ceia vo-
lante. 

Quando o vapor se approximava do Lazareto, ouviu-
se tocar alli, como que correspondendo ao comprimento 
da s~renata, o hymno brasileiro. 

A sympathica e obsequiadora familia do sr. Fonseca, 
este cavalheiro, o sr. Domingos Gaia, mancebo dotado 
da maior delicadeza, os srs. Rebello, Mendonça, Cruz, 
Castro, e os demais directores e membros da Tagi Flu-
minis eram incansaveis em tornar a todos agradavel e· 
alegre a singular diversão, penhorando com mil atten-
ções os seus convidados. 

As musicas, os cantos, 0$ vivas, os fogos de bengala 
e do ar eram incessantes. 

Á 1 hora da noite aproava o vapor á ponte do Ter-
reiro do Paço, onde os excursionistas desembarcaram 
sem novidade, não se havendo dado a bordo o menor 
incidente que perturbasse a franca sociabilidade e ale-
gria sincera que a todos animava, e saudos.os de tão 
amena e formosa excursão 1. 

Dia 18 

Suas .Majestades ouviram missa ás nove horas, da tri-
buna do centro da capella1 ficando á frente. Atraz fi-
cavam algumas das pessoas da sua comitiva. Nas tri-
bunas lateraes estavam os demais passageiros. A mu-
sica de caçadores 5 tocou durante este acto. No fim 

1 Esta descripção é copiada textlrnlmente do Jomal do Com-
mercio. 
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as pessoas que estavam na-e.apena, voltaram-~e para os 
Imperadores e comprimentaram-nos. Suas Majestades 
corresponderam com a urbanidade e lbaneza que lhes 
é propria. 

Os alumnos brasileiros da escola academica, apre-
sentado pelo sr. mini tro do Brasil, felicitaram o Im-
perador-pela sua chegada a Lisboa. Os estudantes eram 
acompanhado pelo seu digno e zeloso director, o sr. 
commendador Antonio Florencio dos Santos, Yice-di-
rector e alguo proíes ore , que tinham embarcado n'um 
e ealer no caes das colomnas. Sua Maje tade Imperial 
recebeu esta deputação com a maior affabilidade, e pro-
metlea ao r. Sanctos visüar o seu oollegio, cujo er-
viço à causa da instrucção ão digno do maior apreç.o. 

Tarnbem foi recebida pelo Imperador parte da colo-
rria brasileira, reside~ em Lisboa, que frel.ou llIIl va-
por para a levar ao Lazareto, e a comnli -ão dos vete-
ranos da liberdade, composta dos rs. marquez de Fí-
ca.llrn, conselheiro Rezende, -vice-almirante G. de , rei-
ta L. Pires J. J. Maria Jordão, R Rodri~es Cba-
v ~, J .. Ballhazar, A. da Silva, . J. l\fartins, T. Lo-
p ~ J. C. M. Monteiro, I .. C. do Na cimento, e A. S. 
X. reire. 

Soa Maj tade fez di'iersas perguntas a aJgons dos 
membro~ da oommi ão,. e conclniU: por dizer-lhe qne 
afü nã o podia abraçar,. mas logo qne lhe fosse pos-
sivel daria a cada am do membro d aquella, para elle 
Uio si!rnilicativa oommissão, nm abraço de amizade e 
reconhecimento para tran miUirem a ~ seus camaradas . 

.Entre oolras pe~oas di ·tiocla • que ne~le dia foram 
ao Lazarelo contam- e os srs, conde Ai·mand, ,iscco-
de de Aigé da Borralha e de Aljesnr eommeodador 
Fonseca, cnn elhei:ros Iende Lea e Braamcamp, con-
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des de Paraty e Penamacôr, nuncio do papa, ministros 
de Inglaterra, Italia e Estados Unidos, Antonio Maria 
Barbosa, notavel facultativo, Bocage, lente da escola 
polytechnica, Fernandes de los Rios e sua esposa, vis-
conde -de Menezes, João Baptista da Silva Ferrão de 
Carvalho Mártens, Alberto Antonio de Moraes Carvalho, 
João Rebello da Costa Cabral, Carlos Bento da Silva. 

Larga conversação teve tambem Sua Majestade c_om 
o illustrado auctor do Diccionario bibliographico, o 
sr. Jnnocencio Francisco (la Silva. Sua Majestade, logo 
que ~hegara, havia manifestado o desejo de conhecei-o, 
movido pelo apreço em que tem os seus importantes 
trabalhos litterarios, entre os quaes o Diccionario bi-
bliographico lhe merece particular estima, pelo serviço 
que nelle presta á litteratura brasileira. 

' 

Por este motivo encarregára o sr. Porto Alegre", con-
sul geral do Brazjl em Portugal, de communicar-lhe 
que não dispensava a sua visita. O sr. Innocencio foi -
por isso corresponder ao honroso convite do illustrado 
monarcha, travando-se por essa occasião entre ambos 
larga conversa sobre o estado litterario do paiz. 

Tambem visitou a Sua Majestade o sr. Pedro Wen-
ceslau de Brito Aranha, a quem o Imperador desejava 
conhecer pelo que d'elle 1lhe havia dicto .o sr. Innocen-
cio. Conversaram, e Sua Majestade acceitou com o maior 
agrado a dedicatoria que o sr. Brito Aranha sollicitara, 
para um livro que tencionava publicar, destinado ás 
escolas. 

Fallecera a esposa do sr. visconde de Castilho, e o 
Imperador, sabendo esta infausta noticia, enviou ao di-
stincto poeta um telegramma ·a dar-lhe sentidos peza-
mes por tão triste acontecimento. 

Sua Majestade foi ainda neste dia comprimentado por 
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uma philarmonica de Vi-tla Franca de Xira, que d'alli 
fôra conduzida num vapor, levando á frente o sr. José 
Joaquim Ianuario Lapa, e- pelo sr. visconde da Bella 

i, !.a, respei!avel e rico negociante da praça de Lisboa. 

Dia 19 

Foram ao Lazareto comprimentar o Imperador em 
nom aclür do tbeatro de D. Maria, Emília das 

v ~ Theodorico, João Ro a e Moreira, artistas de in-
oont t~r•el merecimento e sempre bemquistos do pu-
blioo. Imperador recebeu-os com moiro a!!rado, e disse 
que conhecia Theodol'ico, de nome, e Heliodoro, a 
quem tlra representar no Rio de Janeiro o papei de Ho-
lofermr. C nrn ~ a durante algam tempo com a eximia 
actriz Emilia da Ne•·e , a respeito da Joanna a doida 
e da Judith ç em que admirara sinceramente o 
talent d actor . Di ~e-Jbe ~ ber que já tinha creado 
mai mn admiravel papel no Gladiador de Raverma, 
que des..ej1 a muito n ua volta a L. "boa vêh' naqoella 
peç qn té jã tinb expr , do esse desejo a seu 

·nbo. 
_ dez: ho manhã o hnmanilario. e v.llenle pa-

quim Loµ~~ foi compriment.ar o fajestades. 
~ueno uniforme de gnndo-lenente de ma-
do peito pendi lhe a: insigni.a a orre e Es-

i."'ambe fo ~ "ris ·lar o ao!ID to l'iajan e • 
ardino tonio Gmn acoll ·To d ca..;a 

mnio Püne lei minL~ d'estado h 
e ifarqoez d' · ·~1ro de li.ó · na 

t ie. 
o Impe. ' 
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Menezes o desejo de conhecer suas ihtéressantes filhas; 
estas tneninas fofáin-lhe àpresentádas, assim como a 
Sua Majestade a Imperatriz. Nessa mesma occasiao d 
sr. visconde dffereceu ao sr. D. Pedro .vârias gràvhrM 
e photographiás, as quaes Stia Majestáde se d!g6ou ac-
ceitar. 

O habil phoíographo Rocha e o s~ri distitlcto op'e-
rádor Ricardo Santos fdfaín ad Lazareto prrótdgràphàr 
Suas Majestades. . . 

Os trabalhos .G'éstes dois arti~fas füra'ffi llsôHgeira-
mente louvados por todas as pessoas que ds viram. 

O sr. D. Pedro iI, que ten:i grande prédilécéão p·elos 
estúdos h_ebraicos, desejou que lhe fosse apreseHtadd _ 
o Sr. Saragà, inoçô de gránde talento, que sanr'ê aquel-
les assumptas tem feito profundas invéstigaçõeS'. O Im-
perador conversou com elle cerca de duas liotas, ver~ 
sando a conversação sempre sobre litteratura hebraica, 
de que o sr. D. Pedro é muito conhecedor. 

Tambem Sdà Majestade Imperial êdnvérsou por bas-
tanté tempo com o sr. ministro de Hespanha, revelando 
grandes contiecimeiltos dà littetati.mt hespa'.rihoià e rrfuito 
boa critica na apreciação dos homens mais ilotaveis 
d'aquelle paiz>, -tanto etn po·esia como em out os ramo 
das letras e na polltica. 

Em vista do pedido feito pelo Imperador, o sr. Ale-
xandre Herct'llano foi ad bazareto eiitregar-lhe a bilha 
de azeite, ·que expressamente para o' augusto viajante 
mandara vir de Valle d~ to1Hos. Sua Majestade havia-se 
queixado ao eminente hisforia'rlor da má qualidade do 
azeite, servido no Lazareto, gostando aliás· a Imperatriz 
muito de pebie, prato este' que' ra'ramente dispensava. 

E a'ssim um dos mais eruditos histodétaótes modernos 
offüreoiá um pitoducto d© seu trabalho ágricolá ao mo~ 
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narcha illostrado, que sempre respeitara o superior ta-
lento do creador do EuT'ico e do poeta da Harpa do 
crente/ 

O maestro Cardin, tendo visitado o Imperador, con-
vidou-o a assistir a um concerto no Passeio Publico na 
noite dó dia seguinte. Sua Majestade perguntou se o 
Passeio ficava muito distante do hotel de Bragança, e, 
depois de saber qual a distancia, respondeu: «É muito 
perto, e por isso é provavel que visite o Passeio. Como 
gósto muito de musica, farei todo o possível para assistir 
á sua festa». 

Sua .Majestade Imperial já conhecia o sr. Cardin do 
Rio de· Janeiro. 

Era a ultima vez que os Imperadores jantavam no 
Lazareto. Por esse motivo o jantar d' esse dia foi reves-
tido de circumstancias muito curiosas. 

Ultimo jantar no Lazareto 

O passageiros fizeram uma manifestação de sym-
pathia e de reconhecimento aos seus augustos compa-
nheiros. Hom e enthusiasticos vivas, e o capellão do 
Lazaret.o e um padre lazarista italiano pronunciaram 
di corsos. 

O do capellão foi concebido nestes termos: 
«Senhor. - Permitta Vossa Majestade Imperial que 

eu, na. au encia de outra voz mais auctorisada, e ven-
cendo a natural timidez que impõe a humildade recom-
mendada ao sa erdocio que exerço, me faça interprete 
do entimentos de respeito o affec to e acrisolada con-
sideração, que o povo portuguez dedica á· excelsa pessoa 
de 'o sa l\laje ' tade, corno representante de um ramo 
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da familia real portugueza, .e como -que destinado pela 
Providencia para presidir aos destinos da briosa e hos-
pitaleira nação brasileira, nação amiga, nação irmã e 
sobretudo nação heroica na defesa dos seus fóros, im-
munidades e independencia. 

Por taes titulos é tão digna de affecto e de conside-
ração, como é objecto das mais vivas demonstrações· de 
respeito e admiração o excelso imperante, que com 
mão firme a tem conduzido pelo caminho do progresso, 
da civilisação e da liberdade com ordem, que são o 
mais seguro esteio das monarchias democraticas. 

Possuído do mais profundo respeito por tão preclaras 
virtudes- brindo a Sua Majestfl,de o Imperador do 
Brasil.» 

O discurso pronunciado pelo padre lazarista, o reve-
rendo Rigillo, é o seguinte : 

«Senhores. -Perante intelligencias robustas, deante 
de pessoas altamente collocadas na sociedade, usando 
da palavra, me acanho ; assim mesmo, porém, faço da 
fraqueza força, e admirador do genio, do talento exce-
pcional do monarcha modelo, do patriota Imperador do 
Brasil, e de sua augusta esposa, typo verdadeiro ela 
mãe de familia, a virtuosa Imperatriz, a elles consagro 
este brinde, brinde que s_em duvida será .e.nthusiastica-
mente correspondido pelos cavalheiros aqui presentes, 
porque todos fomos apreciadores das excellentes qua-
lidades d'elles. Para mim, senhores, ha um facto espe-
cial. Sacerdote obscuro até hontem, hoje possuo um titulo 
de gloria. Este titulo, esta gloria consiste em ter sul-
cado o oceano immenso jum,to a Suas .Majestades Im-
periaes, e mais ainda por ter tomado assento á mesma 
mesa. Sim, o mez de junho de 1871 nunca será es-
quecido; por toda a nossa vida será lembrado semprE) 
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com orgulho. E agora, augustos chefes da riação braJ 
sileira, ouvi minha ultima palavra: Os companheiros de 
viage:rp., em despedida, vos saúdam. Viva o Imperador 
do Brasil l Viva Sua Majestade a Imperatri11 ! :3 

Emfim terminaremos com a noticia de uin mimoso 
presente feito a Soa Majestade por dtn arti;ta lisbonense. 

O sr. '.Domingos Venancio, morador na rua do Cabo, 
·n.º 11, foi ao Lazatelo offerecer-lhe um medalhão em 
cobre, representando em alto relevo o monumento de 
Sua Majestade o sr. D: Pedro 1v. O Im1peraâdt ficou pe-
nhorado, e elogiou muito o trabalho dó habil artista. 

Dia 20 

Havia terminado o pr~?é legal da quaréntefifJ., e por 
tamo estava chegado o dia em que os Imperadores pi-
sariàm p'ela primeira veli _éi terra portugueza. Sei1vir-
fl0s-h~mos, com pequena alteração~ dàs descrlpções que 
em àifferentes . folhas periodicas encontí'áinos, e q1:1e 
seria difficil accrescentar. 

Disposições para o desemba:r-qué 

-O dia estava brilhante. Desde as oito horas da ma-
- nhã começou a observar-se na cidade esse alvoroçó de 

alegria e movimento extraordinario, que denuncia as 
grandes galas, as festas em que toda a população se 
involve espontaneamente, e que abrilhanta e honra com 
sua concorrericia. Era nobre o sentimento. que inspim'a 
tal alvoroço. A cidade abria os braços e desprendia so11-

ri~os rata os hospedes que estava prestes· a receber, 
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Tractava-se de prest.ar homenagem a um prmc1pe 
illostrado e virtuoso, chefe da nação mais intimamente 
ligada a Portugal, que abriga em seu seio milhares de 
portuguezes, que felicita com sua amizade este paiz, e 
com elle quinhoa a sua immensâ fortuna. 

O povo, homens e senhoras de todas as classes, corria 
aos logares mais elevados, fronteiros ao Tejo, ás mar-
gens do rio, e embarcava nos vapores, escaleres e botes 
de recreio para presenciar o desembarque de Suas Ma-
jest~des Imperiaes. -

As nov_e horas e quarenta minutos da m9nhã embar- , 
cavam Suas Majestades el-rei D. Luiz, D. Fefnando e o 
sr. infante D. Augusto no caes de Belem, dirigindo-se 
no escaler a vapor para o formoso bergantim real, to-
mando a sua comitiva logar a bordo da galeota grande, 
e indo na outra galeota outros personagens. 

Nesta occasião occorreu um incidente desagradavel 
para el-rei D. Fernando. 

Quando saltava do escaler para o bergantim caiu-lhe 
ao mar a espada. Foi o sr. infante duque de Coimbra 
quem deu por isso. El-rei mandou tomar nota da la-
titude do logar em que a espada ficou, para ser procu-
rada depois por um mergulhador. 

A este tempo pairavam em frente de Belem quatro 
vapores do sr. Bournay, cheios de passageiros, e em" 
bandeirados em arco, levando o Lusitano . a bordo a 
philarmoFJiea Eitterpe. Viam-se tambem com varias fa-
milias o vapor Joaquim Lopes, o vapor Aviso, o rebo-
cador Tigre, escaleres a vapor, diversos escaleres a 
remos, e botes, por entre os quaes passaram p::ira o 
Lazareto o bergantim, e galeotas reaes, salvando a Torre, 
e a Estephania, e deitando-se foguetes no Lttsitci.no, 
onde a Éutérpe executava o hyrnno real. -



Desembarcaram Suas Majestades no Lazareto ás ·l O 
horas e meia. o caes do Lazareto ·e tava a guarda de 
honra de caçadores n.º 5 com a banda, e grande nu-
mero de pes~oas, incluindo muitas senhoras. 

Jo~ montes obranceiros áquella margem ''iam-se , 
numerosos grupoc de espectadores. 

Impera.dor ba...-ia tomado banho ás 6 horas da ma-
ohã. indo a banda de caçadores tocar-lhe, por snrpreza, 
uma ~oa-ve harmonia. 

Fi.con mui grato Sua Majestade a todas as demon-
trações d esta excellente musica., que gratificon larga-

mente, com excepção do .sr. Croner, a quem reservava 
premio de oolra ordem. 

O Imperador, ás 8 horas, recebeu cmnmunieação de 
que a quarentena linba findado, e de que podia deixar 
o Laz.arelo· ma , como 11ppozesse qne esta concessão 
era · para elle e para ua angn:,.--ta consorte. pediu ao 
sr. oonselbeiro Antonio José Duarle 1razareth, director 
da alfandega grande, que fizesse a ordem e:rten~iva a 
odo eu oompanheiros de viagem. O r .. ·az:areth 

respondeu que a quarentena tinha acabado para todos 
os -~ ae:im~ que est.av-âm-no lazareto, e que todos 
podiam hlr quando quizessem. _ 

ÃRfID o Imperador leve a certez.a de que não furvia 
- d~ lincçõ ", sabiu a passear na moutanbas prmima, do 

OOificio do Laz.areto d onde recolheu para o almoço, 
11-azendo ai umas flores do campo ã filmperalriz. 

Imperador almoçou á me..,q redonda, mo sempre 
fez no IL.azarelo e neste dia tinha ã "ºª direita a Impe-
1-atr~ e ã esquerda a esposa do st·. mini;.tm do Brazil. 

Depoi do almoça ua l.fajtrl.ade .bnperia ~ rece-
beram oomprimenl de mnif. pesso:as que l.inbam 
ido de I" ·s,00a, e prepmrarn:m:-se pa.1-a dci~ar o fil~t.o. 
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Embarque no Lazareto 

O Imperador despediu-se de todos os seus compa-
nheiros de viagem e quarentena; gratificou os criados 
do hotel, e deu diversas esmolas. Logo se dirigiu e 
sua augusta esposa para o bergantim, acompanhados 
pelos monarchas portuguezes, que os haviam ido buscar 
ao edificio, e todos se embarcaram. No bergantim real 
vinham o Imperador, a Imperatriz .. o sr. du·que de Saxe, 
el-rei D. Luiz, el-rei D. Fernândo, e o sr. infante D. Au-
gusto. 

O Imperador trazia casaca, calça e collete preto, 
chapéo alto, a grã-cruz das tres ordens portuguezas, 
e a ordem de S. Thiagà. 

Numa das galeotas embarcaram os srs. ministro e ' 
consul do Brasil, e empregados da legação e consulado. 
Na outra entraram os srs. ministros, os srs. marquez 
de Sá e duque de Loulé, diversos funccionarios do es-
tado, e as pessoas da comitiva dos imperadores. 

A brilhante esquadrilha navegou serenamente, ao 
som elas musicas que tocavam, dirigindo-se para a cor-
veta de guerra Estephania, que o Imperador ia visitar, 
e que, segundo já fica referido-, havia sido luxuosa-
mente disposta para o receber. Chegou pois á cor\'eta 
e atracou. 

O pavimento da escada do portaló estava atapetado, 
e as bandas forradas de seda verde. 

A marinhagem havia subido e formado nas vergas, 
a guarnição formou tambem coin a charanga na frente. 
Nos topes fluctuavam os dois pavilhõe§ reaes do Brasil 
e Portugal. 

Os Imperadores, e Suas Majestades com suas respe-
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ctivas comitivas, subiram e demoraram-se a bordo 35 
minutos. O Imperador viu e observou tudo com minu-
ciosidade, abraçou os officiàes, e deu-lhes as mais vivas 
mostras de affecto, ficando admirado-do aceio, boa or-
dem e gosto com que tudo se achava. Á saída derarp.-se 
os vivas da ordenança. 

Agradavel surpreza aqui tomou a esplendida comi-
. tiva. Havia ancoradp perto da corveta o paquete do 
Brasil chegado no dia anterior, e os passageirqs vieram 
á borda em granqe numero saudar com enthusiasticos 
vivas o Imperador, que lhes correspondeu de pé, des-
coberto, e agradeceu por acenos. 

A esquadrilha seguiu o Tejo acima. Então os va-
pores e as demais embarcações que acompanhavam 
com espectadores, e que eram mais de cem, formaram-
lhe alas, seguindo em linha a bombordo os quatro va-
pores do sr. Bournay, e varios escaleres, e a estibordo 
os demais. A linha do centro era formada pelq ber-
g;mtim e galeotas reaes, que cortavam serenamente o 
rio, semelhantes a grandes aves, de vistosas côres, fus-
tigando compassadamente com suas azas de compridas 
pennas as aguas, espelhadas por um sol esplendido, cujo 
ardor a brisa noroeste adoçava. 

Era então deslumbrante o quadro que o formoso 
rio apresentava, espectaculo grandioso que mi.Jhares 
de pessoas contemplavam apinhadas nas praias, nos 
montes, e nos mirantes, varandas, eirados e janellas _ 
das casas. 

Em frente da cordoaria o bergantim real parou por 
instantes. Outro tanto fez em frente do palacio de sua 
majestade a Imperatriz. Quando passou pelo forte da 
Alfarrobeira,. salvou este com 21 tirns. Os sin9s das 
egrejas repicavam. 



O Il)lpevqqpp p~s!=Jrvpq coµi o rpaior !midado os edi~ 
ficios, pedipdo irifnr111ações, que Suas Majestades lhe 
forneci<Jm: pis~~ que do pintado ílO vivo ia grande dif-
ferença; que não suppunha tão bello o Tejo, tão ma"1 
jestosa a cipad13; que lhe deixaria eternas recordações 
este panorama admiravel. .Mostrava-se tambem muito 
grato a tantas demonstrações de affecto da população. 

Chegando a esquadrilha defronte do aterro, salvou a 
fragata D. Fernando, ·e o brigue Pedro Nunes. Todos 
qs navios de guerra e !Jlercantes estavam vistosamente 
embandeirados. De toda a pa.rte se ouviam vivas ao 
Jmperador. 

:P1:1sembavque eJ:I?. ~isb9a 

Era meio dia, quando a esquadrilha atracava ao caes 
das Columnas, e os imperiaes viajantes, com toda a 
comitiva que os seguia, salt<wam em terra. No Terreiro 
do PéJÇO e ruas proximas agglomerava-se enorme mul-
tidão; a~ ja.uellas estavaJil a.pinhadas de senhoras. 

No caes agµarqjlvaµi Suas Majestades e seu sequito 
oito car~uagens da ca.sa real, seis tiradas a quatro ca-
vallos, e duas à dois. Tambem :dli os esperava a regi-
mento de lanceiros. , 

O Imperador vinha pelo braço de el-rei D. Fernan-
do; a Imperatriz pelo de el-rei D. Luiz. 

Demoraram-se algum tempo, vendo a praça e a es-
tatua de el-rei D. José, e nessa occasião apresentou 
el-rei ao Imperador as auctoridades civis e militares. 
Em seguida entraram pjlra as carruagens. , 

A primeira conduzia os srs. Teixeira e Polque, aju-
dantes de ordens de el-rei; a segunda o sr. duque de 
Loulé; a terceira os srs. conde de Ficalho, general Ca n la, 

r 
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Gromicho Couceiro e Val da Gama; a quarta o sr. mar-
quez de Ficalho e duas damas brasileiras; a quinta el-
rei D. Fer~ando, o sr. infante D. Augusto, o sr. mar-
quez de Pombal e o sr. Moreira de Brito; a sexta, le-
vando por batedores dois ajudantes de campo, condu-
zia Sua Majestade a Imperatriz, o Imperador, El-rei e 
o duque de Saxe. O sr. conde de Castello Branco ia ã 
estribeira. 

Em outras carruagens iam o ministerio, a legacão 
brasileira, e muitas pessoas que tinham tomado Jogar 
em seguida ao cortejo official. 

Seguiam cerca de 100 carruagens, onde se viam os 
ministros, a côrte e particulares. Durante todo o tran-
sito o povo erguia vivas ao Brasil e aos Imperadores. 
As musicas regimentaes executavam todas o hymno bra-
sileiro. 

O cortejo chegou ao Rocio, onde formava a guarni-
ção, compondo majestoso quadro com o brilho de suas 
armas e fardamentos. O Impera@or tinha na frente a 
estatua do Imperador D. Pedro IV, seu augusto páe. 
Poz-se em pé, descobriu-se e cortejou reverentemente 
o monumento, dedicando-lhe alguns momentos de con-
templação. Esta scena tocante fez palpitar mais de um 
coração. 

Em seguida o cortejo deu volta ao Rocio. A tropa 
apresentava ar.mas, e as musicas tocavam. O Imperador 
viu e admirou a bella fachada do theatro de D. Maria II, 
e seguiu pelo Iaào oriental e sul para a rua Nova do 
Carmo, e Chiado, em di-recção ao palacio de Sua -Ma-
jestade a Imperatriz, viuva, sua augusta madrasta. 
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Visitas que os Imperadores fizeram 
e digressão do dia 

Chegados alli, realisou-se a desejada entrevista, que 
durou cerca d'uma hora, deixando em extremo sen-
sibilisada a nobre e veneranda senhora, como não podia 
deixar de ser, vendo, depois ele tantos annos de sepa- . 
ração, o filho de seu chorado esposo. 

Eram os primeiros passos do Imperador, em Lisboa, 
evidentemente guiados pelo entranhado sentimento de 
amor filial. Dos braços da Imperatriz, sua madrasta, pas-
sou a visitar o tumulo de seu páe. Foram pois a S. Vi-
cente de Fóra, onde se acha o jazigo dos reis e prín-
cipes da casa ele Bragança. 

Entrando em S. Vicente, o Imperador dirigiu-se logo 
ao jazigo real, pedindo que lhe indicassem o caixão, 
em que repousavam os restos mortaes do Imperador 
seu páe. Quando Ih' o mostraram, ajoelhou reverente, e, 
manifestando profunda commoção, assim esteve orando 
por algum tempo. 

O povo que affluiu a S. Vicente, quando soube que 
para alli se dirigia o Imperador, e que entrara no jazigo, 
juoctamente com elle ajoelhou tambem. 

Era um espectaculo commovente o que apresentava 
toda aquella multidão ajoelhada e orando juncto do cai-
xão do rei-soldado. 

O Imperador pediu depois que lhe indicassem os 
caixões da senhora D. Maria II e dos senhores D. Pedro V 
e infante D. João. 

Acompanhavam-n'o o sr. patriarcba, e o sr. bispo 
eleito do Porto, D. Americo Ferreira dos Santos e Silva. 

Depois de prestada esta homenagem ás cinzas de seu 
4 
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augusto pae, irmã -e sobrinhos, encaminhou-se para os 
. paços da Ajuda, onde reside el-rei o Senhor D. Luiz I 
e sua augusta familia, e depois ás Necessidades, resi-
dencia de el-rei o Senhor D. Fernando, sua esposa a 
senhora condessa de Edla, e seu filho mais novo o se-
nhor infante D. Augusto, duque de Coimbra. Termi-
nados os comprimentos aos membros da sua familia, o 
Imperador foi admirar o convento ·de Belem, sendo 
acompanhado pelo sr. Alexandre Herculano nesta vi-
sita. 

Primeiro que tudo observou do espaçoso largo a 
frontaria do convento, restaurada com tanta proprie-
dade no primitivo estylo manuelino, graças á perse-
verança e gosto artístico do par do reino, José Maria 
Eugenia d'Almeida. O grande largo em frente do edi-
ficio é ainda obra do me8mo c,avalheiro, e foi feito á 
custa de terrenos tirados ao Tejo. , 

O Imperador exclamou admirado : - Isto sim; isto 
é bello ! - Passando ao interior do mosteiro, percor-
reu-o todo, examinando com. minuciosa attenção aquelle 
thesouro de preciosidades historicas e architectonicas. 

Pelo que respeita á casa pia elogiou a sua boa ad-
ministração, e a contemplou com uma esmola. 

Terminara alli a sua digressão diurna. Voltou pois 
para Lisboa pela Junqueira, informando-se ácerca dos 
bellos , edificios, em que abunda aquella extensa rua, e 
regressando ao hotel de Bragança pelas 7 horas e meia 
da tarde. Fazia guarda d~ honra ao hotel o regimento 
de infanteria 16, o qual á entrada de Suas :Majestades 
fez a continencia devida. A guarda de honra foi porém 
dispensada pelo Imperador. 

O sr. marquez de Vallada apr~sent~ra-se no seu rico 
coche puchado a duas parelhas, que só costuma sahir 



nos dias de grande gala, ou festas na côrte. O fidalgo, 
representante d'uma das mais antigas casas da aristo-
cracia portugueza, foi recebido com toda a affabilidade 
pelo Imperador. 

Entre as visitas recebidas por Sua Majestade não 
deve esquecer a do distincto poeta, Francisco Gomes 
de Amorim. Havia o monarcha Lido a delicada attenção 
de lhe enviar o seu cartão de convite, nos termos de 
que, se o seu estado de saude lhe não permittisse sahir, 
iria vêl-o a sua casa. O sr. Amorim esteve pois á noite 
no hotel de Bragança, sendo recebido como facil é de 
suppor. 

Padecia já então dos males, que o levaram á sepul-
tura, o eloquente orador e escriplor aprimorado, Rebello 
da Silva, que se achava na sua quinta de Santarem, e 
por este motivo não podia ir comprimentar o Impera-
dor. Escreveu por isso aos srs. Lisboa, ministro brasi-
leiro e Porto Alegre, consul da mesma nação em Lisboa, 
rogando-lhes que sollicitassem de Sua Majestade Impe-
rial licença para lhe dedicar o volume da historia de 
Portugal, que havia pouco concluira. 

O Imperador accedeu a este pedido, e manifestou o 
sentimento de não conhecer pessoalmente o erudito es-
criplor. 

Passemos a dar noticia succinta dos aposentos impe-
riaes no 

Hotel de B'ragança 

Reune este hotel todas as condições para receber 
hospedes reaes, accrescendo ás suas commodidacles e 
magnificencia estar collocado em posição elevada, donde 
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se gosa a majestosa perspectiva de grande . parte da ci-
dade baixa e do Tejo. . 

Os aposentos occupados pelos Imperadores elo Brasil 
constavam ele todo o segundo andar, seis quartos no pri-
meiro, e seis no terceiro. 

O quarto de dormir tinha duas camas muito ricas, 
ele armação; roupas e colchas de linho corresponden-
tes. Os quartos de vestir, tanto da Imperatriz como do 
Imperador, estavam ornados com luxo e elegancia. A 
sala de visitas era forrada de seda, côr de canario, com 
lustres e serpentinas de prata. Por toda a parte se viam 
vasos ele flores. 

O jantar não teve circumstancia digna de mencio-
nar-se: Os Imperadqres jantavam em plena liberdade 
de familia com a sua comitiva. 

As alegrias de que a cidade havia dado inequívoco 
testemunho traduziram-se á noite em elegantes e geraes 
illuminações. 

Festejos nocturnos 

A cidade estava quasi toda illuminada, e até adian-
tadas horas da noite consideravel multidão de povo per-
corria as roas e estacionava nos largos. 

Havia moitas illominações qoe se tornavam objecto 
de admiração. Uma das que mais sobresaíam, era a da 
frontaria do escriptorio da agencia da Companhia Royal 
Mail Steam, dirigida pelos srs. R. Knowles & C.ª, á 
qual pertencia o paquete Douro, em que os Impera-
dores foram transportados para a Europa. A frontaria 
estava ornada com um grande numero de bandeiras e 

·com luzes de gaz. 
Outra illuminação, que muito deu na vista, foi a da 
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sociedade Recreio Philarmonico, estabelecida numa casa 
que fica por cima do Arco do Bandeira, e faz frente 
nesta parte para a praça de D. Pedro. Uma grande e 
brilhante estrella de lumes de gaz tinha no centro as 
letras-P. II.-, e dos lados elevavam-se duas py-
ramides tambem de luzes de gaz. 

A rua do Alecrim estava completamente illumi-
oada, oiferecendo brilhantíssima perspectiva. Foram 
além d'isso notaveis as illuminações do sr. visconde 
de Ouguella, na sua casa ao fundo do Chiauo, eada um 
dos tres andares da qual parecia ligado por um cinto 
de luzes; a do sr. Agostinho Roxo, á Mouraria; a de 
madame Alli, no Chiado; a da fabrica do gaz, que era 
brilhantissima; Confeitaria Nacional, na rua da Bitesga, 
defronte da Praça da Figueira; real tbeatro de D. Ma-
ria; armazem de roupas brancas, na rua do Ouro; typo-
graphia universal, na qual se avistavam '160 luzes; 
quarteis do Carmo, e de caçadores 5; escriptorio da 
Corr?spondencia de Portugal; hotel brasileiro e muitas 
outras. 

Visita ao passeio publico 

Segundo a promessa feita no Lazareto ao sr. Car-
dim, Sua Majestade o Imperador resolveu ir passar al-
guns momentos no Passeio Publico. Como isto constasse, 
afiluiram alli para cima de seis mil pessoas. 

As '1 O horas da noite estalou no ar uma girando la 
de foguetes, acompanhada d'uma salva de morteiros. 

Ao mesmo tempo toda a gente correu para a en-
trada principal do P..asseio, e resoaram os vivas ao Im-
perador. Havia chegado o augusto monarcha. 
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Episodios muito curiosos se contam da entrada do 
Imperador para mostrar que era inalteravel nos seus 
habitos de despretenção e simplicidade. 

O sr. Cardim recebeu o soberano, offerecendo-lhe ca-
deira para se sentar, mas Sua Majestade recusou, dizendo: 

«Não me sento porque não estou cansado, demoro-
me no passeio e quero ver tudo e ouvir os seus córos. 
Vá tratar da sua vida, que eu me sentarei depois em 
qualquer parte.» 

E logo se entranhou pela multidão, percorrendo todo 
o passeio. Subiu tambem ao mirante, e demorou-se al-
guns instantes, observando a excellente vista que o pas-
seio apresentava. 

Quando passou em frente do coreto, a banda de in-· 
fanteria 7 tocou o hymno brasileiro, que foi magistral-
mente desempenhado, seguindo-se córos executados com 
acompanhamento da banda de Saxe, o que tudo agradou 
a ponto de ser pedida repetição. 

O sr. Cardim mandou então repetir o hymno bra-
sileiro; o Imperador ouviu-o de chapéu na mão, e no 
fim ergueram-lhe vivas. Os córos cantaram um excel-
lente côro da Joanna d'Arc. 

O sr. Cardim havia mandado estender um tapete 
proximo do coreto e pôr algumas cadeiras, o que deu 
Jogar a um incidente que a todos revelou a lhaneza e 
espírito bondoso do monarcha brasileiro. O Imperador, 
o sr. duquE} de Saxe e a comitiva sentaram-se. Conti-
nuara a execução dos coros; mas, quando a musica to-
cou uma elegante walsa hespanhola, muitas crianças 
que se haviam agrupado em volta do Imperador, e al-
gumas das quaes procuravam beijar-lhe a mão, corre-
ram a uma distracção muito usada naquelle passeio, e 
juntando-se em pares começaram a dançar. Algumas, 
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porém, fugiam de passar por cima do tapete, com medo 
na sua innocencia de offenderem a etiqueta devida ao 
imperial viajante. ü Imperador chamou para junto de 
si algumas meninas, acariciou-as, e disse-lhes que dan-
çassem á sua vontade. 

Concluído o programma dos coros, terminou a mu-
sica pelo hymno brasileiro, que foi seguido por vivas 
enthusiasticos. 

O Imperador retirou-se, abrindo caminho a custe> 
por entre a multidão. Quando, porém, sahia appareceu 
o passeio illuminaclo por fogos de Bengala, o que pro-
duziu excellente effeito. ' 

A illuminação havia sido augmentacla. Na cascata, 
que occupa o topo superior da rua principal, clestacarn-
se a ioicial P. II, cercada ele palmas e festões com luzes 
de gaz. 

Sahindo do passeio, o Imperador entrou na carruagem, 
e deu volta ao Rocio, gozando a illuminação, que desde 
o faustoso casamento de el-rei o Senhor D. Luiz com 
Sua Majestade a rainha, a senhora D. Maria Pia, não 
tornara a ver-se tão géral e vistosa em Lisboa. O povo, 
que se agglomerava pelas ruas, desejoso ele vec os hos-
pedes imperiaes, obrigava a carruagem a parar fre-
quentamente, e os vivas tl'am estrondosos. 

Sua Majestade Imperial agradecia-os commoviclo. 
A primeira pessoa que no passeio ergueu a voz para 

dar vivas ao imperador, foi um menino de treze annos, 
estudante da escola academica. 

Suas Majestades recolheram ao hotel ás onze horas, 
atravessando com difficulclacle as ondas apinhadas da 
multidão que enchia o Chiado e rna do Duque de Bra-
gança. 
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Os Imperadores estav~m de luto, e por isso não foram 
a theatro algum. 

Dia 21 

Pelas seis horas da manhã Sua Majestade el-rei 
D. Fernando entrava no hotel de Bragança, e pouco 
tempo depois sahiu a passeio com o Imperador, a pé, 
dirigindo-se á praça de Luiz de Camões, para de perto 
verem a estatua do poeta, que ambos analysaram deti-
damente, e de que o Imperador gostou muito, mostrando 
desejos de conhecer o esculptor. 

Seguiram depois pela rua do Alecrim para o caes do 
Sodré; foram a pé pelo Aterro até á Pampulha, vol-
tando á Cova da Moura e seguindo para as Necessida-
des, aonde entraram, passeiando tambem alg'uns mo-
mentos no largo. Depois entraram numa carroagem, e 
voltaram ao hotel, onde o Imperador almoçou ás oito 
horas e um quarto. El-rei D. Fernando retirou-se, e 
ás dez horas foram o Imperadoi: -e Sua Augusta Esposa 
num trem de aluguer visitar Sua Majestade a Impera-
triz viuva, com quem conversaram durante algum tempo; 
e, como o Senhor D. Pedro havia promettido ir visitar 
a Escola Polytechnica, dirigiu-se para aquelle estabele-
cimento, onde era esperado desde as onze horas, e por 
isso já alli se achava o sr. ministro do reino. El-rei o 
senhor O. Luiz chegou pouco depois, e decorridos al-
guns minutos entrava Sua Majestade Imperial, que foi 
recebido por el-rei, pelo ministro do reino e pelo corpo 
escolar que lhe foi apresentado pelo director, o sr. João 
de Andrade Corvo, hoje ministro dos negocios estran-
geiros. 

O Imperador dirigiu-se em primeiro · logar ao labo-
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ratorio de chimica, onde o esclarecido professor, o sr. 
Antonio Augusto de Aguiar, lhe fez uma exposição dos 
productos obtidos pelos seus estudos sobre chimica or-
ganica, merecendo a attenção especial de Sua Majestade 
uma materia tintureira que dá excellente côr vermelha, 
e outra azul, ·ambas muito aproveitaveis na industria. 

Egualmente lhe foi mostrada uma notavel cullecção 
de photographias das manchas do sol tiradas pelo mes-
mo professor, as quaes se devem considerar como das 
melhores até ~oje obtidas na Europa. Tambem se fez 
deante de Sua Majestade a experiencia da nova polvora, 
extrahida da madeira, que rivalisa com o algodão pol-
vora, e se lhe apresentaram os productos que serviram 
de base ao estudo de theoria de chimica organica do 
sr. A. V. Lourenço, theoria de grande e merecida re-
putação entre os entendidos. 

Dalli passou Sua Majestade ao muzeu de geologia 
e mineralogia, onde o sr. dr. Costa lhe esteve mostrando 
a preciosa collecção de mineraes e de fos&eis que a es-
cola possue, e especialmente os fosseis que serviram 
de fundamento ao seu estudo da Fauna nos terrenos 
terciarios, de que o sr. dr. Costa publicou duas me-
morias. Referiu o mesmo professor ao soberano brasi-
leiro as investigações que fizera ácerca dos dolmens, 
oflerecendo-lhe a respectiva memoria, e apresentando-
lhe as estampas de outra ainda não publicada. Em se-
guida convidou a Sua Majestade a examinar a carta 
geologica dos srs. Carlos Ribeiro e Delgado, e as folhas 
parciaes da Grande Carta, cujo estudo na parte da geo-
logia detalhada já está completo. 

Sua Majestade visitou egualmente o observatorio me-
teorologico, e, sob as indicações do sr. Brito Capello, 
<Jxaminou a excellente collecção de instrumentos de ob-
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servação, e teve occasião de apreciar os trabalhos que 
os observadores têm feito ácerca do magnetismo ter-
restre e das variações atmosphericas em relação ás re-
giões meridionaes da Europa. 

Passou depois ao gabinete de physica, que era diri-
gido pelo sr. Pinto Vida! na ausencia do sr. Fradesso 
da Silveira, e pôde notar a boa collecção qµe alli ha 
de instrumentos destinados ao ensino, recebendo dores-
pectivo professor as memorias que tem escripto ácerca 
d'aquelles estudos. 

Sna Majestade, ao atravessar pelos gabinetes de me-
chanica e geometria descriptiva, que são dirigidos pelos 
srs. F. Horta e Pegado, observou, alem dos objectos 
proprios do ensino, alguns exemplares de córtes de 
pedras para pontes obliquas e abobadas, obra de ar-
tistas portuguezes e digna de attenção. Dahi seguiu para 
o museu de zoologia. 

Eram conhecidos de Sua Majestade o nome e tra-
balhos do sr. J. V. Barbosa du Bocage; mas infelizmente 
a saude d'este professor não lhe permittiu ter a honra 
de receber a Sua Majestade. Faziam as suas vezes o sr. 
professor Figueiredo e o sr. Brito Capello, naturalista 
adjunto. Ambos mostraram ao esclarecido soberano a 
collecção de exemplares zoologicos, rica principalmen te 
de especies provindas das nossas colonias da Africa e 
de aves que pertenceram ao museu particular de Se-
nhor D. Pedro V, as quaes em grande parte lhe haviam 
sido offerecidas pelo Imperador do Brasil. Sua Majes-
tade pôde notar os trabalhos dos srs. Bocage e Capello, 
tanto na classificação de especies novas, de aves e reptís 
de origem africana, como na classificação, ainda não 
feita até agora, de peixes e productos .marítimos da 
costa de Portugal, e as memorias e artigos publicados 
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por estes dois professores nos escriptos da academia e 
em jornaes francezes e inglezes. 

O Imperador, que durante a visita patenteou por dif-
ferentes vezes a sua admiração pelo estado da escola e 
pelos trabalhos dos professores, manifestou de novo ao 
despedir-se a sua satisfação nos termos mais lison-
geiros para a escola e para o paiz, apertando a mão a 
todos os lentes. El-rei D. Luiz acompanhou sempre 
nesta visita seu ·augusto tio. 

Como Sua Majestade Imperial se demorou perto de 
quatro horas nesta visita, não pôde visitar a Imprensa 
Nacional, o que, tendo sklo communicado ao digno admi-
nistrador d'aquelle estabelecimento, este se dirigiu á es-
cola polytechnica, e, sendo apresentado ao .Imperador 
pelo sr. marquez de Ficalho, ouviu do augusto sobe-
rano o seguinte: «Sinto pezar de não poder agora vi-
sitar esse estabelecimento industrial, que gosa de tão 
bons creditas; mas, como desejo ser ahi 'tão minucioso 
como o estou sendo aqui, falta-me o tempo.» E pro-
metteu em seguida que no seu regresso ao nosso paiz, 
seria o primeiro estabelei.;imento que havia ele visitar; 
em conclusão, pediu ao sr. administrador que o descul-
passe para com os seus empregados. 

Em quanto o Imperador vi: itou este estabelecimento, 
Sua Majestade a Imperatriz fôra ao hotel dos embaixa-
dores, a fim de passar algum tempo na companhia da 
sr.ª viscondessa de S. Salvador de Campos, sogra do 
fallecido ministro de Portugal no Brasil, o sr. José de 
Vasconcellos. Apenas Sua Majestade chegou ao hotel, 
logo nos mastros das janellas se desfraldaram as ban-
deiras brasileira e portugueza. 

A sr.ª viscondessa apresentou a Sua Majestade os 
ssr. Pedro Velloso Rebello, barão de Mathosinhos e o 
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bacharel Manuel Aurelio Pinto. O sr. consul do Brasil 
apresentou tambem á Imperatriz o sr. Antonio Manuel 
da Fonseca, professor da academia de Bellas-Artes. 

A sr.ª viscondessa de Campos, a quem Sua Majes-
tade . honra ha muitos annos com a sua amizade, con-
vidou a· Imperatriz a tomar uma refeição, que ella ac-
ceitou, pedindo á sr.ª viscondessa para convidar todas 
as pessoas que lhe foram apresentadas a participar 
d'aquelle offerecimento. 

Sua Majestade tractou os seus patrícios e demais 
pessoas com a maior amabilidade, desprendida de todas 
as etiquetas da realeza. 

Assisti ram a este improvisado banquete a filha da 
sr.ª viscondessa, seus netos e outras pessoas de suas 
relações, que tinham ido receber Sua Majestade, ao 
descer da carruagem, com ramos de flores nas mãos. 

Voltando ao hotel de Bragança, Suas Majestades alli 
receberam algumas pe~soas notaveis, e a corporação dos 
corretores ajuramentados, cuja mensagem de felicitação 
foi apresentada pelo presidente da camara syndical, o 
sr. commen_dador Lamarão, e os srs. Silva e Albuquer-
que, Gonçalves Macide e Francisco Duarte da Silva, 
membros dos corpos gerentes do gremio popular. Acom-
panhava esta deputação uma outra de seis· crianças da 
aula diurna da mesma associação, que educa gratuita-
mente os filhos das· classes mais pobres da sociedade. 
A uma d'ellas estava commettida a leitura da allocução, 
que Sua .Majestade Imperial dispensou, dizendo: «dêem-
m'a, porque a hei de tomar na maior consideração, 
pois sei dos seus bons serviços em favor da instrucção.» 

Ás cinco horas da tarde os Imperadores receberam 
a visita de Sua Majestade a rainha e d<p seus filhos. 

Sua Majestade ia acompanhada pelas suas damas, 
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as senhoras condessa de Sousa Coutinho e D. Gabriella 
de Sousa Coutinho, e pelo sr. visconde da Lançada. 

Na mesma occasião foram lambem recebidos por Sua 
Majestade Imperial os srs. patriarcha de Lisboa e mi-
nistros do reino e obras publicas. 

Depois partiram os Imperadores para o paço, onde 
lhes estava preparado o jantar que os monarchas por-
tuguezes lhes offereciam. 

O jantar real aos Imperadores 

O rei de Portugal e toda a familia real empenharam-
se em dar aos seus imperiaes hospedes todas as de-
monstrações de affecto compativeis com a excessiva mo-
destia por elles imposta a todas as manifestações. Sua 
Majestade Imperial furtou-se a todos os obsequios, e 
o mesmo jantar familiar a que no dia 19 assistiu no 
Paç9 da AjL1da, não foi sem instancia que o acceitou. 

As seis horas e meia da tarde começaram a con-
correr os convidados, penetrando no edificio pelo salão 
de entrada que dá pára o atrio do palacio, e que é de 
todos o mais majestoso. 

O salão, escada e corredor que conduz á sala de mar-
more, .e ainda esta sala, pareciam ao mesmo tempo flo-
resta e jardim, pela quantidade de arbustos em vasos 
de varios tamanhos, e pela profusão de flores que os 
ornavam, e cujos matizes scintillavam pela abundancia 
de lumes que os feria. No salão havia dois tanques de 
fórma circular, symetricamente collocados aos lados e 
fronteiros um a outro, ornados nas margens com flores 
e hera, e tendo repuchos ao centro. 

A sala azul e aposentos particulares do rei, que con-
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<luzem á sala do conselho, onde se deu o jantar, e as-
sim denominada por ser exclusivamente destinada aos 
conselhos de estado e ele ministros, estavam rica e ap-
paratosamente ornados com talhas do Japão, abundan-
cia de flores e grande quantidade de lnzes. 

A sala do conselho tem no tecto a primitiva pintura, 
que é no centro a figura da justiça e em roda différentes 
figuras allegoricas da fabula i as paredes são vestidas 
com os melhores pannos de raz que possue a casa, re-
presentando todos elles batalhas da antiguidade; o so-
brado, porém, é moderno e de custoso parquét. No 
centro da casa via-se a mesa repleta de vasos de prata 
com flores, serpentinas, o celebre certamen (ou plateau), 
figuras de prata do tamanho approximado de 30 cen-
timetros, douradas; quatro aparadores, dois por banda, 
contendo as peças mais ricas da baixela, como orna-
mento, e mais quatro para os moços da manteeiria trin-
charem. Ornavam egualmente a sala tres bustos de mar-
more de Carrara, um da rainha, a senhora D. Maria Pia, 
defrontando com outro do senhor D. Pedro v, situados 
no comprimento da sala, e o terceiro de el-rei Victor, 
Manuel, na largura d'esta, da parte da rua. Pendia 
do tecto um magnifico lustre, e pelas paredes aqui e 
alli havia diversas placas de cinco velas, o que mais 
fazia scintillar as vivas côres dos pannos de raz. 

O jantar foi dos mais finos, o serviço dos melhores, 
e todo servido com a baixella real. 

Os commensaes que estiveram presentes foram trinta 
e quatro, que são os seguintes: Imperador, do lado di-
reito da mesa, dando a direita á rainha, e a esquerda 
ao sr. infante D. Augusto; a rainha dando a direita a 
el-rei D. Fernando; do lado esquerdo estava el-rei D. 
Luiz com a Imperatriz á direita, á esquerda a dama da 
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Imperatriz, mãe da sr.ª condessa de Penamacôr ; á di-
reita da Imperatriz estava o sr. duque de Saxe. 

Eram, pois, o Imperador, Imperatriz, el-rei D. Luiz, 
D. Fernando, a rainha, o sr. infante D. Augusto, tres 
damas da Imperatriz, sr.ª marqueza de A vila, a esposa 
do sr. ministro do Brasil, as sr.ª" condessa de Sousa 
e de Villa Real, viscondessa d'Asseca, D. Gabriella de 
Sousa Coutinho, D. Maria Thereza de Mascarenhas, mi-
nistro do Brasil, tres camaristas do'Imperador, os srs. 
marquez d'Avila e de Ficalho, marquez de Pombal, 
condes de Ficalho, de Mafra e da Ponte, general Caula, 
Gromicho Couceiro, Luiz Folque, Teixeira de Carvalho, 
o medico de serviço, dr. May Figueira, e os officiaes da 
guarda do paço. 

A rainha vestia côr de rosa com rendas de França; 
a Imperatriz e suas damas de luto; condessa de Sousa 
e D. Maria Thereza de branco e azul; D. Gabriella toda 
de branco; marqueza d' A vila toda de azul; Asseca, de 
luto; Vi lia Real, claro e rôxo; e esposa do ministro do 
Brasil, de claro. O jantar principiou ás 8 horas e termi-
nou ás 10. 

Ás 10 horas e meia o Imperador, el-rei e o sr. duque 
Saxe, acompanhados pelo sr. marquez de Ficalho, foram 
Yet' o observatorio da Tapada, tendo-se dado ordem para 
ser illuminada com archotes a estrada que para alli di-
rig~. 

As 11 todos tinham saído, sendo a Imperatriz acompa-
nhada ao hotel pelo sr. ministro do Brasil, porque o 
Imperador não voltou da Tapada ao paço, e chegou ao 
hotel á 1 hora e meia. 
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Partida para o extrangeiro 
Não alterando os seus habitos de grande ·madruga-

dor, Sua Majestade levantou-se ás qnatro horas 9a ma-
nhã, e pouco depois tomou um banho frio. As sete 
menos um qnarto almoçaram os Imperiaes viajantes, e 
em seguida foi o senhor D. Pedro agradecer pessoalmente 
a rnr . .Meston, dono do hotel de Bragança, a excellencia 
e boa ordem do tractamento e elogiar a perfeita orga-
nisação do hotel. 

Ás sete horas e meia dirigiram-sé para a estação de 
Sancta Apolonia, onde fazia a guarda de honra o bata-
lhão de caçadores 5 com a respectiva banda, e ás oit(} 
menos um quarto chegavam á gare da linha.ferrea, achan-
do-se já alli el-rei o senhor D. Luiz, o senhor D. Fernan-
do, o senhor D. Augusto, o ministerio, a camara munici-
pal, commissario de policia, alguns officiaes móres da casa 
real, legação e consulado do Brasil, commandantB e offi-
cialidade da corveta Estephania, commandante da di-
visão e auctoridades civis, e muitas pessoas distinctas,. 
entre as quaes os srs. duque de Loulé, marquez de Sá 
da Bandeira, conde de Valle de Reis, marquez de Fica-
lho. conde de Ficalho, visconde de Menezes, conde de 
Castro, conde de Rio .Maior Antonio, visconde de Soares 
Franco, visconde ele S. Thiago, Mello e Carvalho, José· 
Baptista de Andrade, Andrade Pinto, general Caula, Gro-
micho Couceiro, Franci~i.:o Travas::;os Valdez, Joaquim 
Filippe de Miranda, Mello e Faro, Ulrich, Pereira de· 
Miranda, Costa Carvalho, Netto, Duarte Nazareth, Men-
des Leal, Silva Tullio, José Rebello ela Costa Carvalho, 
dr. Forbes, Guerra Sanctos, Zofimo Pedroso, dr. Alves, 
marquez d'A vila e Boiama, José de Mello Gouveia, vis-
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conde de Chancelleiros, Mouta e Vasconcellos, o ministro 
do Brasil, o secretari.o da legação brasileira Gomes Rol-
dan, Queriol, Ladame, François, Paul e varios empre-
gados da companhia dos"Caminhos de ferro portuguezes. 

Depois de Suas Majestades Imperiaes se haverem des-
pedido de seus augustos parentes e de todas as outras 
pessoas, que alli tinham ido prestar-lhes novo teste-
munho de consideração e respeito, entraram numa car-
ruagem-salão, e as oito e dez minutos deu-se o signal 
da partida, largando o comboio entre muitas saudações 
affectuosas e espontaneas. 

O comboio compunha-se de dois wagons de primeira 
classe, duas carruagens-salões, duas carruagens reaes 
luxuosamente adornadas e um fwrgon real. 

DLffante este dia o governo recebeu os seguintes te-
Jegrarrimas, que no dia immediato foram publicados no 
Diario do Governo: 

Santarem, ãs 10 horas e 40 minutos-Ex.mo pre-
sidente do conselho de ministros.- Suas Majestades, 
os Imperadores do Brasil, ·chegaram bem á estação da 
cidade de Santarem, pouco depois das 10 horas. Fo-
ram alli recebidos pelas auctoridacles eivis, judiciaes, 
ecelesiasticas, pela camara municipal e por numeroso ti . 

concurso de povo, sengo por todos victoriados com vivo 
enthusiasm0. Os augustos viajantes, depois de breve de-
mora, proseguiriam, dandó signaes de satisfação pela ma-
neira por que foram recebidos..- O goNernador 1civil, 
Marquez de Cesimbra. ·~ 1 • 

Entroncamento, 11 horas e 5 minutos- Ao ex.mo 
rnarquez d"Avila 1 e de Boiama, presidente d<9 conselho 
de ministros.- Suas Majestades Imperiaes chegaram ao 

5 
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Entroncamento ás M' horas. Foram innito festejndos na 
AHmi.dra., em :Saotarem,, 1e aqui. Sua 1VIa3estade 0 Im-
perador toma mirrID.cio~as inforrmações · de todo o paiz 
percorrido. Suas Majestades alrn0garàm clentrn do trem 
real.- Visaonde cle Ohancel1eit 0s: . 

. ' • t1 • 11 l ''' { 1 • 11 t 

Aibranfies, .3 hor.as e 118 mümtos da !ar.de - 1Ex. mu 

presidelil.te do co9selho de m1inistros.-'- Suas Majestades 
Imperiaes continuam a passar sem novidade.-. VJsconde 
de Chancelleims. 

" ' 'Elvas, 22,, 4 horas e 4fü milillm.fios da tarde - Ex.mº 
ma11quez d' A vila e de1 Boiama, presidente do conselho 
de ministros.~ Suas Maj~stades .. Imperiaes , chegaram 
sem novidade, · ás 3 horas e uín q1J1arto, a esta cidade. 
Partem a1g0ra para i3adajoz.-iVisconde de ,Chancel-
leiros. 

Em Villá Fralil.ca, Torres Novas, 1 Abrant~s, Elvas e 
outras fJOVoações por onde p:asscm o comb@io, muitas 
pessoa~ espera:vam os I.mpera.dlor:es, levaI'ltando 'Uivas ,á 
súa chegada; e as musicas, que tailbem .alli estavam, 

. tooa;ram :o hyriJJflo .hmasilei'ro.. "!' · ,1,, 1 , 1 
1 I 1 . • \ : f ,, • r . ' f ,.. 1 f;1 ~ 1 ' ) i 

Em 1:Abrantes. a sr.• ·visaupdessa de Abrançalha foi 
apresentada a()) ·Innpera'dor, qirn' ai~veJ.m.eo1be se dignou 
apreserntail-a , á. Jmperntrií'J; 1.Qúando o ·oomboio: pass@u 
em W'iilla Nova de,C0nstança,1 i(i) rnachin~sta recelDeu or-
dem de parar, para os Imperiaes viaj.an~es •obser~arem a 
magnifica ponte sobre o Tejo. 

, J. ~ , 1 \ I t '" ~ 1 l 

· Em Sacavem 0 ImperadGJh . til'lha deixado o salã© e 
~p:issa:na para .o bret1Jek, onde se conservou até1 füdaíloz. 
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Chegou o comboio a esta cidade pelas cinco horas da 
tarde, e na gare eram esperados os augustos viajantes 
pelo governador, e outras aoctoridades civis, ecclesia-
sticas e militares, fazendo a guarda de honra um des-
tacamento da guarda civil. Tambem alli estavam o sr. 
ministro das obras públicas e o seu secretario o sr. 
Mouta e Vasconcellos, conselheiro Francisco Chamiço, 
Roldan, dr. Simas,- Le François, Ladame, e o enge-
nheiro em chefe do caminho de ferro de Ciudacl Real. 

O Imperador conversou familiarmente co~ estes ca-
valheiros, fazendo perguntas ácerca dos pontos mais no-
taveis ela linha, e fallando com elogio dos homens e qas 
cousas de Portugal. No numero dos primeiros citou em 
primeiro Jogar o sr. Alexandre Herculano, a quem Sua 
Majestade Imperial chamou seu velho amigo. Referin-
'ao-se a Lisboa disse que era mais bonita e importante 
do que anteriormente julgara, que tem admiraveis mo-
numentos, e louvou a grande vigilancia policial que 
nella ha. ' 

Suas Majestades Imperiaes não quizeram recolher-se 
no hotel, preferindo pernoitar dentro do wagon. 

Como se vê, não houve o menor incidente durante 
o transito até á fronteira, e sempre Suas Majestades se 
mostraram satisfeitos da cordeai hospitalidade que lhes 
foi prestada neste paiz, e cheios de saudosas e agrada-
veis recordações entraram em terras de Hespanha. 
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SEGUNDA PARTE 
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VIAGEU DOS HIPEDA:DORES· DO BRASIL 
J • 

SEGUNDA PARTE 

Não entra no plano d'esta obr:a, nem a sua rapidez 
nos deixaria · seguir a longa peregrinação dos ili ustres 
viajantes pela Europa e parte da Afri-ca. No emtanto, 
para ligar a distancia, em qne de @utro modo ficaria 
a primeira das, subsequentes ·partes do livro, esboçare-
m0s fug~tivamente o itinerario da sua viagem fóra de 
Portugal. 

Entrando· em Hespanha, reservaram para o regresso 
a visita ás principaes .cidaGles-. · excepto Madrid, onde 
pararam, seguindo directamente para .a fronteira fran-
ceza. Ahi tomaram a linha ferrea de Bordeus, primeira 
cidade da republica, em que se detiveram, e cujos vinhos 
lhe têm dado fama universal. Visitaram, le Mans, ca-
pital do departamento de :Sarthe, Ruão e Amiens, 
terra de grande commercio, e notavel pela sua cathe,. 
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dral gothica e museu de pinturas. Embarcaram em 
Calais, atravessando o estreito em direcção a Dover, 

' porto da Mancha, immortalisado pelo illustre dester-
. rado de Jersey nos Operarias do mar. 

Estavam pois em Inglaterra. Desceram a Folkstone, 
cidade maritima, a sudoeste de Dover, passando d'alli 
a Londres, que visitaram minuciosamente. Da moderna 
Babylonia sairam para a pequena cidade de Chatan, e 

1 • 1 ) 1 

foram a Oxford; aonde os chamava d renome da sua 
antiga universidade, e o dos 25:000 manuscriptos da 
maior das numerosas bibliothecas, que possue 'entre ou-
tros muitos estabelecimentos scientificos. Seguiram para 
Birmingham, centro de muita industria e commercio ; 
Warick, cidade pequena, mas industrial; Chester, grande 
povoação situada já sobre o mar da Irlanda; Liverpool, 
rival de Londres pela importancia da sua industria e 
commercio, e que serve de porto a Manchester, em-
porio das manufacturas algodoeiras. . 

Subindo ainda a G.lasgow, ·grande ~idade da Escocia, 
foram a Edimburgo, capital d' este réino, e séde d'uma 
antiga universidade. Desceram depois a Durham, e vi-
sitaram no condado de Lencastre a cidade do mesmo 
nome, e no de York a capital assim denominada, onde 
ha digno de admirar-se a mais bella cathedral de In-
glaterra. Viram Sheffield, conhecida pelos seus productos 
de cutelaria e ,-quinquilharias; Matlo.ck, povoação pe-
quena, mas_notavel por seus banhos thermaes e minas 
de chumbo; e emfim Cambridge, ultima cidade com 
que. fecharam a· digressão pela Grã Bretanha. 

Tomando novamente 0 ·estreito de Calais, atraves-
saram em direcção a Ostende,, cidade marítima da Bel-
gica.:1 Passaram a Gand, capital, da Flandres oriental, 
celebre pelas suas obras hydraulicas, continuando por 
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Antuerpia, · séde da eschola flamenga de pintura, e 
Bruxellas1. capital do reino~ 

.Penetraram no territorio allemão por Aix-la-Chapelle, 
b~rço e tumulo de Carlos Magno, visitando Colonia, pa-
tria de Agrippina; a cidade rhenana. d.e Dusseldorf, gue, 
além de formosa, possoe estabelecimeiiitos scientificos, 
e, uma ' eschola de pintura; Hamburgo, cidade indepen-
clente, ·e a ,mais commercial da AIJemanha; e finalmente 
Berlim, capital do rnoderno imperio allemão. 

Desceram depois a Dresde, 160 kilometros ao sul de 
Berlim, possuidora de uma famosa ·ga.Jeria de quadros 
e de uma bibliotheca de 300:000 impressos e 2:80Q 
mannscriptos. Visitaram a pequena e formosa cidaoe 
de,Eisenaeh; Coburgo, cidade.tambem pequena do prin~ 
cipado de Saxe-Coburgo-Saalfeld; Carlsbad, conbeçida 
pelos seus banhos thermaes, ·e pelo congresso anti-li-
beral de 1820; e Praga, capital da Bohemia. 

Na Baviera estiveram em Nuremberg e Munich, a 
cidade de Allemanha que encerra mais bellezas artís-
ticas. · 

Transpozeram a fronteira austriaca por Salzbourg, 
patria de Mozart; estiveram em Linz, cujo museu con-
serva. o piano offerecido pela cidade de Paris a Beetho-
J1en, e entraram em Vienna. Em seguida dirigiram-se 
a Pesth, a mais importante cidade da Hungria; Trieste, 
0 melhor porto do imperio, e qlile possue o melhor la-
zareto da ·Europa; atravessaram o Adriatico, passando . 
á Italia, onde entraram por Veneza. Percorreram Padua, 
V:erona e Milão, cuja cathedral os milanezes contam 
pela oitava maravHha; e desceram por Bolonha até Brirr-
disi, porto do antigo reino de Napoles no Adriatico, 
d'onde se transportaram ao Egypto. 

Aqui passaram pela_nova cidade de lsmallia no canal 
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de Suez, admi_!'ando portanto esta empilez.a collossal do 
presente seculo; e visitaram Ale~andria, Cair~, Suez, 
e Porto Said na entrada do canal. Viram as pyramides, 
(i}a maior Elas quaes se fizeram. photographar em grl!lp© 
o Imperador, . o sr. barão de Bom Retiro e o sabio 
Brouchi, que os acompanhava. 

Voltando á Europa, desembareatam em Napoles, an-
tiga capital das 'Daas Sicitias, e foram a Roma. Subiram 
para o norte da ltalia, percorrendo Florença, a cidade 
mais rica de monumentos e obras d'arte; Pi!la, c0m a 
sua grande torre inclinada; Genova, e Turim. ai aliltiga 
capital da Sardenha. Var.aram o grande tunnel do monte 
Cenis, e, passando por Aix-les-Bains, cidade fta(i}'eeza, 
rica de banhos e monumentos romanos, di1rigiraín-se 
para a Suissa, onde viram Genebra, e Bale, cidade 'de 
importancia cornmercial proxima do Rheno. De novo 
passaram ·a França, e seguiram . por Strasburgo, onde 
não ~odiam deixar ·de impressionar o espírito obser-
vador do illustrªdo monarcha os vestigios da ultima 
guerra nas ruinas dos seus admiraveis edificios. D'aqui 
se dirigiram a Paris. Descendo para o sul visitaram 
Lyão, percorrendo depois a costa do Mediterraneo por 
Marselha, Toulon, ex-cellente porto e praça forte, Can-
·nes, onda Napoleão 1 desembarcou voltando da ilha 
d'Elba; Niza, Arles e Nimes, que ainda possuem mo-
numentos antigos muito notàveis; Montpellier, Cette, 
•Tolosa, :e por fim Bayona, cidade bonita e praça d' armas 
no- goJpho. de Gasconha. · 
' Penetrantlo em Hespanha, visitaram Burgos, o Es-
eurial . com suas maravilhas, Toledo; Sevilha, Malaga, 
Granada, Cordova e Cacliz. ' 



Regresso a Portugal 

Via:geQl· pelo caminho de ferro até ao Porto 
1 

Chegaram Suas Majestades á fronteira de Portugal 
no dia 29 de fevereiro de 1872, isto é, oito mezes 
depois que a havia)ll transposto em direcção ao norte 
da Europa. Tocaram em Badajoz ás 5 horas da tarde 
e pararam na primeira estação portugueza, em Elvas, 
pelas 6 horas e 24 minutos. Aqui os aguardavam já os 
ronsules brasileiros, em Lisboa o sr. Manuel de Araujo 
Porto Alegre, e no Porto o sr, Manuel José Rabello, 
o ministro dos ne·gocios estrangeiros de Portugal o 
sr. João de Andrade Corvo, o sr. marquez de Ficalho, 
tiamarista de Sua Majestade el-rei• o sr. D. Luiz 1, o 
qual tinha por missão especial acompanhar ó Imperador 
na digressão pelas linhas do Porto, hoje desfiguradas, 
as quaes Sua Majestade desejava verificar na companhia 
de a,lgum dos heroicos defensores d'ellas e particular . 
serviclor do imperad0r seu pai. 

Como fallámos no sr. ministro dos estrangeiros, 
ccinvem mencionar os nomes dos actuaes ministros da 
c.úlrôa, rp0r não serem os mesmos qne dirigiam os ne~ . 
gocios cio Estado em junho do anno passado, qaando 
Suas Majestades desembarcaram em Lisboa. 

Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello, 1 conselheiro 
d'estado, presidente do conselho de ministros, mi-
nistro da fazenda e interino da guerra. 

Antonio Rodrigues Sampaio, conselheiro do tribunal 
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de contas, e antigo redactor da Revolução de Se-
tembro, ministro do reino . . 

Dr. Augusto Cezar Barjona dé Freitas. lente da facul-
dade de direito na Universidade de Coimbra, mi-
nistro da justiça e ecclesiasticos. 

Antonio Cardos© Avelino, ajudante do procur.ador geral 
da corôa juncto do ministerio das obras publicas, 
commercio e industria, ministro do mesmo minis-
terio. 

Jaime Constantino de Freitas Moniz, professor. do curso 
superior de letras,. ministro ·da marinha. 

João de Andrade Corvo, professor da Esch0Ja. Polyte-
chnica ele Lisboa, ministro dos negocios estran'geiros. 
Os imperiaes v'iajantes não ·acceitaram o trem real, 

que o governo mandara pôr á sua disposição em Ba-
dajoz, e, na carruagem-salão, despida de luxo, em que 
vieram ·de Hespanha, e-que passou para o comboio or-
·dinario portuguez; proseguiram para o Entroncamento, 
onde chegaram ás '11 h0ras e meja da miite. 

Na plataforma da estação formava um batalhão do 
. regimento de infanteria n.º 11, com a competente banda, 
,que tocou o hymno brasileiro logo que o comboio 
.parou. O Imperador apeou-se para entrar num gabinete 
da estaçãO com o sr. conselheiro Miguel Mària Lisboa, 
ministro brasileiro na capital, onde sentados conversa-
ram por algum tempo. Sua Majestade recolheu á sua 
carruagem, e o sr. conselheiro Lisboa tomou o comboie 
que se dirigia ã capital. 

O sr. conselheiro José da Silva Mendes Leal, mi-
nistro portuguez em Madrid, vinha no mesmo com-
boio em direcção a Lisboa. 

Chegou a, Coimbra o comboio • ás 3 horas e 40 mi-
nutos da madrugada do dia 1.º de ·março. 
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Estação de Coimbra 

Suas Majestade~ .demoraram-se o tempo que o com-
boio pára na estação; e não sahiram da carruagem, que 
era occupada sómente pelo Imperador e .pela Impe-
ratriz. 

Na plataforma achavam-se os srs. governador civil 
Antonio de Gouveia Osorio, general da divisão José Jufo 
elo Amaral com o seu estado maior., governador militar 
ela cidade o sr. Vasco Guedes de Carvalho e Menezes . . 
No r'ecinto da estação formava o destacamento de ·in-
fanteria 9, tendo á frente a banda do regimento. 

O Imperador, logo que o comboio parou, veio á 
portinhola da carruagem, debruçou-se familiarmente, 
com a cabeça descoberta, e, depois dos comprimentos 
corri as pessoas que o esperavam, disse que não queria 

\.ienhuma etiqueta ·officiak ' 
A banda tocou o hymno brasileiro. 
Entabo,lando conversação com as pessoas referidas, 

perguntou-lhes o Imperador · os seus nomes, fallou e in-
quiriu das cousas de Coimbra depois de conv.idar os ca-
valheirns presentes a cobrirem-se. 

Disse que na volta se demoraria dois dias, mas que 
não desejava prender-se com· cousas que lhe fize~sem 
perder tempo, e por isso não assistiria aos capellos, que 
conhecia, mas visitaria as aulas na occasião das pre-
lecções. 

Pergnntou se ficavam perto a quinta das Lagrimas 
e o convento de Santa Clara, porque, sendo assim, iria 
visitai-os a pé. Accrescentou que tencionava visitar tam-
bem Santa ·Cruz, Sé Velha, Jardim Botanico, e todos 
os estabelecimentos da Universidade. 
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Suâ Majestade conversou principalmente com o 
sr. Vasco Guedes,- ao qual fez a sigLiificativa ·pergunta 

· se · ainda encontraria no Porto alguém do b'atalhão d'e 
caçadores 5: Seu pai, o imperador D . . Pedro 1v, foi o 
oorónel d' este batalhão, no tempo da. guerra. 

· Tambem perguptou 'pelo sr. dr. Antolílio de Carva~ 
lho; .irmão do nosso ministro no Brasif. · 

' . · Disse Sua· Majestade que o sr. mar_quez de' Sá da 
· ·Bandeira não pud_era acompanhal-Q ao Porto, corno elle 
·. desejava, para · visitar as linhas com uma das mais 

gforiosas_.esp~d~s que as defenderam, porque 'o itlustre 
general esta'Ya <;Joente dos olhos; mas que em seu Jogar 
vinha o sr. marquez de Ficalho, que fôra camarista cle 

. séu augusto pai. . . 
Passados os 16 minutos do regulamento de serviço 

Sua Majestade partiu, depois do rapido adeus ás pessoas 
Peferidas. · . . • · <:i.. · 

D'aqui por diante o comboio não se clemorou ria~/ 
estaç'ões mais que o tempo necessario para \@mar pas-
sageir;os. Amanhecia 'Porém;· e o_s primeiros alvores 
da· aurora de t1m forJIIil.osissimo dia <deixavam: bruxulear, 
·através da -tenue 'nevoa, que se _rarefazia, as ri'cas cam~ 
pinas, e toda a opulenta e pittQresca natureza, p©r entne 
a qual serpenteia o ferreo carri.J até dar o •braço ao 
oceano, que chega a beijar-.1he as plantas, e '()fferece 
l'!ovo e nãci mehos surprehendente espectacufo. Como 
bom observador .o soberano brasileiro viera para a ja• 
nella da carruagem, e assim atravessou as · estações, 
onde conversava com as pessoas q~e nelk1s .se achavam, . 
informando-sà com a curiosidade do viajante que não 
quer perder um momentoi. · 

Jj:m nenhUliila d'estas estações bouye recepção offioial, 
As 6 horas e 44 minutos, quando _ 10 sol começava 
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. a dourar as primeiras cumiadas, tocava · o comboio em 
Ovar, onde te~e pequena demora. Çomtudo estavam , 
na estação muitas pessoas, com quf:lm o Impetador · 
conversou. Haviam já partido · para o Porto mais de 
400 habitantes d'e'sta localidade para assistirem á en-
trada dos imperiaes viajante~. 

Uma hora e 20 minutos depois para'\\a emfim o 
comboio ,na estação das Devezas, na montanha fron-
teira á cidade invicta .. 
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Visita ao Porto ' 

Não é o Porto cidade que se fique atrás em gafüardia 
e pundonor. Alem d'isto duplos ·motivos a incitavam a 
estimar a visita memoravel que ia receper. Preparou-se 
portanto com o melhor das suas galas e costumada 
grandeza para hospedar o nobre descendente d'aquelle 
que lhe.. confiára o preciàso deposito do coração e da 
espada. E de feito tiveram os soberanos brasileiros ma-
gnificente recepção nesta briosa cidade, a respeito da 

_qual a elegante penna do sr. Abílio da Fonseca PintO · 
ha pouco se exprimiu nos seguintes termos: 

«Não tem o Porto a côrte de Lisboa, nem a univer-
sidade de,Coimbra, os fortes de Elvas ou _as theologicas 
tradições bracharenses; mas é um complexo de tudo 
isto, enriquecido ainda com o seu commercio e com a 
sua industria, animando tudo e a todos com a sua ad-
miravel actividade. É como um homem robusto na in· 
telligencia e nós nervos, · mens sana in corpore sano; 
o sangue generoso pula-lhe vivido nas veias, o juizo 
assenta-se-lhe repousado no cerebro. 

«O baptisterio de Portugal foi o Porto, 

... leal cidade, donde teve 
Origem (como é fama) o nome eterno 
De .Portugal. .. 

(C.u1qEs). 

«No Porto, berço d_o magnanimo .infante D. Henrique, 
o impulsor das nossas famosas navegações, esquipou 
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este principe a melhor parte · da esquadra que tomou 
Ceuta, 

Eis mil nadantes aves pelo argento 
Da furiosa Thetis inquieta, 
Abrindo as paudas azas vão ao vento, 
Para oude Alcides poz a extrema meta. 

(ÇAMÕES). 

«E principalmente na nossa historia con temporanea 
occupa esta cidade as mais formosas das suas paginas. 
LevantQU em '1820 o primeiro grito da liberdade, sus--
tentou-a com sanguinolenta porfia em 11834, corrobo-
rou-a e robusteceu-a em.1846. E depois da luta não 
esqueceu a lida. Com os nobilíssimos suores do tra-
balho consolida, a politii.;a liberal, que firmou com o 
sangue das veias. Se o convento da Serra é monumento 
do seu valor, o Palacio de Crystal é o capitolio 'da sua 
industria ... E os dois edificios miram-se fronteiros como 
duas sentinellas que vigiam cautelosas e firmes pela 
mesma causa. Um é o guerreiro tisnado pelo sol ar-
dente das batal,has e pelo fumo da polvora dos canhões; ' 
o outro, estendendo-se arredondado pelo. dorso da col-
lina, semelha o bicho da seda, fabricando no seu ca-
sulo os mais ·primorosos artefactos. Foi, o primei~o, 
theatro de gloria do rei-soldado; abriu os alicerces do 
segundo o rei-cidadão. E as estatuas ·dos dois príncipes 
elevam-se dentro da cidade como protesto eloquente de 
·que as suas Qbras ficarão firmes e duradouras como o 
bronze que os representa. 

ccEsta é a synthese da historia do Porto, os deli-
neamentos ca.pitaes das suas façanhas e dos seus ar-
rojos.1 » 

l Panorama Photographwo de Portugal, voL 2.•, n.0 3. 
6 
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Era ·espleridido. ·o aspecto, QJlile a cidade l©fiereCia 
desde a ponte pensil até á praça de D. Pedro, e d'ahi 
pelas ruas dos Clerigos e de Sancto Antonio, ingremes 
e fronteiras, e ,porisso em posição apta para o effeito 
de ornatos 1e illuminações. Amos, ricos .piavilhões, co-
retos, postes, bandeiras, · damascos, galhardetes, movi-
mento alegre da população, haviam transformado em 
templo festiH> a <lah;irjo~a cidaale do d:ralDalbm 'ª .da in-
i:lttJs.tria. . 

Du1as 1linhas de bandeiras t:rrelililulavam nas guardas 
-da :pcmte }Densil., seguindo-se a praç9 da Ribeira, ele-
~antemerite adornada c0rn mas~ros, lDandeiras, colu:Hil:líla-
-tas, p~'r:amides e vasos com flores, plantas naturaes, ·e 
além ,d'isto illliill elegant1e pav1ilbão. 

N:@ !a1rgo, ,á eD:lr:Xfila da tflHl ffie S. João, ·havia ci@iS 
gramões ob~Jiiscos;, enfei.taclos de 1iancleiir.as {Dürtuguezas 
e J:misile.iiras, e tendo d0 lado direito a!S a.rma.s brasileiras, 
do esq1rnrdo as JllOrtugueza.s. Ao cim0 da me~ma rua .er-
,guta-se um solDeir-lDo iarco ~riumphal. rematado pHD:r ,t:rres 
estatuas, symbolisando á da d;reita .a Jns.tiça, .a tio meio 
o Pcfrto, e. a diHsqlilerda a Liberdade. O grupo de 1{i)das 
sigmHicava o P©;r.to a oíierecer uma corôa cle louro aos 
hospedes imilleriaes, ,base.ado na justiça e na lil:>erdade. 
A ào Ponto tinha em ambos os kHil©s da base .as .armas . 
da ddacile; no mesmo sitio .tinham as out•r.a1s as airmas 
hrasi·leirns da dir,úta 'e as porfügrnezas da .esqu1Brala. 

No ,a.lto das duas pa,rtes que compõem o -arco, ,oJris-
tinguiam-se as iniciaes P. II e T. 1Vl. 

10 desenhe. foi do tSr. ·rhomaz Atll!gnsto SoHier, .e a 
·pillt.1llra, <õj.ue m.0:s.tr.ava ·;bom g©sto, dos .srs. MarniJues 
Pinto e Salçizar. ' 

Apresentava bonita apparencia es te arco. 
No, lar-g0 de S. D~ingos .c:cmstmiram ,um pavilhão, 

\ • 
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1]le foiffi@ ·oita·víldO, ,euj.a •Clil1Fl~rla ,tinha a 1f~rmµ çonica, 
apoiada em oito uolúmnas, pintada .com as côres das 
,duas paçees, tendo :{l'O cimo um mastro com um gai'har-
dete, e na base as armas br.asileiras e por~uglilezas. 
Acima d'estas havia 1UJil ovai! com .as letras Y. D. P.11. 
No cim@ do pav.i.Lb.ão, circumda•do de n;iedalhões pe(jJue-
nos, cont~ndo as tetras Y. P. Il, na parte qµe deitava 
para a rua de S. Joãõ, havia tres escudos, tendo pinta-
das as armas da cidade, as brasileiras e as portoguezas. 

O estrado era cintaclo por um ;varaf.ldim, ornado de 
escudos, c@m as ar.mas das duas nações, lyr,as e corôas 
de .flores. 

Na base tinba _pintados .ei;nblemas de musica. T.lildo 
que foi desenho e pintura, pertencia ap sr. Francisco Ap-
itonio Per.eira. 

Outro arco triumphal, em estylo mar.rn.elino, foi er-
guido na entrada da rua das Fl0res. 

Tinha nos 1tympanos esbudetes ele armas, ,cujo tim• 
bre consLstia mno .capacete. Sobre o arco corria UIIil.a 
architrave, ,em que se lia, do largo de S. ·Domingos, a 
seguinte inscripç,ão: Filium cor patris posside1:1tes salu-
~ant, que deve ser ,assim tr,aduzida: «Os que possuem 
o coração elo pae saúcla_m o filho». Do lado que diiii:t 
~ara a rua <!las Fl©·res: l}fcvrtii kalendis MDCCC LX,XII . 
(um de1março de 11 187~). Sobne a ,architra:ve _cçmtinuawa 
1a decoração em·estylo 1g@thiao, ,terminand0 por urna a.gµ-
lha, em que fluctuavam às bandeir!'lS ,porl!Uguee;a ,e ibr;a-
sileira. Os rematea, formiijdos pelos columEtelos, terrtl!ina-

. vam em pequenos coruché11s, os quaes faziam neatç;i:r 
todo o corpo do .arrco, <>uract,erisando perfeitamente tP 
seu estylo. Do centro pen.dia um lustne gqthico, (i}l!le 
foi .illumiuatl,o a ;.i7i~;Ííte, ·bem como \OPQ o arco. 

A pfanta d'esie ianc,o foi ifeHa 1pelo ,sr. C9~1to Gaimar 
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rães, o qual tambem dirigiu a plntma, ·execl'ltada pelos 
srs. Carlos Pereira e José dos Reis, que enrmimosa. 

A entrada das ruas da Fonte Neiva · e do Souto era 
guarnecida por quatro esta tuas de gesso, , representando 
a Europa, Asia, Africa e America. 

Desde a praça da Ribêira desfilavam, além d'istõ, na 
rua de S. João, largo de S. Domingos e rua das Flores, 
alas de postes com galhardetes das duas côres luso-bra-
sileiras. 

·No largo da Feira de S. Bento havia outro ,pavilhão, 
em fórma de miraneie turco, pintado a côres de rosa 

. e br~nco. Subia-se para elle por tres lanços de es(iadas, 
ornados no principio e no cimo com grandes jarras com 
flores naturaes. Do lado da rua das Flores tinha uma 
ellipse com o letreiro Pedro II., e do cimo cresci(\ um 
mastro, no alto do qual tremulava a bandeira portugueza. 

O estrado era circumdado por um varandim e ador-
nado com estatuas e jarras de flores naturaes; do cen-
tro pendia tambem um açafate com flores. O desenho 
e pintura d'este elegante pavilhão foi do sr. Veras, e 
a construcção de madeira, do sr. Moreira de l\fattos. O 
resto do pavilhão estava enfeitado com bandeiras e ga-
lhardetes. · 

No ponto que defronta com a rua de D. Maria II, 
elevavam-se duas pyramides altas, ornadas com bandei-
ras das duas nações, e outras duas á entrada do largo 
da Porta tle Carros. 

Esta rua e este largo estavam ligados por postes 
com bandeiras, e estes por festões de murta, tambem 
destinados á illuminação. A meio dos postes havia tro-
pbéus com corôas de louro. 

Na praça de D. Pedro, á. direita da estatua do sr. 
D. Pedro IV, construiram um coreto. 
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Um magnifico arco triumphal tomava o principio da 
calçada dos Clerigos, imitando outro que existe em Pa-
ris. Tinha entradas pelo largo dos Loyos, rua do Al-
mada, praça de D. Pedro e calçada dos Clerigos, e tinha 
nos tympanos as letras P. Il., e no cimo, entre tro-
phéus, do lado da praça de D. Pedro -as armas brasi-
leiras, dos Clerigos as portuguezas, dos Loyos e Al-
mada as da cidade. Do alto pendia um grande mastro 
com bandeiras das duas nações. A planta foi dada pelo 
engenheiro, o sr. Kopke de Carvalho, a pintura feita , 
pelos srs. Lambertini e Porcopio, e a iniciativa e realisa-
ção pelos srs. Miguel Vaz Pinto Guedes e Fortuna e 
Pimenta, além da colonia brasileira, e outras pessoas. 

Finalmente na rua de S~nto Antonio-estavam colloca-
clos obeliscos pintados de azul e branco, e rematados 
por ovaes, onde se viam em letras douradas os letreiros 
«Pedro _Ih e «Thereza Maria». Nos int~rvallos de uns 
aos outros viam-se plinthos com escudetes pintados de 
amarello e verde, com os mesmos dizeres dos de cima. 
e circumdados por trophéus e bandeiras. Ao cimo da 
rua de Santo ,Antonio e no sitio onde se acha o obe-
lisco de pedra; viam-se pintadas do lado direito as ar-
mas brasileiras, do esquerdo as portuguezas, e no centro 
uma allegoria representando o seguinte: ccO Porto mo-
stra ao Douro a bella e~trella de Pedro II, a qual des-
ponta no horisonte». Tanto a allegoria como as armas 
foram pintadas pelo sr. Lima, e eram transparentes para 
produzir effeito com a illµminação. 

Em outras-ruas havia ainda embellezam'entos de me~ · 
nos importancia. 

Como estamos com os preparati~os da recepção, vem 
de molde a noticia dos aposentos preparados para re-
ceber os Imperadores. 
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Hdtiel d~ L@u~r.ei , . 
\ 

' For'á tomad'0 pGtl conta do Jm:peraEf-0r este notei:, si~ 
tuado â én trada dai raia do1 Triumpho. 

Tornol!l-se digno• de menção e objectl0 dei euPi'Osfol'ald'el 
a grándeza e o "'gosto c0m que a sua pr©prietaria 01 de~ 
corou1. 

O prirr1éiro and~r foi destinado a0s Imperard'0res, f1 
c)i seogurido á strn: comrniva. 

O hotel foi1 expressameB.fie' m0di:tiicado em algnrnas dasi 
s'.ua'S disposições pa·r;:i es~e1 fim extraordinario, e o· e&-
mero que se empregou nesses trabalhos, bem cwmo na1 
decoração interna da casa, tornavam-fio digno dé re-
ceber os altos personágeNs a: quera. se d·estinava. 

Do p0rtão, decorado com plantas e estatuetas,. su-
biaLse p-el'a e1scada em espira•!, tapetada' .e guarnecida' 
t'ambem d,e plantas, para a galeri1a do 1'.º andar . . 

No' topo da escatla havia dois graB.des espelhos, col-
locad'os aos lados1 da porra fnm~eira á escada, que davai 
accesso para o quar~o de vestir do Imperador. Em frente 
d'estes espelhos estavam collocados cfois magníficos va-
sos de· mosaico com plantas. 

A esqu·erda da galeria' ficava· a grande sala de re-
cepção. 

Era aprimorada a decora'ção d'estél' parte dai casa: ai 
guarniçã'0 era de nogueira e o.matos dourados comes-
tofo de damasco vermel'hd; no tdp©· do salão, fronVeiro1 

ás duas j'anellas· de sacada que lhe dão luz, e por ei:n1a 
do soph~, um grande espelho de moldura dourada1; D(); 

meio um borne, ornád0 com um vaso d'ed'lbres~ em tromo 
dispostas 111s cacleiras1 de gnarniçãô' dcnirada. · 

Precio~os quadros de Gobelins, con~adbr de pau pte-, . -



to,. inte1ifl'ameE1te omodo1 o©m fi.gmraB de m~tahlamtlclb~ 
dois: vrcos vasos da fudia eom plantas, magnifiro&J bu-· 
fetes e1 out'r:os a@lovnos c©mpl.~tavaM a decoração1 

Ao lado esey1rnrclo da gaileria segufaID< a: um lado· o 
quairt~ cte dor.rnir dos irnperiruesi espiosos e d'Jl>! oatro (i)I 

de vestir Ida Imperaitr~z.. Era riquissima e do mais bello 
gflSto a decoração e serVii~o d'este quaFO©: gua11niçã(')1 de 
C'füar'ão estofado rllf>; casimir~ branca; o serviio de por-
eeU1ma1 de Sax~. ' 

Es.te serviço é considerado, 111ma plleciosídade pelo 
seu valor e merecimento artistico. 
1 Era primorosa a guarnição· do espel110, Ioda de or-
nat~ e fii1guras de porcellaina, como. o eram t>S cand'e-
labr0s. os vas©s parai t101•e's: e to<las as outras peças. crua 
constituiam este serviço, O· qual passa por ter siüo com-
prado :na exposição· de M::irlrr1:l. Grnrncles espeJ!liros de mol-
dura r~ournda· e ou·tros moveis completavam a decora-
ção. Era além d"isso dividido em cl:o.i1s quartos que c©m-
municavam entre si por uma larga porta em arco, o-um 
reposteiro de casimira . 

. A guarnj.ção fJo quarto de dormir era de charão com 
estofo de damasco amarello. Duas camas simples de 
mogno á írainceza com longo çortinado de cassa branca 
suspenso do teeto, grande espelho sohre o fogão, al-
guns quadros, toa~dor, luslre de crystal no centro, 
constituíam a singe1a e elegante decoração d'e~a p:\r.te 
dos aposentos. 

Seguindo pela galeria, á di1mita, ' entrava-se na sal~, de 
jaintar. A guarnição d'esta sala era de ca·rva}ho Gl.© norte .. 
Ao, cem1tro uma grande meza; a um lado um aparadm;; 
do cmhro-,, espelho com moldura; de carvalho, teRdo em 
frelillte uma est;a.tueta de bronze-; vasos com vhintas, 

' 
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·quadros e outros moveis. Abria para esta sala, que é 
espaçosa, outra de menos amplas proporções, destinada 
para se servir o café. A guarnição era de mogno com 
estofo de risso vermelho escuro, e constituíam o resto 
da decoração quadros, espelhos, vasos com plantas, etc .. 

O quarto de v.estir de Sua Majestade o Imperador 
ficava no topo da escada principal. A guarnição d'este 
quarto era de casimira listada, sendo o estofo cobérto 
com panno de cro.chet. Era luxuosa a decoração, posto 
que não tão rica como a do quarto de vestir da Im-
peratriz. 

Havia ainda no primeiro andar outras salas, tambem 
decoradas com primor, e destinadas para conversaçãq 
particular dos augustos personagens ou para reunião 
das pessoas da sua comitiva. 

O segundo andar, destinado á comitiva imperial, sup-
posto não estivesse decorado com a grandeza do pri-
meiro, denotava comtudo esmer<? e bom gosto. 

Palacio do sr. viscond·e da Trindade 

Tambem o sr. visconde da Trindade se· preparou para 
receber e obsequiar no seu historico palacio os espe-
rados viajantes, como· costuma sempre que alguma pes-
soa real visita aquella cidade. E tinha uma novidade 
que lhes oJierecer. · 

Na sala _do p~lacio, onde esteve depositado o cadaver 
. de Carlgs Alberto, figuraram pela primeira vez os re· 
tratos de todas as pessoas reaes, que o têm ·visitado, e 
que são - Suas Majestades D. Luiz 1 e a rainha a se-
nhora D. Maria Pia em 1863,. el-rei o sr. D. Fernando, 
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o prinQipe Humberto, e agora o Imperadqr e Imperatriz. 
do Brasil. 

Estes retratos foram pintados, os primeiros qoatr© 
pelo sr. João Marqoes da Silva Oliveira, alomno da 
academia portuense de .bellas artes, e os outros ' dois _ 
pelo sr. Aàolpho Cyrillo e Sousa Carneiro, alumno da 
mesma academia e brasileiro. 

Preparativos em Gaya 

A camara municipal de Villa Nova de Gaya mandou 
preparar uma sala na estação das Devezas para Suas 
Majestades descansarem; nomeou uma commissão, com-
posta dos srs. Antonio Joaquim Borges de Castro, pre-
sidente, barão do Corvo, Caetano de .Mello Menezes .e 
Castro, e João do Rio Junior, vereadores, encarregada 
de receber os monarchas na estação, e representar em 
tudo a mesma camara. 

Promoveu uma subscripção para as despezas dos fe-
stejos. Mandou postar uma banda de musica na esta-. 
ção, enfeitou a estrada, desde este ponto até á ponte 
.pensil, com grande variedade de vistosas bandeiras; e 
convidou os habitantes a ornarem as suas casas. 

Chegada á estação das Devezas, e entrada no Porto 
' 1 

Na estação das Devezas esperavam Suas Majestades 
as camaras .de Villa Nova de ~ya e Porto, os srs. go-
vernador civil Bento de Freitas Soares e seu secretario 
Joaquim Taibner de Moraes, general José de Vascon-
cellos Corr:êa e estado maior, o consul o sr . .Manuel José 
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Rafü~'ll~ o vice-tr(imsuLA<gosti®t~'© F.cal!rcisco V:el:\il'.0~ admi-
nistradores de Villa Nova e Porto, commissarioi g.enal de 
rioficia, ehieiie1 do' departamento1 manitimoi dirne'fei: da 
alfandega• e algun-s empregaclos. varios, tit!t!Tla.res;, offi;-
eiaes reformados· e· m111itas; outr.as pess©as de aonSi:de~ 
Fação. 

A camara municipal do P@J:>ooi compõe-se- dGS· srsi. 
Francisco Pinto Bessa, presidente-Antonio Caetano 
Rodrigues-Antonio Ribeiro Moreira-August9 Pinto 
Moreira da Cbsta-·AintoniOi José dai Nascimento Leão 
-Antonio Domingos de Oliveira Gama-José Luiz Go-
mes de Sá-· Manmel Justino de .A!zBIViedo-.l©s"é Duarte 
de 0li veira - Pe<il'.110. Maria da FoF1seea1-Amtonio Wer-
l'ei1I1a, d:os· Sai!i1itros .. 

FóFa da; estação e; junto á1 linha, .JiHllla1 o lado do1n0rbe, 
estava ª' barnclw que foi1 db palacío d'e Crysta1l1;: do lado 
ot@ lavgo das Devezas, dentro do gra(lleamemlto, que dá 
entrada para a estaçã0, formava O éSliJll!l''êldrãOI me· cavalL 

. laria 6, que fazia a gu?rda ele homira; e nl!r largo, em ' 
frente dil' estação" um es~uad:tão de caval'lariw da gnarda 
mm:nicipal. A policia era feita JDOr guardas óvis,. vestriclos 
de• gramde uniforme. 

Em uma• das- sa-fas da esfla'{!ão, do lado dfreit@, fov 
improvisada a sala de recepçã© manda<ila1 ael:omar ''peila• 
camara municipal de Gayâ. As paredes eram forradas 

, , de velludo carmezim no centro, e de seda azul e branca 
dgs lad©s-; 01 tecto wberto com dafilllaseG arnarello, iernfo 

, no centro as armas brazileiras; o chão tapetado. A um 
'dos, lacl©s tiFiham &ido c0llocaeas duas cadei.11as. d~ es-
pahlar es-tofadas ~omi \l·eIJudo ,rermelha. Em '\!Olta da 
estnção aggl@me11a.va,.se: bo&tante riov@i~ 

Pelas sete heras· e meia,, chegou. à es1ím;ão (l)! C(i)ID· 
h0io., 0. que logo foi a1mtmciado1 pID:r: uma sa~a· de '.!inte 



e 1!JII1 tir©s Fla< fortàfüza . da ~erva1 do Píla11;e p1Vr:to11tralmQ 
Ms~eM01 clb· ll'mr,. 

Os Imperadores fÕram,.recebidos pela e-ommissã@1 d~ 
camara municipia.l de Gaya, g©iverrnador' crvu.,. camara 
mu'.Bici:rial· do P.t;irto, e mais pessoas aóma mencion·adas;. 
e dirigiram-se Jlllira a safa ele reeer.içã0'. .As iiamaras em; 
breves paJ·avr'as felicitarnm os aug;usros viajamtes e 11,on. 
vlclnram-0s a deseançar'. A musi·ea~ que foi a! do palaci:QY 
de (!;rystal,. focava1 o h~mno· braisileiro, e © {DOvo. quei 
rodeava a1 es~a~ã0, d'ava1vivas aos ImperadoJ?es d© Bva·sil•" 

S\flas1 Majestad'es, porem, JD0uc0s minutos se· demo'" 
ra'l'arn,: e1 o sentrnr J). Pedro1 li, sahind'0 só com a ]mpe-
11atriz pelo b'raço, foi á sala das bagagens, vo!V0u, e,. 
mettenél©-se no trem que lhe esVa,va destinado, seguim 
para a• Gidacle. 

C0mn o esquadrão ele ca1vallaria1 o ac0rntJanhasS'e,, 
Sua l\~ajestaele acenou ao general para o mandar re-
ti-rar, 01 que fez com que elle retardasse a• marcha,. e 
seguisse a1 maior distanCia . . 

Os vivas Fepetiram-se ao sahir ela esta~ã©. 
O· trajo e maneiras do Imperador eram, como sem~ 

P're, tilespretencios0s e simples: fat0 pr.eto, chapéu baho 
e marnta· de xaclrez branco e preto em volta do pescoço;· 
a sua mal.a de couro preta na rp.ã0 direita\ iihapéu de- · 
chavra. na· esquerda, s0.lhraça<lo am embfllllho de papeis, 
não1 desdizia da· mais natural .singeleílê:1 cle qu.ml'quer 
outro viejiante. 1 

A Impera.triz bFajava egualmienfie• cle loto; vestid@ de.. 
merin0 ptlet© e eha:péu de palha dai mesma e·©r. 

IDésàe as IDevezas até á1 [i)OB,tie pensiJ· esta1va1 a e&ira'da• 
t01fa embandeirada e as janella& gll.larl!l-eeidas d'e coBer:.. 
teJPes de dia.masco. . 

Eram perto de oit0 11{!)1'3Sl q~al(lcl'B ©s: fü.nperill'es via"' 
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jantes entravam na cidade heroica, donde surgiram sin-
ceros propugnadores da liberdade, e onde o trabalho tem 
glorioso brazão. 

Abriam o prestito dois officiaes do estado-maior, 
seguidos por seis soldados de ca vallaria, e após estes 
a camara municipal do Porto e logo Suas Majestades. 
O trnm era descoberto. O Imperador sentava-se em 
um dos Jogares da frente; nos fronteiros iam a Impe-

, ratriz á direita e sua dàma de honor, a sr.ª D. Jose-
phina da Fonseca Costa; seguiam-se mais alguns trens, 
em que vinham as pessoas da comitiva dos imperiaes 
viajantes. O restante prestito era assim disposto: o ge· 
neral da divisão e respectivos ajudantes, ~ o esquadrão 
de cavallaria 6 e da guarda municfpal, que formavam a 
escolta de honra; camara de Villa Nova de Gaya; os srs. 
governador ci-\ril com o ministro dos estrangeiros, o sr. 
Andrade Corvo; secretario geral com-o sr. marquez de 
Ficalho; consul brasileiro no Porto com o sr. ministro 
do Brasil em Lisboa; administradores dos bairros, corpo 
consu}ar, auctoridades, corporações e muitas outras 
pes~oas. 

O cortejo seguiu pelas ruas de S. João, Flores, Feira 
de S. Bento, Praça de D. Pedro, calçada dos Clerigos, 
Carmo e praça do Duque de Beja até ao hotel. 

A guarnição, na passagem dos augustos viajaiiltes, 
apresentou armas e as musicas tocaram o hymno bra-
sileiro. Os corpos formavam por esta ordem: caçadores 
9 ao entrar na rua de S. João; infanteria 5 na mesma 
rua até ao largo de S. Domingos; infanteria 18 do 

, mesmo largo até á rua das Flores; nesta rua a guarda 
municipal. A excepção d'este corpo, todos os oµtros 
vestiam de grande uniforme em ordem de marcha, sendo 
a brigada commandada pelo general, o sr. Marçal. Logo 
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que os imperiaes viajantes passaram á rua de S. João, 
o batalhão de caçadores marchou para fazer a guarda 
de honra no hotel do Louvre, onde Suas Majestades 
se hospedaram. Em seguida serviu-se um opiparo al-
moço, ao qual não assistiu pessoa alguma alem da im-
perial comitiva. · 

Visita á egreja da Lapa 

Findo que foi o almoço, Suas Majestades sahiram 
. cerca das 11 horas, e pelas ruas do Duque de Beja, 

Carmo, Carmelitas, Clerigos, Almada e Campo da Re-
generação se encaminharam para a real capella da Lapa, 
aonde os levava o mesmo sentimento, que lhes guiou 
os seus primeiros passos em Lisboa. 

Na hora solemne do passamento quizera o sr. D. Pe-
dro iV que o seu coração fôsse confiado á guarda da 
cidade do Porto. Pois que a ambos havia immortalisado; 
bem era que o possuisse a que lhe sobrevivia, dentro 
de cujas muralhas tantas vezes palpitara no meio 'dos 
perigos, cuidados e glorias da porfia homerica, que a 
nós legou a liberdade, e a elles, os heroicos permu- . 
tantes do precioso legado, por symbolo immorredouro 
da grande epopeia dos seus feitos o titulo de immortal 
a um e de invicta a outra. 

No dia 7 de fevereiro de '1835' recebeu o Porto, 
com a mais viva e pungente saudade, este inapreciavel 
legado, penhor valiosíssimo do entranhado amor que 
lhe dedicara o dador das nossas liberdades. 

Na egreja da Lapa se erigiu um condigno monu-
ménto para ser,vir de deposito ao coração de D. Pedro. 
A obra é de granito, tirado das pedreiras dos subur-



bios da ,ci6Iade, e foi delineada pelo habil arohitecto, 110 
,sr. Gosta iLima. Não tem.os espaço par.a descrever :e.sta 
peça ai1chitectonica. Ap(mas trasladánemos aqui a in-
scripç.ão ·commemQ.r.ati.va que tem 1na frente: 

EN COR 

ILLIUS T ANTI VIHI 

QUI GLORJJE A~lORE FLAGRANS 

SJNGULAlHQUE IN OMNES JNGENIO LTBffiRÜI PRJEDITUS 

PRIMUM CI:JI:J CCC XX VI 

.LUSITAN@S .SUA •SPONT.E LIBERTAT.E DONA V'IT 

IDE.flNfrE 01'.>l:J ·CCC XXX II 

1PSOS iliCER\BlSSli\IA CAPTIVITATE OPRR1ESSOS 

ABMIS E:f CONSJLIG l'IlERUJ\I IN IJIBfüllTATEM A<SSERJJllI' 
TUM OI:ili;J CCC X.XX IIII 

INNUMERIS TYRANNI GOPirlS CON'FUSlS PENlTUSlqUE DISJECTIS 

Jf!SÓ E SOLIO DETURBATO AC FINIBUS !EXPULSO 
•MARIA AUTEM II F'ILIA SIBI 1CAfüSS:Il\IA 

IN AVaTO SOLIO COL~OCATA 

OONVENTUS ·INDIX:IT IMPERIU,l\IQUE 

PROUT 1lEMP©RA -POS1'ULA1BANT STABILINIT 

A·D POS!I'l\1EMUM Cl3):J ecc X.XX IV 
,'.EOT l'AN'l)ISQUE LA'BORIBUS F\RAW'US 

iEIÍ li\IMATU:RA l\fOIRrn PfüEREPTUS VIII KAL : OQl'OBJ.\, 

,AB rHAC '.lN l)IELIOl'\EM VilTAM l\ll,GRM1URU$ 
HOC TANTI AMOl.US 1P:lGNUS. 

A.!t!laducção d'esta inscripção é ooroó .se 1segue: 
. \ 

Eis o coraç.ão d' aquelle va'f'ão tão grande, q~te, in-
fl.annmado nliJ ramor ida 1g loria e de g(Jl1,io si!Jtgularmente 

. liberal para tedos, primeiro ( 1:826) :<Yutorgou a ,Jiber-
.d.ade aQs .por;tuguezes; :depois (18 ã f:?), opprimidos <estes 



pelo mais acerbo captiveiro, por mrmas e conselho os 
restituiu .de novo á liberdade; então (185 4), batidas, 
e de todo desbaratadas a,s i'nnumeras tropas do tyra.nno, 
derrubado .. este do solio, e .expulso do reino., 1e collocada 

'fl.O >Solio ·de seus avós Maria J.I, sua carissima filha, 
·c01iv0,eou córite.ç, e .omisolidou o , imperio ,confdrme •as 
-e:Bi·gencias do tempo; por ultimo (183 4), quebrantado. 
por 'ta-es e. f;a.ntf!s ,trabaHws, e M1;ebatado por ,icrna 
.morte .premat<Ura, .ao :passar d~esta para. melhor vida 
(24 ·de >Setembro), leggu a esta nossa ·antiga., muito 
nobre, ·semtpr:e lea( e 1.1nV'icta ciclade, esta melhO'r perção 
de si mesmo, .est.e tão ,gnande penhor do seu amor. 

No interior , do -m@nnmento ha um recepta ou lo, onde 
se ·vê um celeg,ante pedestal de ordem ,j0nica, ,e sobre 
este .nma unna · ~e prata .d0kada c.0nt.en<do um vaso de 
ory.stal que ·eiuGerra o ·cor.ução. Nas ·almofadas do p.e-
destal estão gravadas varias inscripções nota.veis, sendó 
a .da frente da maneira seguinte:· 

'DIW OPTIMO i\liAXIi\'IO 

1PETRO • .BRAGANTIJE .IDUCE. 'FUND,\TOl\E. PACIS. AC. PUBLICJE 

LIBERTATIS • AUCTORE. Efl' • VINDICE. QUOD , DIVINITATIS. 
' ' 

IMPULSO • ANIMI • MAGNITUDINE • AD • PORTUGALENTIA 

LIT'E@l.lA • .AiP.PUlJSO • lBI. €UM. EXli!:-RC~TU . 1SUO • NEC NO,N 

-M•AQOMO ,, IEfl' • VIK • OlW.ili)lBILL CIVJUM • ÀDJ.UC'FQ.RIO ,. 'llA~I • 
'DE.T'YRNNNO i!;!U:Al\'.l.DE .Oi\ÍNl .. EJUS ,F.ACTJONig .• UN0.0TEi\lPORE. 

1JUSTIS,,.ARl\ÍIS ' . Ifü8IT~N1AM ULÇISCIDN:rE . •Eil'. ILLIC. 

1UI1I .. 18E ,. SU:Al\fQUE .Vlll\<\.M. 1PA'J.lRIJE .i\IAGNANIMITER. 

OBTULIT. CORDIS. SUi. REQUIETORUlll. IN .VICTA. ADHUC. 

ELIGENTE • AMEUA • AUGPS!fA,. 1CONJUX • A~~ANTISSlMA • 

LIBENS. l\lERITO. SPONSI. VOTUM • SOL VENS. QUOD l\10RTALE 

FlUlT IDUB'S CORDIS JN .HAC URNA DEVOTISSIMA POSUIT, 



96 

Cuja traducção é: 

«D; Pedro, duque de Bra.fJr.inça, fundador da paz, 
doador e vingador das liberdades publicas, ~havendo, 
por impulso da Divindade, e cpm a sua grandeza de 
·alma, aportado á$ praias do Porto, e tendo alli, pela 
. força do exercito que com mandava, e pela grande e 
quasi incrível ajuda q",(,e lhe prestaram os portuenses, 
vingado ao mesmq tempo, e com justas armas, a Por-
tugal, tanto do tyranno que d opprimia, como de toda . 
. a sua fracção, elegendo o duque, por isto mesmo, e 
ainda em vida, aqnelle lagar onde tão magnanima-
mente expoz a propria vida pela patria, pata nelle, 
depois da morte, descançar o seu cora.ção. Amelia Au-
gusta, amantissima consorte do duque, querendo de boa 
vontade, e com razão, cumprir o voto de seu esposo, 
·encerrou reverentemente nesta urna os despojos mortaes 
do coracão de seu marido.» 

• l 

Na almofada correspondente a esta estão gravadas 
as seguh1tes memoraveis palavras, extra bidas da procla-
mação que D. Pedro dirigiu aos portuenses quando n1> 
mez de julho de. 1834 visitou a heroica cidade: 

cc. • • Eu me felicito a miui mesmo por me ver no 
theatro da minha gloria, no meio dos-meus amigos por-
tuenses, d' aquelles, a quem ilevo, pelos auxilias que me 
prestaram durante o memoravel sitio, o nome que ad-
quiri, e que honrado deixarei em herança a meus filhos . 

. Porto, 27 de julho de 1834. 

D. Pedro, Duque de Bragança.» 



Precidsa reliqu+a GOil}liday,a por :tanto o s·i'. D, ,Pedr,,o iir 
a ,começar pela, homenagem do seu. amor de filho. Ia 
visitar , ~· .orar, juJ1t0· doi e<iH'ação de seu pae. , : i , 

A egreja havia sjido sumptuasame·nte:a0ornada, sobre-
sahil'l,dO no . arco cruzeiro, n0 .. meio de 'uim tropheu de 
bandeiras, as armas de Portu1gal e Brasil. Extt:riormente 
tamliJern estava embamleirada, , 

A .porta achavam-se <D revere.fldo prelado, mesarios 
·da irmandade, pegando ás ' :anis ifj]o pallio, debai40 clo i 
qual deviam ·ser conduzidos o soberano e sua esposa. 
Junto do paltio .estava a eamara municipal, màis aiucto-
ridades e outras pessoas. . 

Entrando no templo, a primfira cousa que fiz.eram, 
foi beijar o oscula.torio que o sr. D. Americo lhes 
apresentou. Logo se dinigiram á êapella-mór, . e ajoe·· 
lhando oraram por algum tempo junto da urna q:ue 
encerra o c0ra,ção do sr. D. Pedro 1v, collocada do lado 
do Ev.angelho. Ergueram-se, fizeram aüida ·oração aQ 
Sacramento, .exposto no altar-mór, e depois foram oc-
cupar as cadeiras que lhes estavam preparadas debaixo 
de um docel de damasco enearnado do lado do Evan- , 
gelho, d'onde assistiram ã missa resada que se segj:Jiu, 
celebrada pelo reverendo .conego da Sé, Antonio Al'leS . 
Mendes d~ Silva"Ribeiro. A esquerda, em plano inferior, · 
debaixo do docel branco es.t:ava outra cadeira para o · 
prelado diocesano, que nella assistiu tambem á missa, 
paramentádo de pàntificaí. , 

Ao solio clo prelado aissjstiam os .re'Vere11fil0s deão 
dr. 1oaquim José CoJ1rêa de Va,sconcellos, & conegos 
João B~rn.aRd0 1 ~ Alwes MeJldes. 

A mü;sa fl\li • acompanhada. de symplii:oni11s élesempe-
nhad11s pela musica ios:truqieht~l d@ ·sr. Oaaedo. Su,as. · 
Majestades conservar.iH.UiS~ sempre de pé, e a Jmpera~ 

7 

... 
:'-';.. 
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triz lia um livro de orações. Ambos vesiiam d.e preto, 
·e denotavam profunda 'commoção. Recusaram as al-
mofadas que Jhes foram offerecidas para se ajoelharem. 
No ·fim não houve o·Te Deurn, a pedido do Imperador. 

As·sistiram tambem á missa os srs. governador civil; 
secretario geral, camara eoclesiastica, general de divisão, 
general de brigada, officialidacle dos corpos da guar-
nição, corpo consular, · commissario geral de policia, 
administradores dos clois bairros, alguns titulares, ou-
tras pess0as de distincção e múito povo, que irrompeu 
pela igreja . denfro logo em seguida aos Iínperaclores. 
. O regimento 'de infantaria n.? 18 fez a guarda de 
honra. . 

Concluida a missa, Suas Majestades, antes de saírem, 
foram prostrar-se e rorar ele nov0 deante da urna .que 
guarda ·o coração do sr. D'. Pedro 1v. Â saida subiram 
ao ar · girandolas de foguetes, a banda regimental tocava 
o hymno brasileiro, e a multidão que enchia o largo, 
saudava os monarchas, ·agitando· os chapeus e os lenços. 
1 A~ mas por onde passaram, estavam adornadas de 
ricos cobertores e ba.ndeiras, assim como o largo da 
igreja. Algumas . ruas estavam juntadas de- hervas e 
flores. 

Visita a varias pontos 

-, Da Lapa passaram a visitar a quinta do sr. Agostinho 
Francisco Velho; vice-con.sul_ d@ Brasil no Porto, na qual 
desejavam ver 'o terreno onde foi · o reducto das Me-
dalhas, assim chamado por ser um dos pont0s mais ar-
riscados e expostos das linha:s~ onde' sucoumhiram muitos 
dos· que o defen.diarn, serldo"pou'isso condecorados todos . 
os qQe escaparam -ás balas inimigas. ' 
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Em razão de ser muito descoberto, e de muito san-
gue nelle derramado, foi primeiro conhecido pelo monte' 
de sangue. Depois a necessidade obrigou a levantar um 
retlocto, que servisse de abrigo aos combatentes, e 
tornasse defensível a posição-; mas; como continuou a 
ser um dos pontos mais batidos pelo inimigo, e mais 
perigoso; a chrisma de guerra mudou-lhe o nome para 
reducto das medalhás, memis lugubre, mas igualmente 

. expressivo. 
Foi commandante d'este reducto o então major Ber-· 

nardo José d'Abreu, hoje tenente- general reformado. 
Este valente official substituiu alli o major Nogueira, 
cuja morte se prende a um incidente digno de ser men-
cionado. 

O major Nogueira saira do Monte Pedral; nome civil 
d'esta posição, com alguma força a _atacar o inimigo, 
que .estava defronte. Atacou a peito descoberto, e por 
isso foi ferido por uma bala, quando se achava já ao 
alcance das fortificações inimigas. Um sargento, vendo-o 
com vida, ergueu-o, e pretendia retirar-se com elle ás 

' costas; outra bala poré~, os matou a ambos. 
O· sr. Velho tinha preparado um abundante- lunch. 
A uma hora da tarde os Imperadores visitaram o 

sumptuoso edificio da Bolsa, sendo ahi recebidos pelo 
muito digno director, o sr. Franéisco lgnacio Xavier, 
que os acompanhou durante a visita. Percorreram todas 
as secções d'aquella casa, demorando-se principalmente ' 
,na sala dos retratos e no salão de honra, que ainda se 
anda construindo. Depois de terem assignado os seus 
nomes ' no livro dos visitantes, retiraram-se, indo em , 
seguida á igreja da Ordem de S'. Francisco, a qual tem 
para admirar a riquez·a da obra de talha que a· adorna . . 
De lá•encaminlpram-se. para a ma das Flores, a fim .de 



visita~m a secretaria· da San~a Casa da . Mi·serioorclia, 
onçl.e foram recebidos pela mesa. Examinando os re~ratos 
dos bem.feitores. da .Santa Casa, que aHi se acha,m, ad-
miraram Bm q1i1adrG allegorico á inS:títuição do hospital 
d'aqu~üle pio estabelecimento, considerad© .c0m0 davida 
d'el-rei D. Manuel. Descendo para o arrio, o diglilo pro-
vedor, o sr. Anitonio Ferreicá Moutinh©, apresentou a 
Suas MaJestades a sr.• Sandeman e sua .filha, a quem 
o Imperador fallou com sentimento dos doze martyres 
dél patria, cujos restos alli ·se achavam, um .dos quaes 
era pai d'agueHa senhor.a. Tambern visitaram o arcblivo. 
~~tre 01i1tras )ílergQntas desejou o Imperador saber se 
a l\ilisericordia tinhà bemfeitores que residissem no seu 
imperio, sabendo por esta occasião, com signaes de 
<1grado, do 'valioso donativo, que havia pouco (ora dei-
xado pelo fallecido sr. José Placido Campeão. 
· Sairar.n, e, quando entraram para a carruagém1 foram 

· saudados pela multidão agglornerada á porta da Miseri-
cordia. O Imperador correspondia- affectuosamente a 
estas ma,lilifestavões. ' · 

Da Miserioordia passaram á Sé e Paço Episcopal. 
Atravessando o largo da Batalha, demor.aram-se dearate 
do mon.umento do sr. D. Pedro v, que contemplaram 
de.tidamente" · 

Visita ao .A,theneu, Academia de Bellas Artes,, 
· Bibliotheca Publica, et9. · 

Pelas duas horas e meia estavam á ·po11ta da Acade-
mia de Bellas Artes, sita no extincto convento rle S. La-
zaro. Esperava-os á entradél do edificio o sr. íconde de 
Samodães, par do .reino e ministro de estado_ horn!lra-
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rio; Au·gusfo Morei.ra, e Pedro Maria da F6àseca, ve-
rea.dores; lõão Antonio Correa, professor de pintl!!Pa; 
Efiluar.do Augusto "'.All'en, bibH0thêcario; Etltiiardb €a-
quet, e outrc>s empregados. O sr. conde foi-lhes apr~
sentaclo pelo consul brasileiro na sua quµlidade d!:l vice' .. 
inspector da Academia depois do que lhes apresentou pot 
seu turno os professores da Academia, que se acha1vam 
presemtes. O Imperador tomou nota de seus nomes, e 
dirigiu ao digno vice-inspector e a eHes palávràs mui1bo 
lisongeir,as, recordando-se immedfatameBte dos actos 
politicos do sr. col'lde, e de ter sido s. ex.• quem lhe 
endereçoU' a felicitação que ps portuenses. lhe dirigiram 
pelas victorias do imperio brasileiro no Paraguay. 

Dirigindo-se então ao Atbeneu a primeira cousa que 
chamou' a atteoção do Imperador foi o busto do falle-
cido José da Silva Carneiro, lente de mathematica e 
collaborador do antigo Periodico dos I!obres. O sr. conàe 
ele Samodães na occasião em que Sua Majestade el'o-
giava aquelle retrato, e perguntava de qnem elle era 
e o seu actor, apresentou o professor de pintura J. A. 
Correa como habilitado a dar explicações relativamente 
ao busto e 0utras obras d'arte d'aquelle museu. 

O retrato é modelado em barro, e foi feito pelo es-
culptor Antonio' Couceiro, discipulo da ~cademia. 

Passando Suas Majestades a ver as pinturas da ga-
leria, preferiu o Imperador que 111e indicassem ás prin~ 
cipaes e sobre tllâo as de pintores portuguezes . . Exa-
minou detidamente o excellente qnadro de S. Jeronymo, 
pintado em mcrcleira e __attribuidgi a Gran Vaseo, ei em ·' 
seguida os quadros originaes de José Teixeira Barreto,. 
PedrCJ Alexandrimo, J0sepha d'.Ayalla, FlrarnúsC'Ó Vieira , 
Portuense; Domingos Antonio de Sequeira, Joaquim 
Raphae1, Pirralh0,- e os do outFos [ilintores. estrangeiros 
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Viu a espada que se reputa ser de D. Affonso Henriques, 
e que elle suppunha existir ainda em Coimbra. onde 
effectivamente se conservou a~é 1834 no convento ele 
Sancta Cruz. Quando D. Sebastião visitou este mosteiro 
em -1570, mostrou-lhe o prior geral a espada, e odes-
venturado monarcha, tomando-a nas mãos, a beijou com 
muita reverencia, e disse para os senhores e fidalgos 
que o acompanhavam: Bom tempo em que se pelejava 
com espadas tão curtas I Esta é a espada que libertow 
todo Portugal do cruel jugo dos mouros sempre ven-
cedora, e por-isso digna de' se giwrdar com toda a 
veneração; e, dando-a outra vez ao prior, disse: Guar-
dae, padre, esta espada, porque ainda me hei-de valer 
d'ella contra os mouros de Africa. E effectivamente, 
quando d'ahi a oito annos o \1aloroso mas infeliz mo-
nárcha se preparava para a desgraçada expedição de 
Africa, escreveu uma carta ao prior do mosteiro, pe-
dindo-lhe aquella espada, que levou coms·igo. 

Alludindo a este facto, diz o sr. João de Lemos na 
sua. mimosa poesia intitulada Alcacer-Kebiri: 

E partes ... levas a espada, 
Levas o escudo real, 
Essa espada tão foliada, 
Por mouros tão receada, 
De Dom Affonso immortal ! 
Se a deixas envergonhada, 
Ai, de ti! de Portugal ! 

Refere D. NicolaÚ de Sancta Maria, na sua chronica, 
que a espada ficara na armada, sem que d'ella se' che-
gasse a s.ervir el-rei D. Sebastião, e que por este mo-
tivo poude voltar para o mosteiro.1 

Tambem viu e examinou a riquíssima escrivanin)1a 
l É digno de lêr-se um artigo que sobre esta materia escreveu 

o sr. A. M. Seabra d'Albuqu,erque nos Preludias Litterarios. 
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de tartaroga marchetada de quro, a qual erradamente 
se crê que fôra dadiva d'um papa ao veneravel. arce-
bispo de Braga, D. Frei Bartholomeu. dos Martyres, no 
tempo do concilio de Trento, e se tem escripto que fôra 
a que servira para as assignaturas dos decretos d'acjuelle 
celebrado concilio. 

Esta escrivaninha pertencia ao Sanctnario do mos-
teiro de Sancta Cruz de Coimbra, e melhor informados, 
ã vista do que escreve o .sr. Joaquim Martins de Carvalho 
no seu interessante livro Apontamentos j)rJ,ra a Historia 
Contemporanea, é de saber que, havendo o papa Bene-
dicto x1v creado no mpsteiro de Sancta Cruz de Coim-
bra, por bulia de 22 de junho de 17 4 7, uma academia, 
que se denominou Academia Liturgica, lhe offereceu, 
junctamente COJil outrus objectos, aquella escrivai:inha, 
corno prova da' consideração e estima em que tinha este , 
instituto. 

Continuando a visita ao Atheneu, o monarcha parou 
diante do chapéu, oculo e canana de seu augusto pai, 
descobrindo-se com-reverencia, e notou os erros da 
data das inscr!pções, que circumdam a urna que en-
cerrava aquelles objectos. 

Depois de reparar no mau estado em que se acha o 
edificio, cuja reparação compete á camara municipal da 
cidade, subiu ''as aulas da Academia, e ahi notou os 
quadros dos srs. Francisco José Resende e João Antonio 
Correa, que elogiou, perguntando pelo pi:imeiro, o qual 
se não achava presente. Mais tarde ' foi o sr. Resende 
recebido no hotel do Louvre, aonde foi offerecer-lhe dois 
quadros, um de costumes, outro com o retrato d'el-rei 
o sr. D. Luiz. 

Elogiou tampem os quadros do falleci_do Augusto 
Roquemont, e da· professor Guilherme Antonio Correa. 



1Examinou .depois rapidamente a sala ela pequena 
bibliotheca da Academia, e passoa ao salão da bibliotheca -
publica, examinando o medalheiro que foi do, musem 
Aflen, 1c'omprado em 11856 pela' cama1ra 1muniicipal; de 
que era vereador -o sr. conde de Samodães, ' encarre-
gado da bibliotheca. O segundo bibli<:Ylihecario; Eduardo 
AHen,, m0strou-,lhe,a!guns livros e manuscrip~os raros; 
e ·o Imperador ' perguntou 'áo digno vice-inspector da 
Academia pelo~ Tir1Wnt ld Blano@ - - sendo-lhe então 
succintamente narrada por s. ex." a historia do seu des-
appareciment0. O Imperaldor récommendom que se· em-
pregassem todos 0s esforços· até se conseguir a suares-
tituição. · 

Elle e a Imperatriz . assignaram então os nomes no 
livro dos visitantes. Descendo. ao andar inferior, vi si.taram 
somente a aula de esculptura, 0nde lhe foi apresentado 
pelo sr. conde o professor, o sr. Manuel da Fonseca 
Pinto, habil ar.tista que recebera do duqne de Bragança 
pelqs seus primorosos trabalhos de escnlptura as honras 
de esculptor cla casa real portugueza. O sr. Fonseca 
Pinto foi incluído pelo cardeal S. Luiz na Lista de 'al-
g1.ms artistas p'ortuguezes, publicada em '1839, onde 
se diZ: ((Foi este artií)ta o que executou na cidade do 
Porto a elegante obra das differentes figuras,allegoricas 
e mythologicas1 e os baixos relevos, que ornam tanto 
os lados, como a popa e prôa do vaso denominado Real 
Escuna~ Tem executado muitas outras obras de escol~ 
ptora de talha para varios navios cónstruidos naque)la 
t0iclade, etc. l) Era nessa epocha lente de desenho no 
Conservatorio das Artes do Porto, d'ronde passou para 
lente de deseriho da Universidade e Lyceo aonexo, sendo 
ell:e quem inaugdrofil estas alillas em Coimbra. D"esta 
cidaGle passou de ·novo para ·O Porto •para a cadeira qoe 
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occupa na Academia de Bellas Artes, de que é director. 
O Imperador mostrou que já cónhecia o velha pro(essor 
pela sua reputação, e o tractou com lhaneza e affabili-
dacle. ' , , 

~aflllliinou depois os trabalhos dos 111lumnos 'e elo-
giou alglilns, rnostraindo pela judiciosa critica é acer-
tadas observações i!fUe fez de algumas pint11ras e estatl!las, 
tanto no Atheneu corno na Academia, que era 1!lm dis-
tinctó amador de bellas~artes. O mesmo aconteceu na 
Bibliotheca onde o illustre monatdia pat@nteou conhe-. 
cimentos de urri eximio bibliophilo, interessando-se muito 
ao ver alguns dos raros exemplares impressos e ma-
nuscriptos que lhe mostrou o sr. Eduardo Augusto 
Allen. 

Depois da visita ao Atherieu, fo.ram os Jmper;:tdores 
aos paços do concelho, onde a camara munici.pal ·os es-. 
perava; assim como grande concurso de povo. 

Na passagem para aqnelle edifício deparava-se ao 
Imperador o mo9uinento erigido ao sr. D. Pedro rv na 
praça elo seu nome. Dedicaram-lhe por tanto alguns mo-
mentos de attenta e respeitosa observação. 

Sabindo dos paços do cooceibo, dirigiram-se para a 
igreja elos Clerigos, onde subiram á grande torre e se 
demoraram algum t.~mpo na baranda mais alta1 contem- · 
piando o vasto '~ magnifico panorama que d'alli se des-
cortina. 

Findava o dia, e, como fossem horas de jantar; reeo-
lheram-se ao hotel, onde depois houve recepção pelas. 
7 horas. · 



Recepção 

A audiencia começou pelos comprimentos das ca-
maras municipaes de Villa Nova de Gaia e do Porto. 

A primeira era representada neste acto pelo sr. An-
tonio Joaquim Borges de Castro, seu digno presidente. 
barão do Corvo e João do Rio Junior . . 

, A do Porto apresentou a Sua Majestade o Imperador 
a felicitação seguinte: 

Senhor! - A si;tbida consideração que Vossa Majestade Im-
perial se digna dar á cidade do Porto, honrantlo-a com a sua 
visita, acompanhado de Sua Majestade a Imperatriz, encheu de 
jubilo o povo portuense. A ca!llara municipal, que já teve a satis-
fação de saudar a Vossa Majestade Imperial pela sua feliz che-
gada á Europa, tem mais uma vez a honra de apresentar a Vossa 
Majestade Imperial as homenagens de profundo respeito e sym-
pathia que os briosos habitantes da cidade tributam à augusta, 
pessoa de Vossa Majestade Imperial e de Sua Majestade a Im-
peratriz. ' 

Esta cidade, senhor, que foi berço da monarchia portugúeza 
e deu o nome a Portuga'l, é taro bem aquella que por inexcediveis 
sacrificios concorreu m~.is directamente para firmar em solidas 
bases a dynastia constitucional portugueza, fundada pelo irri-
mortal outorgador da Carta, o senhor D. Pedro IV de Portu-
gal; fiel depositaria do magnanimo coração do chorado liber-
tador da patria, saúda com enthusiasmo o augusto filho do rei-
.soldado, prestando assim.um justo tributo de gratidào·á sua me-
moria, e um testemunho da mais profunda sympathia pela au-
gusta pessoa de Vossa Majestade Imperial, que sabe grangear 
a admiração do mundo pela illµstração do seu governo, que tem 
levado o florescente imperio do Brasil ao grau de 'prosperidade 
em que se acha. Não foi pois uma simples e vã curiosidade a 
que agrupou uma multidão numerosa em volta de Vossa Ma-
jestade Imperial no acto da sua entrada dentro dos muros d'esta 
invicta cidade; theatro da maior gloria do augusto pae de Vossa 
Majestade Imperial; foi a demonstração expressiva 'do affecto, 
que os portuenses, a quem o magnanimo heroe chamou compa-
nheiros e amigos, tributam á sua augusta progenie, e 110 Brasil, 
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cujo povo está ligado á nação portugueza pelos laços da mais 
intima confraternidade. 

A camara, pois, fiel interprete dos Sllntimentos do povo por-
tuense, extremamente lisongeada pela distincçào que aprouve 
a Vossa Majestade Imperial conceder-lhe, roga a Vossa Majes-
tade Imperial se' digne acceitar benevolamcnte as expressões 
do maior acatamento e respeito, que a camara e o povo d'est!} 
município testemunham a Vossa M~jestade Imperial e a Sua 
:Majestade a Imperatriz, e os votos que fazemos ao Todo Pode-
roso pela prolongação da preciosá vida de Vossas Majestades 
Imperiaes e de tod.a a imperial familia. 

Porto, 1 de março de 1872. 

A camara de Gaya apresentou a felici~ação seguinte: 

Senhor! - A camara municipal de Gaya, reco~hecendo em 
Vossa Majestade o proximÓ parente ·dos seus reis, o filho au-
gusto do rei soldado, que ~ custa de immensos sacrifícios, im-
plantou neste paiz a liberdade, o soberano da nação brasileira, 
ligada á portugueza pelos laços de fraternidade, e de reciprocps 
interesses, e emfim o príncipe e:tcelso, por suas preclarissimas 
virtudes, vem, respeitosamente tributar a Vossa Majestade as 
suas homem1gens, exprimindo-lhe os seus sentimentos de mais 
profunda veneração, e os votos que faz ao Todo P_oderoso pela 
conservação da vida de Vossa Majestade e de toda a imperial 
familia, e,pela prosperidade da nação brasileira. 

~ 

Foram tambem recebidos os srs. governador civil, se-
cretario geral, generaes de divisão e de brigada, e seus 
ajudantes, os srs. Lima e Fernando d.e Magalhães, o co-
ronel Mosqueira, o sr. Cezar Ribeiro Abranches Cas-
tello Branco, presidente da relação do Porto, deputa-
ções de diversas corporações, titulares, e entre outros 
o sr. Visconde da Trinqade, funccionarios publicos, S'e-
nhoras e muitas outras pessoas. 

Uma das commissões recebidas pel_o monarcha era 



composta de estüdantes brasiléiros, -e foi por e'Ue tra: 
ctada com especial affabilidade, sendo-lhe ,permittido ler 
a felicitação, que se segue: , 

Senhor! - Os estudantes brasileiros no Porto não podiam exi-
mir-se de - por um espoutaneo impulso de patriotismo - vir 
depôr aos pés de Vossa Majestade Imperial os set\s protestos 
enthusiasticos do mais alto respeito e consideração. 

Não os iucita a: isso tão sómente o tributo de vassallagem do 
subdito ao seu soberano. Longe, felizmente, vão os teínpos efu ,que 
o nascimento era tudo; em que o facto fortuito de uma estirpe 
elevada eram os pergamin1ios unicos de nobteza ante 'a socie-
dade inteira; hoje a sciencia e o talento são os senhores do mun-
do. O que muito especialmente' aqui nos conduz -a nós, repre-
sentantes d'aqnelles dos nossos cornpatricios que nesta terra 
estranha buscam uma posição e um füturo no labutar das aulas 
- é o desejo de patentearmos a Vossa Majestade Imperial e á 
suaAugustaContior'te o regosijo immenso de que estamos ,possui-
dos pelo feliz ensejo que hoje nos proporciona o termos entre nós 
o 'excelso rnonarcha, a quem :í. Providencia aprou\'e entregar os 
destinos da nossa patria·; o precllllrO soberano, douto em todos 
os ramos dos conheci'mentos hum :~nos, que, compenetrado pro-
fundamente elas verdadeiras ideas liberaes do seculo, tem sa-
bido brilhantemente .desempenhar a melindrosa missão de que 
está revestido, desenvolvendo· em ampla escala o progresso ma• 
teria! e moral dos seus estudos; o cidadão ben_emerito e patriota 
que nas recentes conjuncturas difficeis por que passou o impe-
rio, !t despeito de mil dimculdades, muitas d'ellas originarias 
das divergeucias e dissensões dos partidos governantes, salva-
guardou o decóro· e o lustre do paiz, conservando-tie sempre á 
alturn do eminen.te titulo de: •Imperador e defensor perpetuo 
do Bra.sit• que a· constituição lhe outorgou; finalmente, o ver-
dadeiro liberal, i1 quem devemos a mais sublime'pagina dos fas-
tos da nossa historia contJemporanea - a cibolição da escràva-• 
titra - out'rora nodoa indelevel e ferrenha para um 'povo que 
sempre se orgulhou de ser -porventura- o mais livre do uni-
verso! 

Perdoem-nos Vossas Majestades Im.periaes estas considera-
ções, hum_ildes na phrase, mas brilhantes de verdade; a que nos 
não podemos furtar, ambiciosos de mànifestar aos nossos àugus-
. tos soberanos a veneração que tributamos ás altas vi1·tudes de 
um rnonarcha, honra e gloria do paiz que o viu 11ascer .- JV!a-
nuel Rqdrigues de lltliranda Ju"!ior - lltlanuel Lopes· Santiago 
- Francisco Lourenço da Fonseca Junioi'. ' ' 



W9 

Finalmente .. uma (ilas pessoas, a quem o Imperador 
fall0u, e dirigiu expressões que ' merecem ficar archi- · 
vadas, foi o sr. commendaclor Manuel · Joaquim Fer-
nandes Thomaz, mlilito <digno secretario da universidade 
de Coimbra, e filho de Manuel Fernandes Thomaz, um 
dos gl0riosos revolu.cion;:irios de ·1820, .e que deix0u 
de si bonrada memoria, tão bem imitada e seguida pelos 
seus filhos. · 

O sr. Fernandes Thomaz procurára o Imperador no 
hotel do Louvre, pouco depois da sua chegada ao Por-
to, c@m o ·fim de saber se Sua Majestade ·assistiria á 
ce~emonia do capello na universidade, e n.essa occa. 
sião o 'soberano pergllJ;ltou-lhe se era filho de Manuel 
Fernandes Thqmaz, e accrescentdu que este nome não 
podda deixar de ser· pronunciado com respeito por quem 
conhecesse os factos da nossa hist0ria moderna. 

D'este mo@o honrava a memoria ©'um dos mais 
notaveis heroes do partido liberal portuguez, .qu~ na-
quella mesma cidade fez parte do synhedrio, que pre-
,parou e dirigiu a patriotioa revolução de 24 de agosto 
de 1-820. - · 

Fil!lalmente Sua Majestade, que tant::\ predilecção con-
sagra aos bons livros e a quantos os cultivam, não po-· 
dia deixar de ~~peber bem, como mereciam, os srs. Cbar· 
dron e Bartbolomeu H. de Moraes, editores d0 grande 
diccjonario de fvei Domingos Vieirà, os quaes so)Jici-
taram permissão para lhe ,dedicarem esta obra, Glepo-. 

1 , sitan<il© m.as suas mãos uma elegante pasta com a ool-
lecção já ipubliicada,' favores, que o monaroha acceit,@u 
gostoso, exprimin,do-se em termos·muito lisongeirós a 
respeitQ da e,l\Iil@fesa,. que reputava muito util á littera-
tura. 1 

Els·te . diecionar\o intitula-se GrfJfflde !Jit:cionario Per .. 
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tuguez ou thesouro da língua portugueza. Foi redigido 
no seu primeiro volume pelo sr. dr. Theophilo Braga, 
continuando a mesma tarefa nos seguintes o douto philo-
logo, ·o sr. Francisco Adolpho Coelho. 

Duas horas se demorou o soberano com as pessoas 
que o procuraram, as quaes recebia com a mais na-
tural affabilidade sem dependencia de apresentação. 

A cidade conservou durante todo o dia aspecto de 
gala. A fachada dos paços do concelho estava emban-
de'irada, revestida de damascos, bem como todas as ruas 
por onde o cortejo passou de manh~. As repartições 
publicas não se abriram; o povo circulava pelas ruas, 
admirando os embellezamentos, é estacionava nos lar-
gos. A praça de D. Pedro parecia um arraial. 

Theatro 

Terminada a recepção, dirigiram-se Suas Majestades 
ao theatro Baquet perto das nove horas. Foram rece-
bidos á entrada pelo empresario, o sr. Antonio Moutinho 
de Sousa, e pelos srs. _Manuel Alberto da Gqerra Leal 
e Antonio Teixeira d'Assis, formando em àlas no atrio 
os porta-machados de infantaria 18, fardados de grande 
uniforme. Apernis entraram no camarote, contiguo ao 
palco, do lado direito, os espectadores ergueram-se e · 
a orchestra tocou o hymno brasileiro: 

A Imperàtriz trajava com extrema simplicidade, ves-
tido afogado de faille de xadrez preto e branco. Pen-
diam-lhe das orelhas brincos' de riquíssimos brilhantes. 
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O espectaculo constou da comedia c<Ü caminho da 
porta>1 dp escriptor brasileiro, o sr. Machado de Assis, 
é «ÜS medicos», demorando-se os monarchas até ao 
fim. 

Foram visitados por algumas pessoas no camarote, 
e o Imperador desceu á rua num intervallo para ver 
as illumínações. 

A sabida.foram victoriados_pela grande multidão que 
os esperava na rua. · 

Dia 2 

Apezar das fadigas da vespera o Imperador não des-
disse qos seus hábitos madrugadores, e ás 8 horas da 
manhã sahiu do hotel, acompanhado pelos srs. marquez 
de Ficalho, Andrade Corvo, e barão de ltaúna, reco-
meçando a sua rapida excursão por tudo quanto a ci-
dade invicta tinha de mais notavel em sciencia, indus-
tria, artes e historia militar. 

Quasi á mesma hora a ImReratriz, vestida de preto 
e com simplicidade, acompanhada pela sua dama, e 
pelo consul, o sr. Rabello, sahiu tanibem a ouvir missa 
na igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde não se di-
gnou acceitar o, tapete que lhe foi offerecido para se 
ajoelhar, regressando ao hotel log0 que a missa ter-
minou. · 

O Porto não hãvia madrugado menos que os seus 
hospedes. Salvas _e repiques de sinos annunciaram o 
romper da aurora, e pquco depois começavam a tocar 
as mus\cas n() largo de S. Domingos e rua de Sancto 
Antonio. 

Quanto á digressão do Imperador não podemos se-
g~,ir a ordem por que visitou os differentes pontos onde , 

._, 
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esteve, porqQe são confosas a,s n@ticiaB puli>licadas a 
este r.espeiito. e não .nos chegaram a t.emp0 t@<ihvs os es-
clarecimentos q1rn sollicitámos. 

Visitou as fabricas de fundição do Bicalho e de lani· 
ficio.:i de Lordello. 

1 • 

Visita á Serra do Pilar 

Eram 10 horas da manhã quando chegaram a esta 
fortaleza, onde entraram pelas portas denominadas da 
Eira, sendo recebidos pelo digno governador., 

O I1nperador diri.g)u-se imm.ediatamente ao sitio onde 
existem as ruinas do convento, chamado da Serra, e 
que serviu de ~alvo á artilheria inimiga mo :rnemoravel 
eerco do Porto, Demorou~se aqui um quarto cle nora, 
examinando tudo attentarnente. Dirigi1:1-se depois para 
a bate~ia d:a .Gloria, demorando-se egua) espaço de tempo 
na contemplação da magniijca perspectiva qije a cidade 
offer._ece, vista d'aquelle ponto, e logo sahiu !íle.las portas · 
da Calçada para o Por-to, caminhando a pé.-até perto da , 
ponte pensil,, onde entrou para a carru~gem descub{)rtq 
que o havia coodu~ido ás portas da Eira, 

O digno g.ov.ernador acompanhou o monarcha e·m toda 
a sua curta visita a esta fort~eza, as;signalada pela ·su~ 
heroica defensão. · 

Visita á Escola IYledio@~Ciru.rg.ioa; 
.1,n~ti.tuto In~u&tnial, ate. 
, . 

Regressando ~ cidade visitou ,o Imperador. o liospi~al , 
de Sancto AntC>úio, ·e a eschola medicó-cirl'lrgica, assis-
tindo por essa 'occasiãb á prelecéão do sr. absé Fru-
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ctuoso Ay11e~ de Gouvera, len~1e do qu~nt@ armo, 1pm 
cuja aula se dem0rot1 aJgl!lm tempID.. • 

Qoafildo Sma .Majestade entroo, o sr. Ayres de Gou-
veia interrompeu a sua prelecção, levantou-se e disse 
-que nos annaes da Escola Medico-Cirurgica do P,orto, 
na m~moria dos alomnos presentes e particularmente 
na d'elle professor, ficaria para sempre gravada a lem-
brança da visita do augusto mi;marcha do Brasil. Depors 
d'esta manifestação, pediu o sr. Ayres de Gouvei·a li· 
cenç.a para continuar a sua preleco~o, o que fez fallando 
da historia da medicina legal e, do seu exercício em 
Inglaterra, França, Prussia e Portugal. , 

Sua Majestade demorou-se cerca . 'de um ql!larto rle 
hora a ouvir o distiócto professor. 

Visitou mais o Instituto Industri~l. mercado do Bo-
lhão, fabrica da companhia Fiação por~uense, e outros 
estabelecimentos, até que ·emfim se dirigiu a casa do 
sr. Forbes, rogando-o para o acompanhar na visita que 
ia fazer ao sr. Camillo Castello Branco. Com effeito 
sahiram ambos, com o sr. barão de Itaúna, no mesmo 
trem, demandando a habitação do illustre esc'riptor. 

Visita ao sr. Camillo Castello Branco 

Este encontro figurava de certo enfr·e os primeirns 
cuidados do esclarecido viajante na sua visita á segunda 
cidade do reino, pois que duas horas depois de chegar 
já o sr. dr. Forbes procurava o primeiro romancista pot-
tuguez, para lhe communicar que o monarcha desejava 
receber , a sua visita no hot&l do Louvre, oh de o fiCGl'Vll 
esperando. O sr. Camillo Castello Branco, porém, nãa 

8 
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podia annuir a este ·convite em consequencia do seu 
mau estado de saude, com o qual se escusou. 

Ás cinco horas da tarde o sr: dr. Forbes renovou o 
convite, e o distincto ·escriptor egualmente se descul-
pava com os seus incommodos. Emfim no cliã seguinte 
pela manhã repetiu-se a honrosa insistencia do mo-
narcha brasileiro, que d'esta vez lhe pedia juntamente 
licença para o procurar em sua c:\sa, se lhe não fosse · 
possível ir ao hotel. -

A resposta foi que a sua casa era bastante pobre 
para receber Sua Majestade, mas tal como era estava 
ás suas ordens. 

Eram pois duas horas da tarde, quando o Imperador 
e os seus dois companheiros chegaram a casa do sr. Ca-
millo Castello Branco, o qual o veiu receber á porta 
da rua, merecendo por isso a censura que em palavras 
cordiaes o soberano lhe dirl'giu em razão do seu mau 
estado de saucle. 

Apenas entraram o sr. Camillo Castello Branco apre-
sentou ao Imperador o sr. Guilherme Braga, poeta por-
tuens~. a quem Sua Majestade tractou com extrema 
jovialidade, mandando-o sentar proximo de si, e não 
consentindo que no acto da apresentação lhe beijassem 
a mão. 

Tornou-se assurnpto de conversação a analyse ele uns 
quadros, que o sr. Camillo Castello Branco tinha na 
sala, mostrando o soberano vastos conhecimentos sobre 
pintura. Por esta occasião o illustre romancista offereceu, 
ao seu hospede um quadro com os retratos dos vinte 
e um primeiros reis portuguezes, que passa por Jer sido 
pintado ainda no reinado de D. João iv. O senhor 
D. Pedro agradeceu, comprazendo-se ele possuir uma 
lembrança de Camillo Castello Branco. 
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Successivamente fallaram da litleratura tanto portu-
-gueza como brasileira, materia sobre que o monarcha 
·discursou largamente com perfeito conhecimento de 
·causa; dos livros do sr. Camillo Castello Branco, que 
·conhecia perfeitamente; e emfim dos fallecidos e cho-
rados escriptores Gonçalves Dias e Julio Diniz, o pri-
meiro distinctissimo poeta brasileiro, -e o segundo ro-
mancista portuense, cujo nome verdadeiro era Joaquim 
"Guillierme Gomes Coelho. ' 

A conversação por uttimo versou sobre assnmptos 
de architectura, proporcionando aó nosso illustre roman-
cista ensejo para dirigir ao seu nobre interlocutor um 
espirituoso e amavel comprimento. Disse-lhe que, não 
·obstante vir do extrangeirn, onde teria admirado a 
famosa cathedral .de Londres e outras maravilhas de ar-
chitectura, havia de ver com satisfação o edifiéio da Ba-
talha, onde se acharia entre os sens, no meio de tumnlos 
de avós; ao que o monarcha respondeu: «Eu costumo 
sempre separar o artista do homem.» 

Nesta aprazi vel palestra se passaram perto de tr~s 
quartos de hora, findos os quaes o monarcha se re,tirou, 
apertando a mão aos srs. Camillo Castello Branco e 
Guilherme Braga, e deixando as melhores impressões , 
não só de illastração, ,como do seu modo jovial e des-
-eerimonioso. · 

O Imperador encarregou depois o sr. dr . . Forbes de 
wmprar e enviar-lhe todas as obras do sr. Camillo 
Castello Branco, bem como «Üs Fidalgos da,Casa Mou-
risca)) do fallecido Gomes' Coelho. 

Alem das pessoas já referidas, teve tambem a visita 
:ao sr. Camillo por testemunha o sr. José de Azevedo. 
Castello Branco, sobrinho do illtrstre escriptor e estu-
dante na universidade. 

' • 
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Visita á chapelaria do sr. Costa Braga 

Pelas tres horas ela tarde 0 Imperador, acompanhado 
do ex.m.o barão Cle ,Itaúna e dr. Forbes, visitou esta cha· 
pelaria a vapor, estabelecida na rua de Santo Antonio. 
O sr. Costa Br:iga e seus filhos receberam o imperial 
visitante com as maiores demonstrações ele gratidão e 
respeito, e muito mais penhorados ficaram pela nimia 
delicadeza de Sua Majestade em querer conhecer pes· 
soalmente a esposa d(') sr. Costa Braga, a qual, sendo· 
lhe apresentada, houve por bem Sua Majestade inqnirir 
sobre a sua naturalidade, vindo a saber 'que é natural 
do Rio de Janeiro, e baplizada na freguezia de Santa 
Rita. Em seguicila visitou as-officinas dos propiagistas 
e costureiras, dos folistas (onde pediu para ver moldar 
um chapeu ), do salão dos arcos mecanicos, e das ma·I 
chinas de Soufleuse e de afinar. Sua Majestade fez va-
rias perguntas aos operarios com aquella extrema deli-
cadeza e bondade inimitavel que nelle é proverbial. De· 
pois passou ao salão, luxuosamente preparado, onde 
o sr. Costa Braga lhe mostrou os diversos produclos 
manufacturados, gue Sua Majestade minuciosamente 
examinou. Nesta occasião o sr. Costa Braga sollioitou 
a graça de consentir que neste estabelecimento se 
manufacturássem dois chapéus, um de seda e outrn de 
·feltro, para o uso de f'ua Majestade, obtendo d'este 
não só o consentimento, mas a declaração que já tinha 
em vista a encommencla dos mesmos como uma me· 
moria do grapde aperfeiçoamento que notava neste 
estabelecimento, recommendando-lhe que a remessa 
d'elles fosse para o.hotel Bragança, em Lisboa, até ao 
dia H. Egual encommenda fez o sr. barão de Itaúna. 



Aqui Sua .Majestade entreteve demorada conversação 
eorrl o sr. Costa Braga, interrogando-o sobn~ dilfarentes 
pontos. Perguntou-lhe o tempo da su.a estada no Brasil, ao 
·que respondeu ter sido de vinte e quatro annos, adqui-
rindo crenças grat~s e saudosas cl'aquella terra, onde oc-
cupara a maior parte do tempo na industria de chape-
laria. Perguntou mais quaJ... a sua opinião sobm a in-
dustria de chapelaria naquelle imperio, ao que s. s. • 
respondeu que a julgava tão desenvol.,.ida e aperfeiçoada 
que podia disputar primazia com a industria franceza. 
Quiz tambem Sua Majestade saber se a exportação dos 
seus productos para o Brasil se fazia em alta escala, ao 
que o sr. Costa Braga declarou ser pomca, em vista dos 
elevados direitos que obstavam á protecção d'está in-
dustria. Ultimamente o sr. Costa Braga significou a 
Sua Majestade a úfania e prazer de alli ter alcançado 
muitas glorias industrjaes, pois que fôra o primeiro in-
troductor do vapor na chapelaria no anno de 1863, 
concedendo-lhe &la Majestade o titulo de imperial fa-
brica de ch(lpéus, data et1 contecimento este que ~ua
Majestade confirmou ter !nela bem presente na me-
moria. · · · 

Esta honrosa visita du ou perto de uma hora, du- ' 
rante a qual tocou uma banda de musica marcial o 
hymno brasileiro: . ao retirar-se Sua Majestade, se le-
vantaram calorosos e enthusiasticos vi'4as, tanto por 
parte dos operarios do estabelecimento como do im-
menso povo que presenceou esta ho0rosa visita. 

O sr. Cosla Braga, querendo solemnisar mais a vi-
sita de Su-a Majestade, n::ío só gratificou os operarios 
e os dispensou, 'do resto dos trabalhos nesse dia como 
convidou o publico, pelos jornaes da cidade, a visitar 
.e e~aminar tão importante. estabelecimento, sendo am-
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piamente satisfeitos os seus desejos com a grande con-
eorrencia dos visitantes. 

Visit a ao Palacio de Crystal 

Proximo das quatro horas chegaram S.uas Majestades 
ao soberbo palacio da industria, onde eram esperados 
por toda a direcção, de que é presidente o sr. visconde 
de Villar Allen, um dos iniciadores. da exp.osição inter-
nacional de 1865, a que deve a sua origem o. Palacio 
de Crystal. Mais de duas mil pessoas alli se achavam 
tambem, entre ellas o sr. ministro d9s negocios estran· 
geiros Andrade eorvo, governador civil e outras aucto-
ridades. · 

As galerias da n_ave central eram occupadas por 
muitas senhoras; e quando ~rnis .iVIajestades entraram, 
o sr. RobertoWoodhouse, di9tinctissimo amadorde mu· 
sica, tocou uma marcha triu,mphal de Mendelssohn no 
grande e harmonioso orgão,I que serviu na exposição, 
da qual o Imperador fallou.~ 

Percorrendo os ba;.(<1res, erguntou se aquelle esta·· 
belecimento era permanente. 

Disse ao sr. visconde de Vil ar Allen, respeitav(ll pre· 
sidénte da Direcção, que tinhk ouvido que a sociedade 
luctava com difficuldades, o que aque lle cavalheiro con-
firmou, accrescentando que isso fôra devido principal· 
mente á expol iação feita por u1* ministro em dictadura. 

Visitaram tambem os magníficos jardins; e a sua 
vastidão~ assim como a dos terrenos annexos, impres· 
sionaram o Imperador, a ponto de perguntar se todo· 
aquelle espaço pertenria á sociedade . . 

Assim terminou a sua visita, lao primeiro estabeleci-· 
1 

\ 1 
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mento portuense, visita apressada, porque o tempo dê 
que os monarchas dispunham era pouco e estava muito 
repartido. ' 

Visita ã Foz 

Depois das quatro horas e meia visitaram a Foz. O 
digno governador do castello, o sr. major Joaquim La-
zaro Franco, recebeu-os na esplanada. Começaram-se a 
fazer as honras e continencias devidas, mas o Imperador 
dispensou-as, não chegando por isso a disparar-se mais 
que um tiro. 

·subindõ a rampa, estanciaram nas muralhas; e Sua 
Majestade o Imperador, ac·ompanhado do sr. governador, 
subiu ao baluarte que domina a b<trra, examinando 
tudo, perguntando os nomes dos penedos mais nota veis, 
nomrando logo á primeira vista o pharol da Luz e a 
abri gada de Leixões. Conversou com o maior agrado 
com o governador, de quem quiz saber o nome e o 
corpo em que tinha servido. Fez-lhe muitas mais ,per-
guntas, e depois, dando o braço á Imperatriz, entraram 
nos aposentos do sr. governador, onde viram collocados ' 
os seus retratos em meio corpo; examinaram por duas 
vezes um album em'1que aquelle senhor tem os retratos 
dos generaes brasileiros e mais officiaes do exercito e 
~rmada que se distinguiram na guerra do Paraguay, e, 
sabendo que taes brindes eram enviados pelo filho do 
goYernador, que é o 1. º secretariG do Gabinete Portu-
guez de Leitura no Rio de Janeiro, disse Sua Majest.ade 
que muito bem o conhecia. 

O Imperador notou que faltavam no album ·os re-
tratos de d~is mi li tare~ distinctos por importantes ser- . 
viÇos, mostrando assim que não perde lembrança d'aquel- ·; . 



. 
les que a merecem por seus feitos ~m defesa Gla patria. 
Sentiu que os retratos dos g:eNeraes Mem1 Barreto e 
Fontes não estivessem vestidos á militar. ExamÜ'J(i)l!l GJs 
quatro tomos da Historia da guerra do Brasil contra as 

, republicas do Uraguay e Paragway, publicada em 1871 
no Rio de Janeiro. 

Viu egualine[í]te, o que muito o lisongeou, as con-
decoraÇões creadas e concedidas 'ao exercito e armada . . \ 

como re0<;>mpensa da ultima campanha. 
· Sua M~jestade a Imperatriz cortou dois raminhos de 
ilm florido alecrim, que está no terrado do Castello, e 
deu um á dama que a acompanhava, guardando o outro 
no seio, como recordação d'aquelle sitio. 

Sabendo, pelo decurso da conversação, que o digno 
governador era soldaclo . de D. Pedro 1v, que com elle 
tinha saltado nas praias do Mindello, desejou ser infor-
mado minuciosamente de todas as circumstancias do 
desembarque, fazendo muitas perguntas a este respeito, 
taes como os primeiros corpos que desembarcaram, se 
o dia estava lindo e' o mar bom. 

O sr'. Lazaro Franco teve então ensejo de o informar 
de que só elle o acompanhara no baluarte mais saliente, 
do qual foi mos~rar ao soberano brasileiro os pontos 
d:as fortificações dos dois exercitas contrarias, descre-
vendo-lhe o modo coroo se faziam os desembarques de 
maniimentos, e relabando os ataques dados á Foz, sua 
·defesa e muitàs outras peripecias 'da memoravel cam· 
:panha naquelle sitio. 

As~im terminou a visita a esta fortaleza, depois da 
·qual yisitou ainda o Imperador outros Jogares, como foi ' 
.a quirita do Sl'. Christovão Wanzeler, em Ramalde, ponto 
.assignalado em. todo o cerco, e cam especialidade no 
.ataque ás linhas em 25 de julho 'de 1833. 



O Imperador viu tamb~m o caminho cle ferro ame-. 
ricano, observando-o de cima da pónte, que dá eJ.il-
trada para o castello, e por baixo da qual o caminho , 
passa. Nessa occasião estava ainda por: abrir ao ·transito 
publico, mas hoje transporta diari·aJilente de 700 a 800 
passageiros entre o Porto, Foz, Leça e Matosinhos. 

Na volta o Imperador passou pela n@va· alfandega, e 
recolheu ao hotel, seguindo-se o jant.~r, como sempre 
breve, e limitado ás pessoas da comitiva. 

Recepção · 

Era infatigavel o Imperador. Acabando de jaratar 
passou a , receber as pessoas e cornmissões que pre-
tendiam. apresentar-se-lhe. 

Os srs. Agost,inho Francisco Velho, conego Antonio 
Alves Mendes da Silva Ribeiro e Manuel de Sousa, me-
sarrios dá irmandade de NoEsa Senhora da Lapa, apre-
sentaram a Suas.Majestades as patentes de irmãos, que 
os monarchas gostosamente acceitaram. 

Entre muitas pessoas de distincção concorreram os 
srs. visconde ele Figneiredo e conde de Samodães, ao 
qual Sua Majestade disse que tinha notado .que em Por-
tugal havia gosoo pelas bellas artes. 

Especial acolhimento teve a cleputação dos velhos e 
·. valorosos restos dos extinctos batalhões de caçadores 

5, e voluntarios ela rainha, pelos qua~s Sua Majestade 
ha,via perguntado em Coimbra ao sr. governador mi-
litar d'aquella cidade. 

O sr. Bernardino Prati, sargento do batalhão dê 
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caçadores 5, l~u, no meio dos seus camaradas, a se-
guinte 

Fe~icitação dos solllados do antigo batalhão 
de caçadores 5 

Tenho a honra de apresentar a Vossa Majestade Imperial 011 
poucos dos velhos soldados, que ainda existem, do batalhão de 
caçadores n.0 5, de que foi digno coronel o inclyto general, au-

. gusto pae de Vossa Magestade Imperial. 
Vêm elles com a maior satisfação e alegria fe licitar Suas 

Magestades Imperiaes, e dar-lhes as boas vindás pela feliz che-
gada a esta beroicii cidade do Porto, baluarte das liberdades. 

São estes os fieis s_oldados, que o augusto pae de Vossa Ma· 
jestade chamava para o seu lado como os mais esforçados guer-
reiros nos maiores e mais arriscados e ardentes combates do me-
moravel cerco do Porto. Nós, Senhor, devemos ao heroe liber-
tador mais vivo reconhecimento de amizade do que os outros ci-
dadãos, porque não quiz Sua Majestade ap,artar-se do mundo 
sem que fôsse á sua presença, na hora fatal, um dos seus sol-
dados, pa.ra lhe legar o ultimo adeus, o ultimo abraço, dizendo-
.lhe·: •transmittll-O a todos os teus camaradas; é um signal de 
gratidão pelos relevantes serviços, que comigo prestastes á li-
bPrdade e restabelecimento do throno excelso de minha augusta 
:fílha, a senhora D. Maria n: • abraço que nós recebemos e ali-
mentamos em o mais duravel sentimento de gratidão. 

Fomos nós que o cooduzimos á ultima morada, pegando á~ 
borlas do real feretro, e mais tarde os que fizemos a guarda de 
honra para a entrega do magnanimo coração e sua espada, que 
Sua Majestade legara aos briosos portuenses. 

Levamos ao illustrado conhecimento de Vossa Majestade os 
honrosos serviços que acima deixamos ditos, para mostrar que, 
ainda por largos annos, até baixar á campa, e mesmo desconsi-
derados pela representação nacional, nunca esqueceremos a me-
moria do augusto pae de Vossa Maje;:tade, nosso general, ca· 
marada e amigo, fazendo votos pela prosperidade do seu excelso 
filho, o senhor D. Pedro u, herdeiro de suas muitas virtudes. 

O Imperador não podia conter a satisfação que lhe 
causava a presença dos bravos soldados que haviam 

, combatido ao lado · de seu augusto pai. Apertou a mão 
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ao sr. Prati, e o mesmo fez a todos os demais volun-
ta rios. 

Perguntou ao sr. Prati quantos existiam ainda do 
batalhão de seu pae: o sr. Prati respondeu que na 
campanha do cerco do Portq tinham yncontrado a morte 
a maior parte d'elles, e presentemente existiam apenas 
dez ou doze. Perguntou em que se empregavam: o sr. 
Prati respondeu que eram arti!'ltas. 

Terminada a recepção, Sua Majestade a Imperatriz, 
que tambem tinha tractado do modo mais affavel aquel-
Jas reliquias do exercito constitucional, disse que queria 
despedir-se dos caçadores, e em seguida comprimen-
too-os a todos bem como aos voluntarios da rainha. Por 
esta occasião disse-lhe o sr. Prati que era um dos que 
tinham tomado as borlas do caixão do duque de Bra-
gança; Sua Majestade perguntou-lhe o nome e mostrou 
a sua satisfação por saber que o sr. Prati era de ori-
gem italiana. 

Ainda tiveram a honra de fali ar ao monarcha o sr. 
Miguel Angelo, uma commissão de cavalheiros, que lhe 
foi apresentar a medalha feita pelo sr. Molarinho, o sr. 
Antonio Candido Correia de Resende Lobo, alem de 
outras. A Jgumas d' e::, ias pessoas fizeram offertas, de que 
foliaremos em capitulo especial. 

Desejando ~er as illuminações percorreram em carro 
descoberto a calçada dos Clerigos, praça de D. Pedro, 
Feira de S. Bento, ruas das Flores e S. João até á ponte 
pensil, indo apear-se ao theatro de S. João, quando já, 
passava das oito horas,, e sendo constantemente victo-
riados pela multidão. 
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Theatro de S. João 
1 ) 

Á emtrada ci.0 H1.ea,t.rro passairam pIDr ent11e as alas 
dos porta-machados de infanteria 18, que lhes fizeram 
a eontineneia militar, e foram recebidos pelo sr. All-
tonio da Fonseca Paschoál, empresario da companhia 
lyrica, e Romão Antonio Martins, director da scena, su- . 
bindo pela escada particular para o camarote B.º H 
da 2. 8 011dem, cóntiguo á tribuna 11eal; nos dois im-
mediçitos 1iicou a comitiva. . 

_Apenas entraram tocog-se o hymno brasileiro, con-
servando-se de pé os espectadores ,e os imperda,es h0s-
pedes. Alguns espec~aclores pediram o hymno ela Carta 
Constitucional; que tambem foi escl!ltado de pé, e me-
,receu egualmente enthusiasticos appl:rnsos. Nesta oc-
casião o sr. commet1dador Miranda levantou na plateia 
um viva aos soberanos, que foi calorosamente corres-
pondido. 

No fim do 1t. º act0 o sr. Antonio Pinheiro Caldas, 
poeta clistincto, recitou de um camarote uma compo-
sição poetica, que foi repetida e mereceu mui~os a~-
plausos. . -

Depois d'isto a orchestra desempenhou um hymno, 
composto e offerecido pelo sr. EduarJ0' Vialilna aos por-
tuguezes re~identes no Brasil, o qual foi. chamado ·ao 
proscenio, onde lhe foi dad0 um ramo de flores por 
erotre applausos. 

Seg1ii:iu-se a ·execução, pela banda do regimento de 
infanteria '18, Glle 0ma marcbia offerecici.a ao Irn1[Vel!a<lor 
peb maestro da ~mnparnhia lyrica, o sr. Caz~ulino. 

No intervallo do 2.º acto o sr. Car.valh.0, es~ud-ante 
' 
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brasileiro, promrnoiou de um camarote um discurso 
em honra dos Imperadores. 

O espectaculo terminou I!lela repetição do hymno 
brasileiro, retirando-se os monarchas, acompanhados 
pelo empresario, cam~ra municip::il e mais au.ct0ritia• 
des. que 1iatnbem assistiram ao espectacu.lo. ' 

Era meia noite quando se recolheram ao hotel. 
A ex.m• sr.ª D. Maria do Carmo Rodrigues Forbes _ 

visitm1 a_ Suas Majestades no camarote. 

Illuminações e mais festejos uocturnos 

Á noite a cidade offerecia aspecto deslumbrante: jJ-
, laminara-se quasi simultaneamente. 

O pavilhão da praça _da Ribeira e postes que a ro,-
deavam foram illumiríados com balões venezian6s; smr-
prehendia o seu effeito. A rua de S. João estava corm. ... 
pletamente illuminada; nem urna só janella estava sem 
luminarias. Na dos Inglerz;es distipguiam-se duas estrellas 
de gáz. O.pavilhão do largo de S. Domingos, foi illumi-
nado a ballões de côres. O arco da rua das Flores, um 
dos mais notaveis pela elegancia da architectura e mimo 
das pinturas, illuminado a azeite, produzia comtudo ex~ 
cellente effei:to; prineipalmente na parte sui;ierior. Con-
corri'am com elle .pa.ra tornar es~a rua brilhante os pre-
dios que se illnmina.ram sem exGepção. 

O pavilhão do largo. de S. Bento era illuminago a 
balões, e tambem tinham luzes as janellas do convento. 

A rua de Sancto Antonio apresentava uma maravJ-
lhosa perspectiva com milharns de luzes .e côres. 

Os preç}ios estavam illuminados d'alto a baixo, e os 
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16 obeliscos tinham 87 luze~ de azeite oada tim. Ao 
cimo da rua havia um quadro rodeado d!') lumes, o qual 
representava - o Porto mostrando ao Douro a bejla es-
trella de Pedro u que despontava oo horisonte. Outros, 
dois quadros continham as armas portuguezas e brasi-
leiras em transparentes. Destacava-se a fronteria do 
theàtro Baquet, onde se intermeavam as luzes com as 
bandeiras. 

Defronte completava a excellente perspecLiva o àrco 
da rua dos Clerigos, coreto proximo e illuminação dos 
predios; o arco era illuminado a gaz, e pendia-lhe do 
centro um grande lustre. 

Na praça de D. Pedro, a claridade rivalisava com à 
Iuz. do dia. 

A fachada do edificjo da camara municipal e o predio 
-contigtl9 eram illuminados a gaz, e com estrellas de dif· 
ferentes côres; os candelabros em volta da ,praça todos 
tinham grande numero de luzes. Além d'isto as ban-
deiras eram quasi ~antas como as luzes em toda a praça. -

Não era inferior a perspectiva do largo da Batalha, 
rio meio do qual se eleva a estatua do sr. D. Pedro V. 
As arvores da praça illuminadas por balões pendentes, 
os edificios cheios de luzes, assim como a cimalha su-
perior .do monumento. 

Umas pyramides, que imitavam cypresfes, e a grade 
em volta do monumento estavam illuminadas. No centrô 
destacava-se uma corôa com esta inscripção-Associa-
ção dos ar'tistas portuenses. 

Entre a 'rua de D. Maria n e a embocadura do largo 
da Feira de S. Bento para a porta de Carros pendiam 
dos festões, que ligavam os-postes collocadas de ambos 
os lados da rua, innumeros copos de côres. 
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As escadas da egrejá de Sancto Ildefonso e a fron-~ 
taria da egreja da Trindade tambem estavam vistosa-
mente illmilinadas. 

Fóra dos centros mais concorridos e partes embel-
lezadas era t,i\mbem geral a illuminação, bem que menos 
profusa, e algumas havia de gosto e primor. A rua do Al-
mada produzia lindissimQ efieito, vista do camp'o da Re-
generação. Neste ponto havia illuminações particulares 
brilhantíssimas; entre ellas distinguia-se a casa do sr. 
João Cyrillo de Sousa Carneiro, illurninada por balões 
venezianos e lanternas de crystal, tendo a meio do edi-
ficio urnas armas brasileiras em transparente. Egual-
mente sobresahiam as dos srs. Maia e Miranda, e ou-
tras muitas. 

Como é de suppôr, as illuminações e as musicas, que 
tocaram todas as noites na praça da Ribeira~ largo de 
S. Domingos, largo dos Loios e da Feira de S. Bento, 
praça de D. Pédro e rua de Santo Antonio, attrahiram 
o concurso do povo. Revolvia-se em massas compactas 
pelos largos e ruas, o transito era difficil, e em partes 
impossível, sendo necessaria por mais de uma vez a 
intervenção da policja. 

Presentes 

Muitas pessoas se esmeraram em obsequiar os im-
periaes hospedes com dadivas e presentes: cabe o pri-
meir0 Jogará medalha commemorativa da visita do Im-
perador ao Porto. 

Esta medalha foi feita com o producto de urna sub- _ 
scripçãp aberta entre os portuenses, e incumbida a sua 
factura ao sr. Arnaldo Mollarinho, gravador muito di-
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sti111dto e habil. De um dbs lados tem 0 retrato do Im-
perador, em excellente relevo, e -em volta a iinscrip<;ão 
- D. Pedro n, Imperador do Brasil.-- No reverso está 
uma corôa de carvalho, e dentro d'e'Ila .uma estrella 
raiada, do cent~o da qual sahem as palavras - Ave Ce· 
sar- Por fóra circmmda a corôa a seguinte legenda..._ 
Visita de Sua. Majestade Imperial á cidade do Porto 
em ... (872. . 

É de ouro e tem. 27 oitavas de peso. ' 
·Foi depositada nas mãos do monarcha p0r uma com-

missão cõmpostJa dos srs. João Ferreira de Andrade 
Leite, Henrique José Pinto e José Ferreira Moutinho; 
e um dos membros pronunciou nesse acto a allooução 
seguinte: 

.Senhor: - A terra que foi testimunha dos heroísmos do 
sr. D. J>edro IV, augusto pae de Vossa Majestade, a terra que 
é legataria do seu nobre coração, a terra que elle tanto amou 
e que lhe corresJ:>ondeu com egual affecto, apreciando devid'a-
mente a honra qúe Vossa Majestade acaba de fazer-lhe com a 

_sua imperial presença, quiz commernorar tão .fausto aconteci-
mento, e uos encanegou de obter licença para pôr nas augustal! 
mãos de Vossa Majestade a medalha que o repret>enta, como 
testemunho de que, reproduzindo o filho tão fielmente as excel-
sas virtudes do pae, legitimamente succedeu ao pae o filho no 
amor dos portuenses. 

Permitia, pois, Vossa Majestade que jubilosos nos desempe-
nhemos de. tão honrosa com missão. 

Porto, ,2 de março de 1872.- João Ferreira de Andrade Leite 
- Henrique José Pinto - José Ferreira Moittinho. • 

Sua Majestade disse que agradecia muiito aos por-
tuenses a offerta que lhe faziam, e a consicle'rava uma 
grata recordação d'aq?ella cidade. · 

A medalha era goardada em uma caixa forrada de 
vellndo carm~zim por fóra e verde por dent'ro. ]inha 
sobre a tampa as armas brasileiras;. em ouro com um 



. aço do m>esmo .me.tad, or1lle se -lê 'ª ·inseitifi>çilo seguinte : 
- Os portuemes ao sr. D. Pedro M, Imperador .do 
Brasil. r ' 1 · , 

A com missão tamlmm .offereeell ao tmonarcha os ou-
nhos, .entregando-lh1os. deptis de. •tiPa~os ou1tros ex11rn-
plares da medalha. · · 

' ;, l fjJ 1 t 

ü sr. M-igl!lel Angelo, composi't0r 'de musica muito 
afamado, compoz_ uma ex1céllen1e marcha triumphal e 
a offereceu ao Impera1:lor, que o conhecfa de quando es-
tivera no B~asil, onde fôra nomeado organist~ da ca-
pella imperial. Apezar de o não Ler visto havia muitos 
armo.; conheceu-o facilmente. 

Escusado é dizer que lhe agradeceu affeGtuosamente 
a offert.a, fallanclo-lhe da arte que cultiva, _especialmente 
da sua opera o ~ Eztrico. 

O sr. Aclolpho Cyrillo de Sousaü1rneiro, natural do 
Brasil e estudante da Acauemia de·Bellas Artes no Porto, 
offereoeu ao Imperador uma paizagem a oleo, que se 
diz estar rn ui to· bem pintada. 

Este moço com pouco tempo ôe estudo adquiriu cre-
dilos superiores na academia, pa$<Sllndo por um ·dos seus 
mais talent0sos alurnnos. 

A ex.m• sr.ª D. Laura Laut·enüna da Fonseca Braga, 
filha da direc.tora rilo acreditado collegio de Nossa · Se-
nhora ela Conceição, e irmã do jo~ien pianista· Hernani 
Braga, começou a bordar um màgnifico retrato da ise-
rcnissima princesa dG Brasil, 1 ql'Fe LenciQnava entreg'ar a 
Suas .Majestacles; mas como nã© p0desse c0nd1:1.~l-o a 
tempo, tanciona remeltel-o mais tarde, para o Rio de 
Jane~ro, devend0 primeiro figur<1r na exposiçção penin-

9 
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sular que se projecta fa.zer no Porto, nos mezes de agosto 
e setembro proximos. 

O sr. Francisco José Rezende, pintor distincto, que 
tem escripto muito sobre pintur.a, brindou o monarcha _ 
bra$ileiro ·com d@is quadros, .sendo um o retrato de 
el-rei o sr. D. Luiz 1, e outro uma camponeza dos Car-
valhos, povoação que fica proxima do Porto. 

O Imperador surprehendeu o sr. Rezende na occa-
sião em que collocava os retratos em uma sala do hotel, 
e examina.ndo-os exprimi.u-se em termos muito agrada-
veis de reconhecimento e louvor.. 

O sr. Antonio Candido Correia de Rezende Lobo of-
fereceu -lb.e um valioso trabaH10 em madefra. 

No theatro de S. João o sr. Eduardo Vianna foi ao 
camarote offerecer ao Imperador um hymno, dedicado 
aos pprtuguezes residentes-no Brasil, que acabava de 
ser desempenhado com .grande applauso, e depois pediu 
á Imperatriz a honra de lhe acoeitar o ramo de flores, 
que lhe tinha sido offertado no proscenio. 

O exemplar offerecido pelo sr. E. Vianna ao Impe-
rador é impresso a our9 em setim azul, orlado de branco. 
A capa, de setim1 branco, tem BO frontispicio, tambem 
impresso a ouro, o titulo, offerecimento e nome do au-
ctor, no meio de uma tarja, .figurando duas columnas, 
sobre as quaes assentam á esquerda as armas porlu-
guezas e á direita as , armas brasileiras. Além d'isso foi 
·entregue num album de velludo v.erde, revestido inter-
namente . de seda am1!rella, e tendo a seguinte inscrip-
ção: ccA Sua Majestade o sr. D. Pedro II, defensor per-
petuo do Brasil.- Hymr;io, por Eduardo Vianna. » -
O trabalho typographico foi executado na typographia 
musical. ~ 

Ainda recebeu outro presente musiaal das mãos do 
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sr. Cazulini, director da companhia lyrica do theatm 
de S. João, consistindo em uma graqde marcha trium-
phal de sua composição. 

Outro presente que o Imperador recebeu consistia 
num album de photographias, offereciclo pelo sr. Ro-
f.ha, habil photograpbo, entre as quaes figura a do 
quarto e cama, onde falleceu o sr. D. Pedro 1v. 
!' · Finalmente o sr. Joaquim Baptista da Silva Guerra, 
industrial muito acredi.tado d'aquella cidade, teceu um 
rico corte de setim Lião, côr de violeta, c0m flores a 
-0uro e côres, para offerecer á Imperatriz. 

Jantar aos presos 

Tambem o infortunio e a caridade terão logar nesta 
longa serie de alegrias e homenagens, o primeiro sol-
tando um lampejo de esperança, seu imiw·e perpetu'o 
amparo; a outra compondo o hymno sublime das ale-
grias d'aqnelles a quem consola e alegra. 

Em um dos dias em que Suas Majestades estiveram 
no Porto foi servido um jantar e distribuídas algumas 
esmolas aos presos da cadeia da Relação por JniciaLiva 
de alguns indivíduos, que promoveram uma subscripção 
-c0m o nobilissimo intuito de festejarem por tal modo 
a visita dos monarchas brasileiros. 

Seriam duas horas da tarde, ·e estando presente o 
·Sr. procura.dor regio e varias pessoas, foi servido um . 
.abundante jantar. Depois cada preso recebeu uma es~ 
mola em dinheiro. · ' 

Os presos não cloentes eram 300 e ós doentes ·1.3. 
Lembraram-se estes infelizes de dirigi'r uma supplica 

<10 soberano brasileiro, pedindo a sua intercessão junt9 .. 



dlel néi (()'•sr .• D. Lnüi, para ·lhes serem êommutadas as. 
penas. . f ' 

5. 0 Dia 
"· ' 

Era · d0mingo. l?omco depoi,s d11s 6 horas da mairnhã,. 
Suas Majestades com a sua comitiva partiram pata 
Braga, temdo primei110 ou ido missa na real •Capella da 
Lapa, delebrada1pel0 sr. conego· Alves Mendes, JDa11a isso 
rogado pelqJnnperado11. Suas Majestades conservarram-se 
sem(DTB aj0-elhados 1no fonGlo das escadas do altar mór, 
recusando as almofadas que lhes ' füram offerecidas. 
. Findo o sancto sacrificio, seguiram a sua jornada, 

· parando nas estações somente o tempo necessario para 
se fazerem as mudas das -carruagens. As 9 horas en-
traram em Villa Nova de Famalicão. 

A extensa rua, Cle qmé quasi exclusivamente se com-
põe esta na5cenle povoaçã9, estava enfeitada de ban• 
deinas e fes.Lõ~s. e as janellas de damascos e bandeiras 
tambem. Tres bandas de musica tocavam em difierentes 
pontos, sendo imrtrenso 0 povo agglomerndo na rua, e 
muitas as daliilas nas janellas. A imperial comitiva foi 
rooebida ao estri<lor das musicas, die milhares rue fo• 
guetes, de 11epiques de sinos, e das acclamações ~o· 
pulares. 

Na ponte da Trofa esperavam-rio já os srs. governaclor 
civil de Braga, secretario geral, dirêctor das obras 
publicas e delegado do thesouro, e outras auotoridades 
do districto, hem como a cannara e administrador ülo ccm-
eelho da villa, o_ sr. barão da Trovisqueira, que é o 
presidente da,camara, barão de Joanne, que é o ''ice-
Jilresidente, magistivatlos judiciaes, e muitas mais pessoas 
da localidade. C~m todas que se lhe aproximanam o Im· 
peradoi: eolilversou. . . 
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·Saind@ d'aJ.Li che~ariam sem inci:dente á aap~Cal do 
Minho por volta fias 10 horas da manhãt. 

Não foi menos apparatosa, menos espléncrida e menos· 
sincera e enthusiastioa a recepção feita pela impontaniba 
(;idade primacial aos nobi;es viajal'ltes. E o povo povtu.-
guez naturalmente hospitaleiro, e muito palí'ticularmente 
a bondosa população do Minho. 

A entrada da (!.idade havia um granel© a1Uco, e aos 
lados d'este quatro pedestaes, d'onde 0utras tamtas crian-
ças vestidas de anjo esparziram flores s01Dre os soberanos 
na sua piassagemi. Tres bandas de Jillll!ISica tocavam,. mma 
no Arnos0i, muito distante da cidafile, outra na. Praça da 
Alegria, e a tercei.ta no. largo do bairão de S. l\farbililh©. 

Um esquadrão ele cavaHaria tinha j.do ao encontro 
da wmitiva, mas foi dispensado pelo Irnpe'rador de o 
seguir; e o regimento f3 ' de infanteria, cuja praça é na-
quella cidade formava á porta do hotel rea~, onde Suas 
Majestades deviam hospedar-se, na rua de S. J0ã0. 

As mas, por onde se suippnnha que seria Qll transitGr, 
estavam embandeiradas e as janellas das casas adorn1aclas 
-Oe damascos. O jardim, alameda e arcada da Lapa, fo-
ram primorosamente decorados com bandeiras, festões 
de ml!lrta., brazões d'aumas brasi.Iei.ras, etc. 1 • 

No centro do jardim ergufa-se um alegantíssimo p::r-
vühãu, de g©sto g©thic0, debai»o do1qual esta,1a sus[DebsID 
um rotulo, que dizia: -A Pedrro II lmperiador do Bfosil-. 

No pri:Ndpio da alameda acha\la-se um arroo c©m. trres 
entradas, o qual estava decorado com simplit'iclade mas 

1de bonito gosto. , : ,, i' i {, , 
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' A frente da Lapa e arcada tambem se achavam lin-
damente adornadas. • 

Entrando na cidade em carruagem coberta e acom-
panhados por um extenso seqnito de mais de vinte-
trens, conduzindo as auctoridades referidas, e outras, 
commissão dos festejos, o sr. conde de 1;3ertiandos e 
outras pessoas ele distincção, dirigiram-se, pelo largo 
do Paço, rma dQ Souto, praça do barão de S. Martinho, 
rua de S. Marcos, e pela travessa de Nossa Senhora do 
Leite para o hotel, onde almoçaram, e se d~moraram 
o ~urto espaço de uma hora, depois de recusarem 
manifestações officiaes, e dispensarem o incommodo das, 
pessoas que os acompanhavam, que por isso se retira-
ram, fazendo o mesmo o regimento 8 . 
. Sómente ficou o sr. admintstrador do concelho, José 

Carlos de Aràujo Motta, que acompanhou os augustos 
monarchas junctamente com os srs. dr. Pereira Caldas, 
visconde de· S. Lazarn, e João Gonçalves Perefra Bastos, 
secretario da commissão dos festejos, na sua digressão 
pela cidade. Também ficaram alguns soldados 'á porta. 
do hotel por causa da grande agglomeração de povo. , 

Antes de sairem do hotel receberam a visita do. 
~r. Arcebispo prjmaz, e logo se dirigiram, em carro 
descoberto, na companhia do venerando prelado, para 
a cathedraL 

Do s~. José Joaquim Pereira Caldas, professor do 
lyceu de Braga, recebemos, em virtude de pedido nosso, 
as interessantes noticias que se segµem, relativas á vi-
sita do Imperador a Braga, noticias valiosas tanto pelos 
conhecimentos e erudição de, s. ex.• como por ter sido 
o seu desvelado cicerone fazendo as honras da cidade 
ao illustre viajante. 
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Visita á Sé 

Sua Majestade o Imperador do Brasil visitou a Sé, 
e viu com miudeza: 

L° Cimeira d'um baculb antigo, chamado baculo de 
Santo Ovidio, de quem na catbedral se. conserva uma 
ossada com o nome d'este s<mto. O baculo é de metal 
dourado, e de extrema simplicidªde. ' Symbolisa uma 
serpente, emblema da tentação, .atravessada por uma -
cruz, emblema da redempção. Conta a tradição a Santo 
Ovidio por terceiro prelado de Braga, sendo S. Pedro 
de Rates o primeiro, e S. Basílio o segundo. Era ro-
mano de nação, e da primeira nobreza de Roma, e 
d'elle falia o poeta Marcial em varios epigrammas. Foi 
eleito prelado de Braga (bispo), no aono 95 no 1.º 
seculo da era cbristã; ' e falleceu nos annos de 130 
da nossa redempção, com· 35 annos de prelazia . 
. 2.° Calix de S. Geraldo, grímeiro arcebispo primaz. 
E calix pequeno de prata, com lavores simplicíssimos. 
Tem de altura om, 10, e de diametro no pé e na bocca· 
om,07. Era S. Geraldo fral'lcez de nação, e monge bene·· 
dictino de Tibães, a 6 kilometros de Braga, conforme 
reza a tradição. Floreceu no Feinado de D. Affonso v1 
de Castella e do conde D. Henrique de Portugal, nos 
pontificados de Urbano 11 e Paschoal 11, nos fins do se-
culo x1. 

3.0 Duas cruzes prelaticias, ambas de prata e da 
maior simplicidade; uma batida e outra cylindrica; es-
tando conjuncto com ambas um fragmento do cilício, 
com que o santo se ·disciplinava. 

4.º Um:is galhetas de prata muito antigas, olhadas 
na tradição como dos primeiros tempos da monarchia, 



entre os annos de 1i10 a 1 t37, na época dos prelados 
D. Maurício Bordino c;í11 Ji). Faym Mendes. 

5. º A Virgem de prata, chamada ilo Beato Lourenço, 
que a trafüçãrn dá1 eolílllo tr.a~ida engastada _F,JCJ morrião 
de Lourenço Vicente, na batalha de Al~uba1rrotai corJtra 
D. João de Castella . • Era este prela1cl.o naturaili ela Lou-
rinhã~ e fl@resce-'u ·nos reinatilIDs. d@ D. Feripamfo e. D. 
Jro'.ío 1, nos J!lOnbrficàdos clie Gregorio x,1 até Bonifu~io 1x, 
nos annos de t.371. Comserva-se Jila Sé a mnmia ve-
neranda do Beato ILourenço-, que na alludida batalha 
olbrara prodigios de- valor no meio da ~avaHaria,. rece-
bemfü então na cara um grande gilvaz na face direita. 
Na Chronica de o, · João 1 dá Fernão Lopes a earta 
curiosa d'este prelacl:o, em qDe narrei que o que lhe 
deria o gilvaz .1< nã!! fbra- contar o rnxóxó ao soalheiro. D 

Deteve-se ô senhor D. Peclrn li• bastante tempo a con-
t®mplar esta r:numia venaranda, collocada na caJ!lella 
dos reis 00 claus~110 da sé, assim chamada p0r arn terem 
estáclo as ossada.s do conde D. Henriqu~ e de sua mulher 
D. Thereza, · mudadas depol'is para os lados da· capella-
mór, onde ao p·rresente eslão ainda. Está D. Lol!lrençGJ 
do J.ado da Erist0la, jtM1cto ao alil~rn .da capeHa. 

6 .. º Um ea.lill de 0ampainhas, ohei(') de lavo11es em 
e:5tylo @gival., symboli·samdo os passos ela Paixão em ca-
pellio1lilas cle ·c:or1J1Cháos. Tem na base esmalte& folhea~os, 
e f.lum d'eHes. a .. alata d.e f509~ €:ffim as armas. dMladon 
D. Diogo de Sousa. Floresceu este prelado, que.obteve 
a m~tra em uenuneia do. cardeal de Alp6lrurinba, desde 
1505 a rl532,. m0s retnadós. de· D ... Manuel e D. João m1 
e: n(!)s pootirfica ~los de Julio. 11i a11é Clemente. v•DI. 

7. º Paramentos antigos e lllil©dernes ide muito valc>U~ 
e miim:©samente mordados., s1endo admiravel entre elles 
mna ah13\ {le 1\nho, pespontada e l!l0rdacl11 a retraz branco 



nes1ai tiidiade· lii~ fü'aga, c<01n: gosto e pa1ei~l1cGa, •IDO uilti.mo 
<ipllartiel; do seco l'<i11 x.vm .. 

8." A, eapella: d~ .. S•., Ge'llaldo1, onde; é constante> esLar 
eccl~lna cC>m azulejos, juncto do lageado, a ossada me-
moranda do alcaide de Coimbra, Martim dig• Fre<)ta:s1 que 
Jilr~ara- ai honra e adieél!Iclade, como. varã(i)• d' ames que-
brar que torceu. · 

9.º A capeH.a de1 1). GonÇalo Pereira, de geração n©'-
bilissima, e· mn dos p11ogenit01res dai casai de Bragamça, 
(;OB10 a;Yô1 cfo c~mdestavel Do. Nl!Jno1 Alvares Pernim1, 
conde @e Barcellos. Foi liJ:. Gonçalo aircelD·isrio de Braga 
no reimiad'o de D. Affonso 1v, filos polllltincados de João x.xin 
aLé Clemente vi; e· teve o pw do ~ondestav.el em Sa,. 
lamanca d'uma dama• illustre, curs:a:ndb a müversidàde 
como esr.udant.e. O arcebispo D. Gon.ç.alo Pereira (assim 
!;Orno o areefuispo D. Lo&irenço em Alj11barrota) ebnou 
pirodigios clw '1alor m11 bata.lha do Salado. É chamada a 
capella da Gloria, e fica ao lado da eapella. de S. Ge-
ra1l©o.,. mas no exterior da caibhedral. Deixo11 a admi-
ni :;Uração d''esta eapella ao deão da sé, comtal'lto €JUe 
fôsse portt9guez e füho de portugaezlilS; não queria 
na©a t'(!}In1 eastelhanos1• Achando-s0 em' Canavezes, con-
correIT para a paz: ei concordia entre D. Pediro e D. M-
Íõ!l·~O, oo• presença. filia rainha, oos;;uvimdos aci.rradamente ' 
e1~u1 virUude d@ assassinato de D. lgnez 6l.e Castrei.. 

~'oi acompanhado o lmpera<il:or . no. interior da sé, no 
e~ame dos.objectG:>s iincl.lcacd0s, pel0 s1r. C'©mmendador A:n-
toniro Lopes Cile Fig1:1eiredo, coneg© da eathedral e lente 
de-theologiia dogmatica rnJ semi na rio diocesano de S.. Pe-
dr©,. e Ul!Dll dos ©ll'namentos do cabido. Âe©mp:mhou com 

·este coue~,o o senhor 1). Pedro iI tam.IDem o sr .. eonego 
J©aquim Alwes Matth6lus, ornamento cdo 11m1l·pito1em fü)SS©S 
dias, e varão respeitabil1rssimo por sua vastai erudição. 
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Estiveram tambem presentes o deão e outros conegos. 
O Imperador ouviu com muita attenção a exposição 
circumstanciada que dos objectos da sachristia e the-
souro da sé lhe fazia o sr. commendador Antonio Lopes 
de Figueiredo. ' 

No exterior da sé, acompanhado pelo auctor d'esta 
noticia, examinou o Imperador com miudeza, e como 
objeotos em qae se apraziá a sua meditação: 

1. º Uma inscripção romana, collocada na parede la-
teral da sé, proxima da porta travessa contigua á egreja 
da Misericordia, y de cuja authenticidade se tem du-
vidado, lendo-se transcripta em Ambrosio e Muratori, 
alem do nosso Argote. Data do reinado d' Augusto, suc-
cessor de Julio Cesar, em vista da grandeza e belleza 
dos caracteres. Começa pela palavra CONDITVM, que 
por si só apenas pôde referir-se a um fulgur. e foi 
posta primitivamente em Jogar aberto, como eram os 
Jogares sagrados dos raios. 

2.º Uma inscripção romana, collocada na parede pos· 
terior da capella de S. Geraldo, na rua das Ussias, atrás 
da sé. Foi consagrada a lsis Augusta, divindade egypcia, 
e dedicada pela sacerdotiza Lucrecia Fida. Transcreve-a 
o padre Florez inexactamente na Espafía Sagrada, 
no tom. xv, como egnalmente Argole nas Antiguidades 
da Chancellaria Brácarense. Era a deosa protectara das 
mercancias e dos negociantes, e tinha templos em regra, 
conforme Vitruvio, nas praças das povoações. Foi achada 
perto do local onde está, e gravada depois da erecção 
de Braga em convento jurídico, visto mencionai-o esta 
inscripçã9. Dos muitos negociantes romanos de Braga 
faz menção ainda uma lapida quadrilonga, quasi gasta 
de todo, que se acha collocada sobre orn cippo milliario 
á direita da capella de S. Sebastião das Carvalheiras. 
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Nos principios do seculo xvI viu-a aqui em Braga, a 
um quarto de legua da cidade, no sitio de S. Fructuos.o, 
0 antiquario Elias Vinet, não podendo ler-lhe senão as 
duas' ultimas linhas. Hoje pouco mais se lhe tem po-
dido ler. 

3.0 A porta travessa da ~é. quasi em frente da rua 
de Santa Maria, chamada vulgarmente rua do Poço. É 
do seculo xu, forma transitiva; e ainda na parede con-
tigua ba modilhões da mesma época, alli collocados 
entre outros modernos, em época de refazimento da 
mesma parede. · 

4.º A frontaria da sé, com fórmas architectonicas .do 
mesmo seculo, no terço saliente e abalaustrado. 

5.° Face posterior da sé, fórmas ogivaes do seculo XIV, 
remendadas e ataviadas e!Il partes com reparos poste-
riores. - Nesta sé, anteriores á época da ogiva, são 
pouquíssimos os vestígios, e esses pqr mais el'uma vez -
remendados e ataviados em differentes seculos. Dentro 
da galilé ha na porta principal dois arcos ele volta re-
donda, concentricos, e cheios ele figuras, umas phan-
tasticas e outras reaes. Os capiteis estão revestidos de 
folhagens, e guarnecidos em cima com impostas ele-
gantes. A pedra d'estas construcções é a arcosa (gra-
nito recomposto), mais facil de trabalhar que o granito 
porphyroide, e só comparavel em parte ao granito am-
pbibolico, ambos abundantes no concelho cl'esta cida-de, 
e no geral dos concelhos do districto. Nas addições e 
refazimentos. modernos da sé predomina o granito por-
phyroide. 

Os objectos antigos, que Sua Majestade viu no inte-
rior da sé, e ficam individuados, foram-1 he dados a· ver na 
sachristia, onde costumam estar custodiados. No corpo. 
do templo viu com miudeza: na capella-mór, aos lados 



do altar-mór, os momumentos sepulchr.aes do (!,Onde 
D. Henrique- e de sua mutliler D. Therre;;ia; e4ami-
füm-os e ·ree·xaminou-os com swmma. atllençãD:. Trasla-
d©u-os da capella dos reis, no claustro da sé, chamada 
boje capella do Beato Lourenço, como fica mencionado, 
~arcebispo D. Diogo de Sousa, mamúonado egualmente, 
e a quem a cifilade, deve m.elhora11ililemtos va1iosos, além 
d@ ruão poucas aberturas de praças e 1TUas ; sendo as 
principaes entre ellas a rua nova do Sousa, e a praça 
ampJissima do campo de Sanct' Anna, onde hoje se acha 
um bellissimo jardim, com musica do corpo da guar· 
nição em todos os domingos e dias sanctificados. São 
de arcosa e~1Jes monmmentos sef>ulchraes, e tem cada 
\1>ffi d'eHes Jila ta'rnpa ttamuilar o vultO' cl© defunto, reto-
cados ao de le,1e nalgumas partes por mãe mais mo-
derna; havendo na face anterior do sepulchro do conde 
D. Henrique uma inscripção latina, que o faz oriundo 
da Hnngria, conforme a confusão geral da maior ' parte 
dos eruílitos no seeulo xvu em Portugal, em que era 
mui commum a confusão ·da Hun.gria com Borgonha. 
D'esta wnfusão participa ainda Camões (Los., cant. m, 
oit. 25, e cant. vm, oit. 9), e parti~ipam em geral os 
eruditos da Europa antes de 1596, em que appare-
cera impresso o famoso mannscripto de C~uni na Bor· 
gon.ha, vulgarisado em L"ra.ncFo11t, apparncenclo baml!Jem 
eP1tão ã luz as historias de Cylabra e Sugar. No anno de 
t 598, no arcebispado de D. Agostinh0 de Castro. co-
gnominado ainda D. Agostinho de Jesus, foram sepa· 
rados convenientemente os ossos de D. Theresa, e col-
locados então no tnm.ul(i) do lado ela epistola, mandado 
const11uir por D. Diogo de Sousa para si, e de <Jtle de-
pois não quiz utilisar-se. O anno 115'1:{ do letreiro re-
feve-se á trasladação coçijancta das ossadas. De D. Diogo 



de SollSa é egualmente esta c3pella·mór da sé, com seu 
ret~bulo de pedra, ,c©m boa e elegamte architectura. -
São tambem @bras do mesm© prelado a sachristia, t)iie-
scmro e orgãos g•nandes, em que mand@u collooor as 
s11ws armas. A capella-)lilór, que é pequena, era-.o an1tes 
muito 'maris. Os orgãos formn reformados no tempo ,file 
B. Rodrigo de Moura Telles. Na frente, do altar-mór 
examinou e reexaminou o Imperador o rvralioso fron.ta.l 
de calcareo, com ona:e capellinhas agi vadas de lavores 
mimosos, apenas mutiladas levemente nalguns ornatos, 
representando pa~sos do apostolado, com estatuetas bem 
esculpturadas. Infelizmente, a fim de casarem outr'ora 
este frontal com as dimensões do aHar-mór,' cortarram 
nnm dos lados UJma capell inha, ficando assim com des-
egnaes capellinhas 1ateraes a oapel linha do centro; nem 
tem sido p@ssivel achar-sé a capellin ha cortada, apeq,;ar 
das diligencias empregatfas nesse intuito. Este fronLal 19ri-
m0roso costuma andar sempre qoberto com os frnntaes 
de tela, ;ipropriados ás festividades diarias do culto. -
Numa capel la lateral á direita, quasi em frente da f;JOrta 
da sachristia, demorou-se Sua Majestade no exame atten-
cioso do frontal do altar, em que está patenteado em re-
levo o triumpho pleno da religião. É .bem esculpturad,o, e 
similban·te no desenho geral aos quadros a na logos de He-
meling e Cmmach. As figuras do 1Iriumpho são cle m~1lhe
res, ·e as dos esmagados pelo carro triumphal são de ho-
mims. Toda a talha é iHteiriça, e ntío ha uma só fenda, 
ou ~ma só mancha, na madeira d' este quadro grandioso. 
-A direita, á entrada da p0rta principal da sé, eirnmi-
nou por miudo o tumnlo de brcmze, coberto d'·um bal~ 
daquino do mesmo metal, em que fôra sepn.Jtado o in-
fante D. Afonso, filho segundo do rei D. João 1. Foi 
este iinfamite jurado successor .do reim0, ~e • fa Mreoeu nest~ 
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cidade de Braga em '1400, aos iO annQs de sua edade. 
Mandou este tumulo para jazigo elo irm~o, de Bolo-
nha onde existia casada, a infanta D. Izabel sua irmã. É 
dourado, com sua legenda na orla d0 sepulchro, e com 
o tecto sustentado em quatro columnas ele capiteis fo. 
lheados. Embora de execpção grosseir.a um pouco, tem 
seu merito artistico, até como um ·dos poucos monu-
mentos de bronze que se contam no paiz. No lado da 
cabeça tem um anjo de joelhos, e falta-lhe um pé no 
vulto dq defunto, que está em relevo na tampa tumu-
lar. -A esquerda da entrada da sé, do outro lado do 
tumulo de bronze, e proximamente ~ porta da entrada 
do templo para o claustro, viu e examinou a pia baptis-
mal. É um baptisterio de grani~o, cober.to e ·recoberto 
infelizmente com mãos sobre mãos de oleadelas a cores, 
tendo na base, no p~ e na orla da pia, figuras e lavo-
res dignos de exame. Na base tem quatro leôas a de-
vorar os filhos; no pé algumas crianças aspirando a 
subir da terra para o céu ; e na orla enlaces de lavores 
mimosos. A symhblica d'este figurado não pode ser 
mais clara. 

-Como o tempo estava contado para a demora do 
Imperador em Braga, e d'um modo irremediavel, só 
de relance attentou o senhor D. Pedro II no côro, que 
é de pau santo, e trabalhado ·primorosamente, assim 
como nos bellissimos orgãos lateraes do mesmo côro, 
aos quaes só em Tuy ha orgãos similhantes, no primor 
da construcção e na riqueza dos registros; havendo 
ainda muitos não explorados, como vai mostrando a 
observação e exame de cada dia. Foram executados a 
todo o custo. 

D' esta urgencia de aproveitar o tempo, darido algum 
a cada um dos objectos dignos de ex11me . na cidade, 
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proveiú a necessidade de deixar o Imperador a cathe-
dral, com magua de não poder ver e estudar cada cousa 
com a devida meditação. 

Campo das Carvalheiras 

,Da sé dirigiu-se o Imperador ao campo· das Carva-
lheiras, onde se acham quatorze lapidas romanas cylin-
<lricas, milliarias, com umas poucas quadrilongas, e 
uma meza apocrypha «feita sim d'uma lapida romana 
quadrilonga. » 

Examinou miudamente as laprdas de Caio Julio Vero 
Maximino (3), e a lapida de Flavio l\'Iagnencio. 

Prova-se com esta que as Hespanhas seguiram o -
partido de Magnencio como as Gallias, quando este se 
rebellara entre os narhonenses l:Ontra Constante, filho 
de Constantino Magno, no anno 350 de Christo. -
Com uma lapida achada na Volta do Côvo na serra do 
Gerez, na estrada da Geira, comprova-se como este im-
perador Magnencio nomeara cesar a seu irmão Decen-
cio, o mais moderno da classe imperial, de que fazem 
menção Ós cippos d' esta via romana, construida de certo 
no imperio de Vespasiano, o mais antigo dos impera-
dores, nelles mencionados. 

Foi esta estrada demarcada nos tempos de Decen-
cio, como foi reformada nos tempos de Maximino, as-_ 
sim como outras vias romanas egualmente sabidas de 
Braga, então Bracara Augusta. Sem estas lapidas, omis-
sas andariam nas'historias dajpoca ·estas miudezas. Ma-
gnencio matou Constante em Elna. 
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Nas tres lapidas1dle Ma:x;imino, umR qaasi1gasta detoolo, 
clá-se-lhe o á.º poder tribanicio, contra us 1~estimiurihos 
conhecidos dos historiadores cl'esta ép<Dca emn.ra:NJ/1.a-
da. Não lhe dão senão o 4. 0 poder tribunicio, dizendo-o 
acclamado no anno 235 de Christo, e fallecido no :inno 
de 238. O «quinquies,» (;) não, póde est:ir mais claro 
do que está. Nem póde est:ir mais claro o nome Ma-
xumiis do filho de lVlaximino, a q1.rnm dão Capitolino e 
Aurelio Victor o nome do pae; nome sem cunho ro-
·mano, porque o não era em verdade Maximino impe- · 
nai:10r, que era thracio pelo berço, godo pelo pae, e 
afano pela auãe. É mais uma pirova, a que ha nestas 
laphdas, para se acabar d'mna véz com a disonssão qae 
tem havido se era Maximo ou Maximino: Eckbel .dizia 
c0m razão que «era ignorancia o chamar-se-lhe Maxi· 
mino.» Ainda Borghesi (Dissertazioni delle 'Pontif. Aca-
dem. Rom. pi Arcfaeologia, tom. x) põe em du~ilila esta 
Ieitur.a clarissima, sern provas explicitas da sua paPte, 
qne, do mesmo modo qm-e Orell~ • .conf1.mcliu o legad0 
Q~into Oecio, su19.erintenden Le da reforma das estradas 
na época maximiana, com Quinto Deoi©, que depois 
vest1,na a pU'T'>pura, c0'm o nolllíle ' de Qnirnto Decio Tra· 
jano Messio. Um~ lapida romana da Geira, em q1rn se 
adduz ao legado o nome de Va.lerino, ~leita p0r terra si-
milhantes castellos JJO ar. · 

O Impernfor, ouvindo-me com >&umma attenção, 
mostrou comprazer-se no exame cl'estes documentos 
de granito, salvados incolu.mes da 181C:~ão c]Q tempo, e 
da mão da clestrnição, para rectificação e escllarecimento 
da \1erdade bistoríca. Deu provas de muitos conheci-
mentos archeologicos, assim como o bariío, clo Bom-R:e-
tiro. ca~'alheiro muito lido ,em 'Vierdade. 

Nunca estiveram estas lapitlas romamas no campo 
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da Vinha, .onde estão .edificados os dois seminarios, o 
de S. Pedro a leste e o de S. Caetáno a oeste, como 
tein para si o profundo archeologo Emílio Hübner. Af-
firma-o assim este sabio no seu opusculo Auszug aus 
dem. Monatsber der Kõnigl. Akadem. der Wissenschaft. 
zu Berlin, illudindo-se com o texto d'uma lapida qua-
drilonga, que existe collocada em frente da capella de 
S. Sebastião nas Carvalheiras. Esta lapida allude ã ca-
pella de Sancta Anna, edifica~a em ·1506, e então cir-
culada ·dos cippos romanos. E considerada como «ille-
gi"e\,) dos que não são dados a leituras lapidares, n;ias .. 
póde ser lida integralmente dos que têm uso das mes- · 
mas leituras. O Dr. Hübner illudiu-se de certo com as 
palavras- Vetres q. vineae, e com o nome Campo da 
Vinha. Vi-o copiar a lapid;i alludida, acompanhando-o 
como conhecedor das especies em 1861, com recom-
mendação do meu consocio academico Augusto Soro-
menho; e o Dr. Hübner é um epigraphista consummado. 

Attentou tambem o Imperador na meza apocrypha, 
testemunhadora d'uma antigualha bracarense agora em 
desuso (Mosaico de Camillo Castello Branco, A meza 
mysteriosa).- Com a narração da antigualha sorriu-se 
o Imperador, como era natural, e de certo hão de sor-
rir-se, quantos a lêrem ou escutarem. 

Visita ao quintal do !dolo 

Das Carvalheiras dirigiu-se o Imperador ao quintal 
do Idolo, na rua dos Granginhos. , . 

É esta antigualha um monolitho gra.nitico, no meio 
d'uma horta, meio descoberto ou pouco mais, e com a 
base· sobterrada ainda; É baixo-relevo em fórma desa-

10 
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, celliim .. Sobresabemo.1cent~o 01vulta d ~uml togatitsJ . que 
éoo , que· deu, o oom€ub quintal; e tetm ·á resqoert:la~ . na1 
paF-te.·superi0n; .uma· iosoripção ·memamativa .d'umiRron.· 
te-, familia 1 comi ,01itradnscrip9ãom~. Gamp0 das Can1at• 
lh~i11as1. ~s.rabre um oipfl0 rniUiari©i,, e·1emlf©Pma,lqual!l.ri\, 
fo.1;1;g;a'. Ai .direita . e. na1 .par· te in.forior, , está to11tr.a1 inscrip, 
QãlJ ainda·indecifoavel «Com :certe~a»J a0 pé·d'um vuàto1 
d&·Ilii:anceoo numalp.eqruena ara),mends,mali conservadà~ 
e.m ger.al. Era diLcerto o. nom~ dai divimdade, o qile• 
a.Ui ; s@ ·quiz , memonar. Mencionam~se talvez• n-a insor.tpi-• 
ção ·das·Gar.valhekas o neto e os1dois bisnet©s1do Fronta, 
quer.fezrpor, ventN1na o sacellum, e elles ·restal!l!l'.aram de 
novo, v,isto findar • essa .inscripção comi a palavra ·Reno-· 
varivnt: Memóra1 esta inscripçãGJ Titvs, Cae/i<cvs Tripes• 
Fronto, com0 ra;vô .e liisavô. O Tripes. não é difficil . d~ 
lê11i com@ :geralmente se tem aerediit•ado .. 

O ;qujn:ta1:dtl IiliDJo fica detrás, do ·hospital! de S': Mall-
cos,. .mancJ.ado ·edifiieai; em .1508•por Dii Diogo1de Sousa1. 
redlileioclo assimr a um1s© osi·qhle havia1então·na cidade, 
em proveit0 dos enfermos· ne(tessitados~ Tem• .este· ti-
tufo). por nelle1 se venerar o corpo de s .. , J@ão MaPcos,. 
discip_mlo do Sal.vadon. 

D, Diogo de !SQ}usa1foi o primeir0 que em Braga abriu 
estudos publicas .. Trouxe> depois mestres para elles o 
.cardeal, infante e rei D. Henrique. Assignou-lhes pro-
ventos estaveis D. Fr. 13altbazar Limpo, «que levara em 
Roma o papa PaulID n ll ·a corrceder. a inquisição a Por-
tugal sem clausulas f avoraveis aos judeos, como queria 
e, desej!)v•a ·o ·nosso rei JD. João mi> _.:_,,Deu1..os 1a@s padres 
da companhia D. Fr. Banthol0meu-.dos•-Marrtyres: 

o 
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Do quintal do ldolo, seguindo pélo Cátnpo dos' Re~ 
medios, rua de S. Marcos, e rua do Souto, dirigiu-se 
o Imperador ao paço archiepiscopal. 

Examinou corri' miudeza, ria sala dos retratos dos 
prelados, o painel de D. Fr. Bartholomeu dos Martyres, 
que flor~séeu , no episcopalió, nQS annos1 de 1

1

559, IlOS 
reinadost dé D. Sebastiãó, D. Henrique e D. Filippe 1, 
nos pontificados de Paulo 1v ald Gregbrio xrn - D. Fr. 
Caetano Branâãb, que floi·~sce'u na cadeira bracarense 
entre 1'789 1 a ·1805, governando' o rkioo a ra\nha n: 
, ir\l . , ' '· , • • , " D J , _ , d , . d 
m~na 1 e o princ1pe regente . oao, ao ep01s v1 o 
n'ome, nos' pon'tíficatlos de Pio VI e Pio vII - n: Herl-
rique, ao .d póls' elevado a rei, que floresceu éios -a'Ím9s 
dê 1533: no rkina'do de'1D: João m, e nos· poriti'ficados 
de Clecieºnte vu' e Pau'fo nf___: 'D. José' .e D. Gãspar, 
filhos riaturàes~ o primeiro do rei D. Pedro 1~; e o se-
gdndo' do rei ' D. Jóão V: o prlrheiro floresceu .entf1e 
1739 e 1756, nos reinados de D. João V e D. Jbsé I, 
no pontificado de B'e'Iledicto xiv; o segundo fiOr~sceu 
en'tre 1756 ' e 178'9, nos remados d'e D. José 1 .e D. 
Maria 1, nos porit1ficad6s' cfo Clem.ente xhr ale' Pio v1. 
Examinou de relance os demais paineis, ' cóili a1 s~rie 
dos prelados bra'carenses, des'de S. , Pedfo 1 de· Rates, 
quasi todos do mésmó 'pibcel nos m'als antigcis, e de.-
senhados plausivelmente a êsmo, como é natural dé crêr. 

A parte qo paço arctli~piscopal, edificada ffbot<Wdpo 
com o· Campo dos Touros, começou-a D. José dê Bra-.. ' ri~ I' 'l ,.., l'llJl f gança, nó1 eaóo arcebispo em 1139, 1e ult1i:1ilou-a ae 
tqdo .D. Gaspar; de f3lla)gatjoa: nômeado1 atcebisp9' el:h 
1"l,J::"'l .1'F'' ~" · 1 1~ ·'d ' d , 1 1 o X) ) · ' ' l''' llº '"D.- • 01 rn~enc iaua esa trosameute estanco a i .. 
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as rep~rtições publicas de administração e fazenda, na 
noite de f5 de abril de 1866, começando o incendio 
na volta da uma hora nos aposentos da estação telegra-
phica, no angulo do norte. 

Visita ao Seminario 

Do paço dirigiu-se o Imperador a pé, seguindo o 
largo da Galeria, rua de Gatos, Campo dos Touros, e 
Campo da Vinha (conforme as designações antigas, e 
fóra cl!l Braga mais conhecidas), em direcção ao semi-
nario diocesano de S. Pedro, fundação· do venerando 
àrcebispo' D. Fr. Bartholomeu dos .Martyres, logo que 
recolhera a Braga do Concilio de Trento, em sabbado 
da paixão, ein 1-564. D. Fr. Bartholomeu dos Marty-
res e D. Fr. Caetano Brandão eram dois varões me-
rnoraveis, de que faUava com admiração e respeito, e 
de que ambicionava vêr em Braga quanto restasse das 
suas épocas, assim no paço, como no seminario dos 

· orphãos, contiguo ao se'minario diocesano. · 
Viu com aitenção a fachada do seminario dos orphãos, 

que frontêa com o Campo dos Touros, onde é a praça 
municipal, e o mercado diario da cidade. Foi concluido 
este seminario em 1796, e tem o nome de seminario de 
S. Caetano, do nome elo fundador, que lhe deu excel-
lentes regulamentos, vulgarisados ulteriormente por 
meio do prelo. 

No seminario de S. Pedro, onde o arcebispo estava 
esperando o Imperador, com o deão da sé, embebeu-se. 
D. Pédro' 11 em contemplar a entr~da do edificio, e uma 
columnata do claustro, ·sobre que assenta uma varanda 
de. pedra, que é o que resta ail).da d'aquelles· tempos, 
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além das aulas theologicas do mesmo seminario. A co-
lumnata está bastante desalinhada do' prumo, e em 
.risco de não durar em pé por muito tempo, se lhe 
não acudirem de prompto com remedio. , 

Do mesmo seminario esteve o Imperador contem-
plando o que resta ainda da torre denominada de S. Ge-
raldo, prelado, que floresceu pelos annos de 1096, no 
reinado de D. Affonso vr de Castella, e no governo por-
tuguez do conde D. Henrique, nos pontificados. de Ur-
bano n e Paschoal n. Não deve deprehender-se da de-
nominação da torre, que .ella fosse edifi~ação de S. Ge" 
raldo._Edificou-a D. Fernando da Guerra, que florescera 
na cadeira bracarense nos annos de 1418, no~ reinados 
de D. João 1, D. Duarte, e D. Affonso v, e nos ponti-
·ficados de Martinho v até Paulo n. No forrp e nas pa-
redes mandou este prelado pintar em quaáros expres-
sivos a vida do sancto, de que fôra sempre devotissimo. 
Era D. Fernando bisneto do rei D. Pedro 1, éomo filho 
de D. Pedro da Guerra, que fôra bastardo do infante 
D. João, filho do mesmo rei D. Pedro e de sua mulher 
D. Ignez de Castro; e foi o primeiro que na sé primaz 
mandara fazer uma casa para livraria, enriqqecendo-a 
com livros «que nenhuma _pessoa podesse d'alli levar 
para fóra, sob pena de excommunhão reservada a Ro-
ma,. em virtude de Breve do papa Nicolau v. » E viu 
1egualmente as ruinas do incendio desastroso, que de-
vorára ulteriormente a porção do paço fronteante com 
o Campo dos Touros.- Soube ·que a parte occupada 
agora pelo prelado, fôra a que D. Fr. Caetano Bra~dão 
-0ccupara. 



V,isita ·a 'l
1
arios nont

1
os p. 1·1· f ., ,.,.., ) f f' ... , 

·Do seminarip foi' o Jmper1~qor .ªº j~rdim 1
q9 1 ~awp.~ 

q~ 91~p.\a 1~n,9~. ,pl,~nici~ 9e gr~q~.e exteNs~o, .~ c~mo 
ha poucas no mlenor de novoaçoes. Tanto o prclmi, - ~ 'fi l 11 f \ f ' . r 1 'l 1 Trt 
pomo ~ c9n1~i1g?~ 1'é,l~e.cla, est~v.é,!1n;i brl19ant~.n;iente ~dqr-

. n_aqo~ e iJ)1i
1
mrna.i:los para.~ l)O!t,e co~ :r;n .to ~q~t?, \lS: 

sim como a· arcada fronteira da Senhora da Lapa, onde 
... ' ;· ! } ,, . ' . 1 'j 1 \ 1 ! 

~ p P8n~9 <;le ,reuni~o qnot,içl!ana da rcida,qe, .e o,oqe 1est~o 
.?s ca!és prjr,cipres d'és,t~ c1p.i~1~ do. 1~)inho. ~s!ª"·ª ?!h 
1mr.nepso povo á espera qe Sua ~aJestade. 
L po j'ardirp. dirigiu-se o imperador ?º lqcal de qua-

. dal.up,e; seguindo a rua dos Chãos7de-haixo, a rJa ele 
.... r , l f 1 r f' ' 1 Santo André, e o C1mpo-povo. :Nesse l,o.cal, on . ~ ha 
~µia ç~p,_ella ?~ Se.qh.o_ra 

1
de pu1ad~l9pe. ~steve por m11 . 

P,Ouço a gozar o Imperador os beJlos panoramas que 
êl'allí se1 avistam, até 0

1 monte de Sa'nfa Martha, monte . 
(' , l 1•' 1 • ' 

.d.a falpyff~,µionte do Sameiro: e IJ)O~le do ~ºIl_l Jesu ~: 
pcapdo fPàts ~o l~rgo 9 p;iqn~e ~lo Carr.1~ho q'Este, mt 
µioray

1
eJ B~lª carpitic,1na q,~e pell!'l houve n:i, inyas~o 

êº~Bf~~p~ei~1s .ym ppss1q p;,ti~, ef qi·r.eo~ão ~ es~:i. çidaqf 
.ve .ragé,l. 
·' rMxando ;iqui, pão s.ó a Im.per~tr.iz, como a comitiy~ 
au

1
ê sein'pre o acompanhára, . foi o Imperador comigo, OI • ·1 f ' ., ' 1 • 1 

§~gujqq sp~~nr~ qo ?,~r~q qe ~,O~ ~~tir9, ~o ~lto prq· 
ximo da Buraquinh~, .. bellamente soHranceiro á cidade 
~ a· ca~~11e1~ü ';de·· duaaa11upe,º e oncté, sonre uiha 1frqga 
11~ ·g~~tiHo, ·çªfPPêt~~~· crnz, ~om 'fe~gpirros ~e ferro 
em volta, deixanao apenas espaço para ser circul~da 

1 1 ·d ' por uma pessoa de cada vez. Gozam-~0" d'alli panora-
mas amplíssimos, não só para os lados do interior, éomo 
ainda para os lados do ma~ ao .occidente. Alli esteve o 



1lmpl'eraalor por rnáts •tle 1bFes quar.tGs 'dflmr-à, qmm mm-
•exceH:eote .binouu[o cle 'theatro, 'cam1po-1e 1mat., • \'!;4ll'nii-
.namdo ,ós 1dilatmilissim0s 1 e 1var.iedissim0s 1panbravrms, 0í-
ere(údos ao côntemplador 1em .t@d€}s· ros r.umos ·rfo 'ho-
is©rrte. 1 , 

1Cmrnersou •comigo .sdbre 1quanto 1podli:am ·eshe:s 'i}!l'a-
m amas •offer.ecei1" ,dign@ ,de ·eixame. ~F1áU'On-s·e n'á se11-
·i:a ·a melliil,or.a,vel do Gerez, .oheia ~de Jl'iqlilezas natu:11ae'fi 
em · ©cl.0s os 'bres Teinos, .e atra\lessaila -pela iViia íromana 
,da · ira, ,file rc\izja ·constrtMlÇÍÍO, refurma, e demavcaç'a(J) 
í(jjei ~ i~ações, él'O tfallar das :lapidas roµrahas das 10811'-
~àfüei s. 

illoo • Vie ·na ·viisita ·qÍ1e ·alli füer;i i\lexandre IHercl!I· 
Jalilo, 1q e oo 1Jhie a honra ,ale aeompaD1hm:, com '(i) ial!i-
:hade 1&e . Laa:aro boje nesta .oidacle, .e en·t'ã© ttbbtide 
de Ore&po •na alelea, e .com © a1bbade:de Mafamrn1Ié •alem 
do Porto, então ahbade file .S:el!Ja Escura ãquem •da 
mesma cid · e·; !e foliou-se p©r essa 1erccasião d'©' 1coo-
.si;immado h~ t01·iador p(i)rtuguez, mo&tr.a!ildoJse o lmpe,.. 
irad0r muito edicado a e!ile, e mmiito p·r.esador d0s iseus 
·vrasfolsimos c ilileotiment0s. · • · 

F:ail1on-se extinct©s OOJll''"entos r®e lJ'.ibães e Villar-
de-F1rades, de re rl'a'H~ se yiiam á farg.a 1os locaes~ s'igni-
ficando D. Pedr ·I as saudades com que ia ide ·Bmga, por 
nfüD p@der ir eK · inar iestas casas, de •que estav.âmos 
fallanfil@ 'com mi'llceza. V.ei(') .á dirst-uissfão . .i() iglorios0 rwme 
de Tibães, com as ecordaçfíes 1historicanJ'ué füie an-dam 
8$SOcia.das. O con"'f~o cl•e Trbães·foi reedificado po1·1Paio . 
Gutterres da Sil:Va,'~ governava as terras da co1naitca 
de Braga, nolJ'einado e D. Affonsb v1 de ~ castelia, •com 
o titulo de Vigario d' -.rei: e correspondia esta aucto .. 
rida de á que tiveram d po1s· em. Portugat1 ~s l(},dianta'd:os .• 
Fall0u.se dos rf:lstos a~chitectonicos existentes ainda 
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na frontaria da igreja de Villar-de-Frades,. e prestes a 
desapparecerem talvez em breve1 deixando Jogar aos 
alinhamentos e aformoseamentos ' do3 camartelladores. 
Fallou:se nas janellas de volta redonda e de estylo ro-
mano-bysantino; faltou-se lambem de-dois bellos arco~, 
ro,rríano-bysantinos egualmente, e talvez pertencentds 
ao antigo frontespicio da igreja, por isso que es!ão 
aproveitados em construcção que não proseguira. Trou-
xe-se á conversação, que era animada e substanoiosa 
(mostrando por vezes o barão de Bom Retiro muitos 
conhecimentos)., tudo quanto era digno de ser jecto 
de discussão. Tudo inquiria o Imperador, e e todos 1 

os pontos de vista: velo até á tela o espirito eaccio-
_nario de Braga, por isso que em Guadalupe inha es.-
taclo um telegr.apho nos tempos de D. Migue durante 
a Ju qta civil do cêrco do Porto; e esse tele rapho of-
ferecera Jogar a essa conversação. 

Alli me perguntou o Imperador, se o S· ctuario af-
famado do Bom Jesus tinha em si obras 'arte dignas 
de attenção. Disse ao Imperador, que ri- , nem plano 
havia fixo e meditado para obras alguma ; notando-lhe 
que alli se consumia não pouco dinh ro em fazer e 
desfazer construcções, sem gôsto, ne discernimento, 
como convinha. . 

Ninguem, no meu Jogar de indicado de notabilidades, 
deixaria de usar d'esta linguagem anca e conscien-
ciosa. Disse ao Imperador que o lo l era bellissimo e 
salqber~imo, apto para ser um p aiso, mas que era 
infelizmente um local de mau gôs , de muito pessimo 
apro~eitamento; e de,Saptado até oje ao que devia e 
podi;i ser. O Imperador dec." liu- · em não ir alli, e li-
mitou-se a examinar pelo binoe o o que tinl1a em per-
spectiva, tanto po Sanctuario, orno no Sameiro, onde 

li 
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está erecta a estatua da Virgem da Conceição, e d'onde 
se gosa o mais am'plo·dos panoramas d'estes sítios, seja 

' qual for o rumo do horisonte. · 
O Sanctuario do Bom Jesus do Monte nos suburbios 

de Braga, á uns quatro kilometros a leste dd cidade, 
foi restaurado e reedificado de novo em grande eschala 
em 1723, debaixo da direcção do arcebispo D. Rodrigo 
de Moura Telles: obra, em . que este prelado g-astára 
para cima de 60 mil cruzados. 

Tinha sido restaurado e reedificado antes, em 1629, 
nos aros d'uma ermida de mutta devoção dos povos, 
restaurada·e reedificada ainda anteriormente em 1522, 
com o titulo de ermida dª Sãncta Cruz. Tinha a cadeira 
de Braga, em 1629, o arcebispo D. Rodrigo da Cunha, 
primeiramente bispo de Portalegre e do Porto, e de-
pois por· fim arcebispo de Lisboa, onde fallecera erri 
t 643 :·e era então monarcha intrus@ de Portugal D. Fi-
lippe m, ê oc<lupava o pontificado o papa Urbano vnr. 
Em 11522, c0ccupava a séde primaz D. Diogo de Sousa, 
o restaurador. e reedificador d'esta capital do Minho, 
que lhe deve as melhores ruas e praças que tem. 

A ermida da Sancta Cruz, restaurada e reedificada 
em ·1522, foi erecta pela primeira vez nos aros do 
Sanctuario do Bom Jesus do Monte,nos annos de 1494. 
Occupava então a diocese primaz o arcebispo D. Jorge 
da Costa, o 2. º do nome, imão do arcebispo 1D. Jorge 
da Cosla, o :l.º, mais conhecido com o nome de car-
deal d' Alpeélr'inba, do nome da vi lia da Beira de que 
era natural. Tinha D. Jorge, o 2.º, suocedido na mitra 
a D. Jorge, o !Lº, em virtmle ,·de renuncia em '1488, 
c9m o consentimento do rei D. João 11, e approvação do 
papa Innocencio' vm. 

Dos projectgs architetonicos ordenados para o San-



Ct.~atjo, 8rpflI?a :,Q$ 'ªrQS 1 C{i}lí1V·i~i~QQS, , P,Q~àçqicu:mçlps pe.J@ 
µrrchjt_e~té» Arn~ríi,IJ;te,, 1t1i1dc;> .rse rt~qi . (\lil/\i~tiLi~í\@.O_, e·w_odi-
ficado com mau gosto. . . , 

i!inda -etw. 1Bn1gil se r cons~rvt1m '1vfts.tigj~ 19li1 ,,çi-ríUJ.m-
v~laçã@ r.Qmmo,a, Qrgar:iisíl.<la ,Qpm(i) .~n.tii:G> tttli'a • ,de 1nso.:.:Nã.G 
foi ,ye};os D. ·Pe~ro ~1 "f.l©il' (altíl ide ~e~pp, n~m@. 1t5t!Ilbem 
Qªº foi . a.o lloim .J1esus e a 01,iotr~s 1Q~mup.visjn.lrn:ticas .d~ 
Bna.:g;;i, com.(j) 1a Pl:1:líile, Qljl.de1ft.!Jl p,5;6 1fô.r~ 1 Qrideua,~;0 lb.isp@ 
S. Martinho. · 

1 • 

(Y,js~t~ /J. ~~bl~0M1i1Jc~ p~Jiçp.' e .J;.yPAU 

... .Des.cend@ ,d1:1 Bu~aq,tlJi·IJ.ba, 1diriig4,yi,5e iQ lOíl1IiJ.eradpr á 
bibliotbeé:a Jputil1i·oa. ' . 

E~aminou cQm rletitila a.t.tenção, itiP meio rd'alg.IMiO~S 
raridades.1e obr;as 1va.LioS:as,_ esco.llüdas. , ql..',a~~te-mã@ pelo 
bi!J>Jjotlfte,cari@, e coJfoCaijfoS :IDa )llleza do· _seu rl'.IS:O, e>S (i,o,vt 
e~e.rnplar'.es que . rn~stá bii!Jliotheca :ha, fio J.lfMnl){J1Íal .da 
Tav,ela RedQ'Qdg, .(Vide f)icc . ]3ibl.,, ·v~rb .. Jorge F.er-
reiP.a file ·w.ase0i1U~.e·ll0s}. iU m idos ie:xem.plane.s .e,sJá falho 
em bastantes partes. , 

.,Além d'est.es dois ,exemp.lare.s, e e.s,pe~ialme.nte o 
mefüor, e-xamililou o -Im.p.enaifilor :um. Jlll6llU~'Cripto dtt 
fr. Afa~_aJil<J .re ,da Paix.ão, pertencente á liwrar.ia mona;;.Lica 
d!3 •írfa \'íHi!l~ ;e,m t.empos antigos, iFelativ© ·á his.to,~ia ·do 
r.e~naà9 ~e 4.ifulílso v11. D. Pedr© ·v, 1por in~ie,aç)io, mi.nha 
e dfl iübti©1thecario Jalle.€i!ilo, deli-ber.ou mandar copisir-
est~ m.anU:scrJpt.o, no intuito , ire o d;iv .á esta:mpa .. Cliir 
meÇt©u-s,e , o otnabalbo da c0wja,' m!Js ,interroJlll@eu,o a 
m@rte <lo ·in!eliz .monarcha., verd!!deiro amqdor .das le, 
tr.as, 1~ . .apn~;:ador, generoso '.dos cultones d' tdfos. Dev~ 
esta indicação ao rei illustrado, que. se..dig!fJar.a D1lil'Vir-we. 
e até eson~af-m.e gos,tiooo, ,á:eBr ... €ll d!J;S ·filot.a.hi:li.qa~s :d1.esta 



íl-Jl5 
,ç,~p,it~~ do ~!jn,lf~, !me.11,1q1;av(:ll .í1Pi\F9 . c9r5~ .pq~ r~H~"\9.-5'· 
e comp qolqnip. , qo,s 1~qrnpqp~. 1cf1n.formp ié ,.çqn.stP,A~e l).P,S 
_q~~ s~o J.iqq~ pp OQq'f!S dW~ig,uaH~fl~· 1 1.;),efp-~J}p q~pli
rnd,~rrf~n\e ~stp. 1\r;id,icqç\~qi,, 1p~la .~mn~rw>"9í\~e ~e,{l:l rv..081 
que me mimoseára çow ~1vros~ 1Contqi;n 1e~ie iIBªfil:µ ~r;i
-IM í1t;!~G~ot,~~ qa 1~P,oca .<iJ1u1e 4~?~re1v,e, ,eo;i qµ,e 1D,. Af-
,fonso .y1 f9r~ P.~im\lo d? .ipµlh,er e ·~? c,Çlir.p~, GW9 in-
. ~.ap,az . d.o ~9.~Iamo .e po thr9p9; q~o p ·fi~~p~i~~qq9 ai9ç1,a 
<ºEm .? 1~sRq~~? .glfie "lª ~cçãp 1~.f 1d~vorci? .~pdµ~ f11lega-

. _çqes qqe f. .fiennp 1fü\9 ~eycr;e}le . s~rp pe]9, 1i;i11i;n os ou-
yi9,os , esc~/.~n;i rliqd~1 .s~i;n que ,9 n11bJ9ir f.S~uwa log9 ~s 
fa~e1s. 

O ~F· Q. 1J_Jec;Iro ~' 1~cutou semp~~ com t9qa a µtt~nção 
e lhpn~s.a o ~~bliotheca,rio s~. Gqn,çalo Ant~çi de ~aceçlo 
S~ ,e 4.hre,u. J ~1iqljoth..(jC,~ , e~t{lva Jind~,mente ct90ljl}~Q~, 
~ .os y,ar~i.ndiµ~ cq!Il i:n.9;\tas .dao;rns distinc,t~il çlft qiçl,~de. 
que davam á bibliotpeca b,~llis~imo lje,alce. 

Qe~c;~ç .c;I.q çla livrnrja puqlica,_ fQi o Jírnperad9r á pula 
d,e I~trP.içlucç~o a9~ \~r.es .r~ino~ da i;iatu1;\');zp, C).Q~B rhp. os 
app~relb,o~ e pteq~UJos ,essenç}~e,s par() ,a wa~i.c~ -.!i~ ,I\QY.-
.siça e chiw\çp.,. ·e, et1:ir.cici9~ de hist9.ri? cpatur~f" -Ao.m 
_gs princ.ipaep typ,os <;\e r;i;i.iq.er?-e~, ro,cb~1, fo~ej~, ~.a
_qei.ra.~ do p)stricto, 1~xeJ!lpl,?res de planta~ ee,c'cci\~ª~) 
.e os Ifl~j~ gf<CBS~Qflº/S cRr,rel.~ti~o~. H~ µl,lj WJj11ljiePf o;; 
Jirincip,~es iR~f!:µn~eç~q~ 1d'1Jpp MPiogr:ar1l1j~o, par,a a Pf~
tica das cadeiras de geometria e mathematica e'emi8;n-
~i1F#S· 

,, v~~~t~ ~ ~ivr~fjfl .9-~ . 1?~Hir'l 9~W.~s.. · 
1 J 

P'~qüj v.e,io ,o Jrpp~rm:Jor il P.~. qqm ,o b,ar~o . ~e ijpµi 
!\~tiro, .~ p ?,qn~,t;tl praeyileiro ~o Porto, 1'fapuel J9s~ fui-
~~,l~q~ vjnçlq ~lllp,eµ,i pOffiltR9.CP elll _çaqps Q rn~to. flJl 
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'Çomitiva, .visitar a minha livraria, dignando-se examinar 
as duas ·salas que estão no primeiro pavimento. 

O Imperador, chegado que foi á primeira sala, man-
dou-nos sentar do modo mais lhano e affavel, fazendo-me 
sentar numa cadeira ao lado d'elle. 

Começada a conversação litteraria, e lançando o Im-
peraçlor a vista para um grupo de livros de. cavallarias, 

, '()Ode tinha muitas variedades dignas de exame, disse 
eu ao illustrado monarcha, que num canapé fronteiro 

' tinha estado o rei D. Pedro v, quando viera ver a mi-
nha livraria uma noite, na occasião da sua vinda a 
Braga. O Imperador foi sentar-se no mesmo logar; e 
eu agradeci a Sua Majestade, cheio de reconhecimento, 
o poder gloriar-me de ter tido na ipinha livraria, e 
sentados no mesmo ponto, dois monarchas. de valiosos 

, ·e solidas conhecimentos, ambõs ' amadores dos livros ~ 
presadores dos cultores das letras. 

D,eteve-se o Imperador folheando e examinando va-
rias livros, começando pelo Espejo de Princfy,Jes y Ca-
balleros, de D. Diego Ortunez de Calaherra, e Marcos 
Martinez de Alcalá de Henares, cujas quatro partes raras 
possuo em bella encadernação da época de D. Maria r, 
a quem os livros pertenceram; obtendo-os eu, por ter-
-ceira pessoa, do espolio do finado conde da Barca, de 
quem possuo ainda algumas outras raridades em muita 
estima. 
- Viu o Irpperador, ao pé da primeira obra, uma 

versão muito rara do Tirant<t-el-Blanco, e de summo 
valor litterario; e examinou outras raridades em varios 
generos, em que eu felizmente sóu muito rico, riquís-
simo, não sendo mais que medíocre em bens de fortµna. 
Na segunda sa la demorou-se o Ilnperadbr menos tempo, 

. em virtude de se aproximar· a ho'r~ "fixa tla partida 
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para o Porto; mas, ainda assim, como amador consóen-
cioso, mostrou . o· Imperador o apreço que fazia de mui-
tas e raras obras que tin,ha á vista. Disse-lhe que sentia 
muito .que Sua Majestade não podesse dar mais tempo 
a Braga, e com esse alguns instantes pausados aos meus. 
livr.os. O Imperador disse-me, naquellas expressões de 
presador consciencioso: - E eu sou amador 1- Dada 
a hora aprasada da partida, (e ainda o Imperador se 
demorou mais um quarto), offereci a Sua Majestade a 
Gaia de João Vaz, edição de 1630, bem conservado. 
exemplar, pelo qual o sr. Theophilo Braga reim15rimiu 
em Coimbra a obra (Vide Dice. Bibl., verb. João Vaz- -

· eRepositorio Litterario, quinzenal ·de Coimbra, n.º 2~ 
1868, onde ha especies a adduzir ao sr. lnnocencio. ' 
Veja-se tambem o 1.0 volume do Instituto, de Coimbra. · 
onde fallo da Gaia). 

O Imperador, acceitando reconhecido a raridade bi-
bliographica da Gaia, mostrou-se-me altamente grato, 
dizendo-me que levava na mão, em summo apre·ço, o. 
exemplar offerecido. Assim o fez, levando-o de minha 
casa para a hospedaria, e sahindo d'alli com o livro· na 
mão, caminho do Porto. 

Chegado á cidade eterna, mandou-me ao outro dia 
o seu retrato pelo sr. Gouveia, tenente do regiment°' 
de irifanteria 8, numa bellissima photographia em papel 
marijm, com a assignatura de D. Pedro d'Alcantara. 
escripta por seu punho no fundo do retrato, tudo en-
volvido num sobrescripto em branco, dentro do qual 
vinha outro com a offerta endereçada ao meu nome. 

Dos «incunabulos» da minha livraria fixou muito as 
vistas do Imperador um in-4.º, excellentemente bem 
conservado, com grandes margens, contendo Apho-
rismos de Raby Moysés, conforme as doutrinas de Ga-



l&tid; c'orrr irliéiae<s em' cores" ecli~ão de' Bon~Jiíd, im-
pr'r!h'Sdi Bbn"r!ili'c'U HMúJ~s libi ár'ii, 1148 9~ aS--strii c'ómo 
os; AphOJJi~nids dé' Joã~ D&rrtas'c'eiill e. 081 Aplíb'fismds 
d'f3' Flasis] reü'fül:lós' tbclos nb riiestriCJ voHHne, dorH1 erll 
di\:!iWn11c~d · gr'Oss~1d; muito antiga, µlàs ' bêlii cotiser-
va la~ Vi · ~i'.ú~1lhe e'ra leste ciíncurla'büld » 1 füfJàl tlóviâáde' 
co~b' o fori{'êgua'lrh'éhte'' a' mnri 1 qúaHd~ 1 0 'vi p'el~1 pri-
méirá 1.v'ez; térldtl-ó comprado p1dt 2HOOÓ 'réis; · por1 issd 
qbe' de'bali:le pr6c11reí as ihclicaç,õ'es q'ue d~via' ter no 
füpert'orforh · Bibliogr'dph'ic'um' Ludovibi· Htiih. NãB as 
a\:llíe1 egmilfnente noutro's l:\ibliogr'apbds. · 

Da Gtiia fica!me· uilia elli:ção que n'onci ví, rie'm sei 
q 11em visse ainda, ou no pài1z ou\ fóra ' d' ell~ ~ ~iz até 
avetiguações pára'Allemanha, dodde tenho obtidd m itas 
pre~iosldades p1ór'tiíg'aefas· e· hespanlíblas~1 • a~guifias a 
peso ele dinheiro, outras em preço~1 m' i,tü ra%av~is. 
É1 d~ · f66'1, com'o outra· que tivé erii,fo11o, ·e offereci 
·ad vfo~onde de Almeida GahetÍ,' mb,~Clo 'do cjti~ lera no 
prologo d'a1sua·1Adósihda': Em· logat' dé' ser1 ehi fc)']io, 
é' em· 4. 0 : e differehte na ' correeção d'ess:f edi1çab co-
nhecida. Houve pdr isso duas ediçõés nO"·m1esrrl"d atino: 
é esta de 4. 0 mais manuseavel, at'loptadá1.pof venturá 
pata aso 'elo povo, fic'an'do o folio, por .menos rifühusea-
v'el, pa11a· aso ·elos efo'd)tos. Nãb .é de·sarrazpátfa 'esta1sup!' 
pbsição'. Te~ho de' Sé'rmõ'es até' fres e'diçõés .'do me~mo 
annb, ~ 'al'gumas em different~s oflfelna~. e g'1'a1·do e1stasl 
es~ec\e~ comb ddcuméótos va!1iosos para)"a .. líist5Ha1da 
typograpb'ia ' erlt're ' nó~. O 4-'.º da rri1riha Gaia, é' o 4.º 
peque. id, . 'e' contém 1 quatro oitava J ein cada ladd\i.' f.!. 
vinHeta do frorltispidio é1 da prihiefrá tlragelli'. Não tem 
un'i'âºsó! rlíacula' ~ e''é da officiha 1cle Dommo:os· Carn~'iro 

• ' 1 C) ' cõrlfo!·a ~tliÇã1ó1 ' d'e fól'íô; .gr.heffi s'.fü\o e~l?rnpi'àr. ', 
rlar'àrífe ' a• éxchrsãó'I p~1~' 1CÍda<ftJ~,' a OIDpánlib\J' sefüt 



~tlil 1 a~ ·Iiit:p'erâ\fü'F 1 0 1 1.Wes'itlettte ·aâ1 co:ttuíiish'ao' btasiieirà 
de Braga o sr. visconde de S. Lazaro, e o séerétarí0 da 
m'es!tia 1carrtmissão 1o'sr; Jbãb • <'Jon~alves 1Bas~o;- ot~dAdo 
do im~etio' d'0' 1.Btasíl, e no· mesmo carro clo l~Efür~tatib'lo 
aM'ID'pa:nheu' sem~re' oJ st1•1 .Albe'l:'to'~ Eslah'islh:U1 fifü0, . 
sobrinho, e neto de officiaes do esqoadr'ãb 1de da</~lJa:ria 
dos Eternos, creado por D. Pedro 1v no Porto, e que 
por mais de uma vez Sl'l1 batêra contra os realistas com 
denodado valor. 

Aqui tétttiina 1a'interessahte noticia· qué o sr: Pereira 
Caldas nos enviou com o modesto titulo de· apo1ita-
rtl:entbs, e- qua Iios tomárno·s a liberdade de' trà'nsc'réver 
por' intejro. 

N'ã'o.'taliou· tatül:fem a cárid~dé entre· as demonstra-
ções de regosi:jo, •. dadàs aos aogustos viajantes. A be-
n'emeritatcómmissão dó's festejos não quiz que o ruído 
das 3uas festas atribolasse o: infortunio dos que jazem 
nas 1fJrisões, e levou-lhes lá<a'COnsolação e a alegria, dis-
tribuindo-Jlfüs um jantar verdadeiramente opulento para 
taes infelizes. · 

Os próprios mM1bros da commissãb lh'o serv~ram; 
a·coµipanhadds pelo' meritissimo delegado do procurador 
regi'o ' o sir. lVlotta, pelo sr. administrador do ·concelhO' 
e· seu secrétàrio o sr~ Parada. ' 

Fora da cadeia tocou uma banda de musica durante 
este acto . 
, O sr. gove'tnador civil do districto deu do seu bolso 

duas inscripções de 10oaooo réis nomínaes, uma ao 



mo 
asylo de S. José e outra ao recolhimento das orphãs 
da Tamanca.' . 

Depois da visita á casa do sr. Caldas os soberanos 
1.. brasileiros tornaram ao hotel, para gosarem algum des-

canço, e deixaram a cidade de volta áo ·Perto ás 4 horas 
e meia da tarde. · · 

Felicitação 

, Suas Majestades receberam felicitações da camara 
municipal, d'uma deputação de veteranos da liberdade, 
e do egresso benedictino fr. João Guadalupe Martins 
Pinheiro. 

A da camara foi-lhes apresentada logo que se en-
contraram no extremo do concelho, e é concebido nos 
termos seguintes : 

•Senhor! - Braga, a terceira capital do reino, de que foram 
reis ditosos os augustos avós de Vossa Majestade Imperial, não 
podia ficar silenciosa, muda e queda, á nova da visita com que 
Vossa Majestade a quer ennobrecer e honrar; e muito mais por 
ser ella feita na companhia da Muito Alta e Muito Nobre Im-
peratriz, Vossa Condigna Consorte, cuja união os céos p~:à'f,on
guem por muitos e dilatados Q.nnos, para felicidade dos )l-bvos 
de quem sois luz, e protecção dos portuguezes que lá resiaem. 

1Senhor ! -O município de Brnga, que representamos, vendo 
em Vossa Majestade Imperial o Augusto Neto de seus preJ_!laros 
reis, o diguo filho do immortal D. Pedro 1v, o illustrado ~~·mão 
de sua sempre chorada rainha, a sr.• D. Maria 11 (a virtuosa), 
e finalmente vendo em vós o espelho dos reis, e monarcha inve-
jado das nações, e protector dos portuguezes, não podia deixar 
de correr em festim ao vosso encontro, como testemunho do alto 
-apreço em que tem tamanho favor, o qual, como padrão immor-
redouro, ficará registado em seus archivos, para que os vindou-
ros tenham d'elle conhecimento. 

·Continuem os céos a proteger as preciosas vidas e feliz rei· 
nado de Vossas Majestades Imperiaes: e taes sitq os desejos dos 
habitantes do concelho deBraga, a quem os abaixo assignados 



têm a honra de representar, como camara municipal do mesmo 
concelho.» ' 

Felix Maria Gomes d'Araujo Alvares, presidente. 
·Alfredo Alves Passos. 
À.ntonio José Pimenta Gonçalves Junior. 
João Bapti.~ta . Ferreira da Silv'J,. 
João Evangelisla de Sousa Torres e Almeida. 
João Luiz Pipa. 
José da Fonseca. 

A felicitaç.ão dos segundos foi esta: 

Senhor! - Soldados da liberd!tile, companheiros nos perigos 
e nas glorias do senher rei D. Pedro rv, o immortal dador da 
carta constitucional, e irngusto pai de Vossa Majestade Impe-
rial, não podiamos nesta occasião solemne deixar de vir apre-
sentar !t nossa respeitosa homenagem, em nosso nome e de nos-
sos camaradas, junto !t Vossa Majestade Imperial, e saudar com 
entbusiastico jubilo a presença de Vossa Majéstade Imperial no 
seio da capital do Minho. , 

Práza a Deus que Vossa Majestade Imperial e a augusta se- ) 
nbora Imperatriz, virtuosa esposa de Vossa Miijestade Imperial, 
regressem á capital do Brasil, cheios da felicidade de que são 
dignos, e que bem sinceramente lhes deseja o povo portuguez. , 

Antonio de Simas Machado, major reformado . 
.A:n~ 1io Carlos d'Araujo Motta, tabellião e militar que foi 

do bat'1.Ibào de -voluntarios da rainha. 
José da Rocha Veiga, recebedor da comarca e voluntario que 

foi do batalhão de caçR.dores n.0 2. 

1 
A cidatle não prescindiu das illuminações e festejo~ 

que tinha preparado para a noite, apezar de não pode-
rem ser presenciados por aquelles, em honra de quem 
eram feitos. 

Quatro bandas de musica tocavam no Campo de 
Sancta Annà, cuja illumlnação deslumbrava, contan-
do-se para mais de 20 mil lumes, desde a arcada da 

11 



162 

Lapa. até á Senhora Branca. O ·pav,ilhão e froataria da 
Lapa, entrada para a alameda, fachada do theatro, muitas 
casas particulares, e arco da Porta . Nova, offereciam 
deslumbra.rate •espectaculo .. 

Terminaremos esta parte da nossa desqripção com 
os nomes dos cavalheiros que compunham a commissão 
encarregada de dirigir os festejos. Foram os seguintes: 

Visconde de S. Lazaro, Joaquim Machado Caires, 
Antonio José Gonçalves Braga, Luiz Antonio da Costa 

, Braga, João Gonçalves Pereira Bastos, Francisco Ba· 
ptista Silva, Francisco Casimiro da Cruz Teixeira, Ma· 
nuel José d'a Costa Guimarães, Francisco Antonio de 
Araujo Reis, José Pinto Barbosa, Manuel Luiz Ferreira 
Braga, Â[llparicio Joaquim Gomes Pereira Castiço, Ma· 
nuel José J:.,ópes dos Simctos, Felix Antonio da Rocha, 
Manuel Igmcio d'Oliveira Braga, Fulgencio José da Costa 
Guimarães, Manuel Pereira cl'Oliveira e Sá, João Pedro 
Soares e Commendador José Maria Rodrigues Carvalho, 
Coube. a direcção da mesa aos srs. Manuel Luiz Fer· 
reira ,Braga, presidente, Apparicio J. Gomes Jf.?,reira 
Castiço e João Gonçalves Pereira Bastos, secr. ~rios, 

No seu regresso ao Porto, os soberanos brasiifeiros 
1 • pararam em Villa Nova de Famalicão ás 6 'horas da 

tarde. Eram alli esperados mais tarde; mas assiq(-'iesmo 
foram recebidos pelas mesmas pessoas e com as i. %smas 
demonstrações de pela manhã, !Sendo grande o c©ncurso 
de povO.. Demoraram-se apenas o tempo necessario para 
as iEliludas. · 

A villa illuminou-se á noite, aproveitando os prepa· 
rativos pa,ra isso fei·tos, pela commissão e mais habi· 
taiiltes, na ideia de que passariam depois cle anoitecer. 

Eram 9 horas da noite, quando chegaram ao Porto, 
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recolhendo ao hotel sem nenhuma manifestação espe-
óal, além das iUuminações que ainda nesta noite tive.-
ram logar. · .· 

Pela mesma f órma se dirigiram no dia seguinte para 
a estação das Devezas, ás 6 horas da manhã, entrando 
no comboyo especial que ós aguardava, e que rapida-
mente os conduziu a Coimbra. 

' 

1 • 
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Vl!GEM DOS HIPER~DORES DO BRASIL 
, ' 

TERCEIRA PARTE 

Coimbra 

Das quatro principaes cidades, visitadas pelos sobe-
ranos brasileiros, Coimbra fez excepção na singeleza 
com que o~ recebeu. Isó1adamente considerado este fa- , 
cto, ·pode ao longe fazer suppor que a Athenas portu-
gueza deslisou do geral e enthusiastico recebimento das 
outras povoaç.ões, por motivos ou circumstancias que 
hajam de ser lembradas pelos augustos monarchas com 
menos grata recordação. 

Não foi porém assim. 
Fiada n~ abunaancia e valor dos monumentos que a 

ennobrecem; na fama de que a historia e a poesia a cer~ 
cam; nos fo'rmosissimos e infinitos quaclros de . que. o 
pittoresco Mondego é farta galeria, e t~da a natureza 
variado album; -e sobretudo, emfim, na sincera effusão 

' 1 
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dos sentimentos dos seus habitantes, não tomou enfeites, 
que, sobre superfluos, bem sabia quanto desdiziam do 
espirito desprendido do esclarecido hospede; além de 
que andavam contadas e distribuídas as suas horas, e 
repetidas provas havia dado Sua Majestade de quão pouco 
desejava manifestações ruidosas, que o desviassem do 
seuJ. programma de viagem. Por todas estas considera-
ções Coimbra recebeu os augustos monarch_as como 
quem recebe parentes e amigos estremecidos, com os 
braços abertos, e o contentamento no coração, sem de 
modo algum faltar ao acatamento devido á elevada ca-
thegoria e vasta illustração dos Imperadores. 

Offereceu-lhes festas da scieocia, admiração das suas 
joias archeologicas, .o enlevo dos sítios, que a natureza, 
a tradição e a poesia encheram de encantos, e emfiin o 
amor affectuoso e hospitaleiro de dezeseis mil cidadãos. 

Não foi pouco, e cremos que não foi descontente o' 
ili ustrado soberano. 

Não ha pois festejos a descrever. 
À propria camara municipal adoptou as seguintes 

resoluções: 
Em sessão de 29 de fevereiro deliberou ir esperar · 

á estação do caminho de ferro Suas Majestades os Im-
peradores do Brasil, acompanhai-os, offerecer-lhes os 
seus serviços, e agradecer-lhes em nome do município 
a distincta honra que recebia Coimbra com a sua visita: 
e decidiu, em demonstração de regosijo por tal aconte-
cimento, adornar de damasco as janellas dos paços mu-
nicipaes, e illuminar este edificio durante as noites que 
Suas Majestades permanecessem em Coimbra. 

Deliberou mais que fosse permittido o transito de 
carros no caes novo, em quanto Suas Majestades Im-
periaes estive.ssem nesta cidade;_ auctorisando o presi-
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dente a 'mandar proceder aos reparos de que o men-
cionado caes carecesse para tal fim, visto que o accesso 
ao hotel do Mondego, aonde constava que Suas Majes-
tades iam hospedàr-se, se tornava por outro qualquer. 
lado difficil. 

A Universidade resolveu o~erecer-lbe um presente 
de livros e a tão magestosa como imponente solemni-
dade de um doutoramento. 

Chegada dos Imperadores 

Precisamente á hora de antemão indicada chegou á 
estação d' esta cidade o comboyo expresso, que conduzia 
os Imperadores .e sua comitiva. Eram 9 horas menos 
alguns minutos. 

Na estação esperavªm pelas imperiaes hospedes todas 
as auctoridades da cidade: os srs. bispo confirmado, 
D. Manuel Correa de Bastos Pinª; governador civil, 
Antonio de Gouveia Osorio; secr~tario geral, José da 
Costa Gomes; camara municipal, composta dos srs . . 
dr. Lourenço d' Almeida e Azevedo, . presidente, José 
Francisco de Oliveira Reis, José de Moura de Gusmão, 
José Lioertador de Magalhães Ferraz, Manuel d'AJmeida 
Cabral, e Acacio Hypo!ito Gomes da Fonseca; general 
da 2.ª divisão militar o sr. José Julio do Amaral e seu 

· estado maior ; governador militar; reitor e secretario \ 
da Universidade; o sr. conselheiro Antonino José Rodri-
gues Vidal; e além d' estes uma commissão de acade-
micos brasileiros; o sr. Felisberto José Ferreira Gui-
marães, tàmbem subdito brasileiro, .. o sr. conde das 
Canas, e o sr. José Melchiades Ferreira Santos, ao qual 
haviam sido incumbidos os aprestos da hospedagem. 
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Apeaàos os viajantes na gare, o sr. Melchiades quiz 
tomar a mala que o Imperador trazia na mão, mas Sua 
Majestade recusou) perguntando logo ·pela sua carrua-
gem. Indicou~lhe o sr. Mekhiades a ql!le lhe estava des-
'tinada; mas o Imperador, ''endo uma luxuosa carrua-
gem descoberta, pucha~a por qu'atro cavallos brancos, 
criados com ricas librés azues. ealçã© de veludo en-· 
carnado, e galão branco, librés que pertencerám .ao 
fallecido fidalgo Francisco Barreto. Chichoro, duvidou 
acceital-a: foi preciso que o sr. Melchiades lhe afian-

. çasse que pertencia ao dono do hotêl. Só então Sua 
Majestade, depois de troca~ algumas palavras com os 
srs. bispo e reitor da Universidade, a quem disse, que 
assistiria ao doutoramento como viajante e sem appa· 
rato de recepção, e depois de ligeiros comprimentos, 

' \ - e de recommendar. ao general-que mandass;e retirar a 
tropa, se resolveu a subir para a carruagem. 

A sua comitiva e as pessoas que o foram esperar, 
formavam um extenso cortejo de muita·s carruagens, 

- . que .seguiu pela rua da Sophia, largo de Sansão, ruas 
de Visconde da Luz, Calçáda, Portagem, Caes até ao 
hotel central do .Mondego no largo das Ameias. 

Nas ruas do transito estacionava grande quantidade 
de povo; e as janellas, vistosamente adornadas de sedas 
e damascos, estavam cheias de senhoras. A casa do-
sr. Felisberto, na rua da Calçada. tinha arvorada a ban-
deira brasileira, e d'alli subi11al!l ao_ ar muitos foguetes 
a passagem de, Suas Majestades. · . 

Na carruagem do lmperador iam taII,)bem á Imperatriz 
e a sua dama a sr.ª D. Josephina da Fonseca Costa. O 
Imperador vestia o se.u. trajo ordinario de v'iagem, levava 
na ~ão a favorita mala, e .olhava com muita curiosi-
dade para as janellas. 
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A Imperatriz vestia de preto, e o seu aspecto era 
agradavel. Os sinos das torres da cidade repicavam todos. 

Ás 9 horas e iO minutos' entravam os Imperiaes hos-. 
pedes no hotel. As auctoridades subiram tambem, repe-
tindo os.seus comprimentos; mas, annuindo aos desejos, 
invariavel e tenazmente manifestados pelo Imperador~ 
de querer viajar completamente desembaraçàdo das fas· 
tidiosas etiquetas, retiraram-se. Ficou sómente a com-

' missão de academicos brasileiros, com os quaes Sua Ma-
jestade conversou por algum tempo. 

Immediatamente chegou ao largo das Ameias toda 
a força de infanteria que compunha a guarnição, pre-
cedida da banda de musica do. regiménto de infanteria 
n.º U, e marchou em continencia em frente das janellas 
do hotel,· tocando a musica o hymno brasileiro. O Im-
perador chegou á janella; mas, dispensando guarda de 
honra, a força retirou-se. 

A commissão de estudantes prasileiros apresentou a 
felicitaçãd seguinte: 

Senhor: - Entre as grandes manifestações dé toda a Europa. 
compete-nos um logou como supditos de Vossa Majestade e 
como filhos da sciencia. Como subditos não temos palavras bas-
tante eloquentes para significar ao Chefe do Estado o nosso 
reconhecimento : o modo como Vossa Majestaqe honrou a nossa 

· patria em todas as naç~es que percorreu, jámais se poderá ris-
car da memoria dos brazileiros sinceros. Como filhos da sciencia, 
toda a nossQ admiração é pouca para com o homem, que, sabendo 
roubar algumas horas ao laborioso enc:irgo da direcção politica 
d'um yasto paiz, as aproveitou num estudo que o collocou ao 
lado dos principes mais illustrados d'cste seculo. . 

Senhor: -Os estudántes brasileiros da U'niversidade de Coim-
bra saudam com entranhado affecto o Imperador e a Impera-
triz do Brazil. -Anlonio ÇandidÕ Gonsalves Crespo - Ber-
nardino Litiz Macfiado Guimarães -Eduardo Simões dos San-
eias Lisboa -Luiz â' Andrade - Ltâz Filippe Alves da Nobrcga 
- Raymundo da Rocha Fel.queiraa -Antonio Cqzimiro da Cruz 
Teixeira- Nuno Freire Dias Salgueiro; 
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Nesta occasiao apresentou-se tambem a Sua Majes-
tade o sr. Felisberto José Ferreira Guimarães, sendo · 
recébido com a maior affabilidade pelo monarcha. O 
sr. Porto Alegre informou o lmperacfor de que o sr. Fe-
lisberto era o unico subdito brasileiro . residente em 
Coimbra. 

Sua Ma]estade perguntou~Jhe o nome, e o sr. Fe-
lisberto depositou nas mãos de Sua Majestade a se-
guinte felicitação: 

Senhor: -O abaixo assignado, cidadão do imperio brazileiro 
desde o memoravel dia 8 de agosto de 1823, em que na cidade 
do Maranhão, onde prestou juramento, se proclamou a indepen-
deucia do imperio, vem cheio de jubilo perante Vossa Majestade 
Imperial felicitar-se pela honrosa visita que a, esta cidade, séde 

' do primeiro e notavel estabelecime_nt.o scientifico de Portugal, 
se dignou fazer o assás illustrado Monarcha da Nação Brazi-
leira. ' 

E nem são para estranhar estes sentimentos de sympatbia e 
admiração para com Vossa Majestade Imperial da parte d'um 
subdito "brasileiro, que ha quasi trinta e sete annos, pelo seu 
amor e fidelidade ao magnanimo fundador do imperio do Brasil 
e· chorado pae de Vossa Majestade, se viu obrigado a abandonar 
a sua patria adoptiva, sacrificando a smi._fortuna, que tinha em 
Pernambuco, e com grave risco de sua vida, depois de a ter 
posto ao serviço do ,imperio desde 1823 até 11335, em cujo pe-
ríodo milit.ou na 2.• linha do exercito brazileiro e na guarda na-
cional da cidade do Recife de Pernambuco. 

Senhor: - A feliz presença de Vossa Majestade Imperial 
nesta terra, aonde o humilde e obscuro subdino da briosa nação 
brasileira tem vivido tão afastado da sua patria adoptiva desde 
que d'ella se retirou, sem que o tempo e a distancia tenham con-
seguido extinguir em seu coração ' os sentimentos de ,fidelidade 
que jurou e lhe dedica, nem a amizade cada vez mais intensa 
que lhe consagra, é para o abâixo assignado um bem jqsto mo-
tivo de profondo jubilo que aproveit~ para, perante a augusta 
pessoa de Vossa Majestade, fazer votos á Providencia pela vida 
e sande de tão grande Monarcha e de toda a imperial familia, 
gloria do imperfo brazileiro e seguro penhor da sua prosperi-
dade. 

Coimbra, 4 de março de 1872.- Felisberto José Ferreira Gui-
marães. · 
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Segaiu':.se o almoço. 

O. hotel em ·que ~uas Majestades se hospedaram per-
tence ao sr. Francisco Lopes de Carvalho, e estâ situado 
em local maito ap_prazfvel, disfructando-se d'alli grande 
extensão do rio Mondego, que corre proximo., sua ponte 
e caes, monte de Sancta Clara, alto da Conchada, e os 
arvoredos e pomares qae se interlaçam com as casas da 
parte baixa da cidade. 

O proprietario do hotel preparoú-o com a grandeza 
passivei devida ,â qaalidade dos hospedes que iam honrar 
a soa casa. As escadas do primeiro e segandó andar, 
aposentos e salas destinadas ao uso particalar dos Im-
peradores, estavam alcatifadas e bem decoradas, sendo 
principalmente digno de se notar o laxo das roapas. 
brancas, de fino linho, das 24 camas qae·a casa tinha 
preparadas. 

O Capello 

Dignou-se Sua Majestade assistir â cerimonia uni-
versitaria do doutoramento· do sr. Alfredo Filgueiras 
da Rocha Peixoto, deputado da nação, o qual veiu de Lis-
boa expressamente para receber o grau de doutor. Eram 
11 horas menos um quarto quando o Imperador chegou 
ã grande sala elos capellos, acompanhado dos srs. Porto 
Alegre, consul geral do Brasil em Portugal, Barão de 
Bom Retiro, lente jabilado, ministro d'Estaclo honora-
rio, e homer,n de muita respeitabilidade e saber, e Bariio. 
de Itaúna. 

Como .se sàbe, as elevadas pHredes d'este vasto salão 
acham~sé revestidas com os retratos de todos os reis 
portuguezes, collocados por cima dos doutouraes e nos 
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intervallos das janellas -das tribunas reservadas para 
·.senhoras. ' 

.No pateo da Universidade Sua Majestade Imperial 
foi gall1ardamente recebido pela mocidade academica e 
outros espectadores que se .achavam nas àvenidas e que 
-depois se accumularam na grande sala dos doutora-
mentos, a qual estava litteralmente cheia, desde a teia 
dos hospedes até aos doutoraes, aonde se notavam 
principalmente dois cumulos de estudantes, um que 
-0bstruia os doutoraes até aos Jogares da faculdade de 
philosophia; outro sobre os da faculdade de mathematica. 

Sua Majestade entrou pela porta· que communica 
-com o Paço, e, adiantando-se até á entrada da teia, 
cujas bancadas, assim como as de fóra d'esta, estavam 
já .occupadas .Por muitas senhoras e cavalheiros, per-
correu a sala num rapido relancear de olhos, e, vendo 
á sua direita dois b?ncos rasos, sentou-se no primeiro 
d'elles, confundindo-se d'este modo com os demais es-
pectadores, e mostrando assim que alli, como em toda 
a parte, não desistia de apresentar-se como viajante 
,particular. 

Sua Majestade conversou muito com o sr. João Fran-
cisco Ramos, se-xtanista de mathematica. Qom o sr. Au-
gusto Cesar da Cruz Ferreira, presidente da sociedade 
Terpsychore Conimbricense-, e tambem _di'rigiu a palavra 
frequentes'vezes'aü sr. conde das Cannas. Impressionado 
-rom a demora do corpo docente, fallou nisto a0 sr. Fer-
reira, o qual o informou d'e que a cerimonia já havia prin-
.cipiado, pois começava pela festa religiosa na capella. 

Procurou informar-se do estado de saude do ,sr. dr. · 
Antonio de Carvalho, irmão do ·sr. dr. Mathias de Car-
va'lho, ministro J>Ortuguez no Rio de Janeiro, da qua-
lidade da ID(i)lestia qµe sõffria, etc. 
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Pediu que lhe mçstrassem o reitor, e, quando ouviu 
os seus dois primeiros nomes - Julio Maximo, - Sua 
Majestade completou-. Oliveira Pimentel; apcrescen-
tando um elogio aos · escr!ptos sobre 'viticultura, e ou-
tros, çlo illustre prelado. Do mesm0 modo mostrou co-
nhecer e apreciar o sr. dr. Francisco Antonio Rodrigues ' 
de Azevedo, lente jubilado da faculdade de theologia, 
como orador sagrado; o sr. dr. Antonio Augusto da 
Costa Simões, lente de medicina e director dos hospi-
taes da Universidade, como auctor de algumas Obras, 
que tinha lido; e entre oatros professores, que desejou 
conhecer, citou com particular interesse o sr. dr: Ah-
ton io dos Santos Viegas, lente da faculdade de philoso-
pbia. . 

Assistiam a este acto setenta e quatro doutores com 
seus vistosos capell0s e borlas. 

Presidia o sr. visconde de Villa Maior. 
O sr. Alfredo Filgueiras da Rocha Peixoto, candidato 

ao doutoramento, pronunciou o discurso seguinte: 

Senbores:-Agitam os espirítos, em maravilhosos trabalhos 
de brilhantes conjecturas e concepções elevadas, offerecendo á 
razão vastissimas regiões de feliz exploração, as grandes revo-
luções que a observação fecundada pelo raciocinio revela em 
toda a parte e em todos os tempos. Nesta ardua e deliciosa in· 
vestigação sentem-'s(J fracas as imaginações mais vivas, e os ar-
rojos dos seus sonhos apenas são tenues sombras da realidade. 

Igníta esteve a terra, e a lei universal, eterna e fatail por ca-
taclismos prodigiosos, reduziu-a ao planeta que. o homem pisa 
e em que reina a vida, aesde o fundo dos mares, povoados por 
myriades de seres tão diversos, até ás elevadas regiões da atmos-
phera que o condor dol!lina. Foi ~str, lei universal a que presi-
diu á crea·ção da sciencia; é ella ainda a que a fez medrar, robus-
tece e dirige. Tempo houve em que o homem julgou devorada 
por um dragão a lua eclipsada, a que nem attríbuia o tamanho 
do Pelopouneso; e hoje a sciencia possue excellentes meios para 
descob~·ir a ctmstituição, a forma, o volume, a massa e as leis 
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' dos movimentos de todos os corpos celestes. Os peripateticos 
apregoaram a incorruptibilidade dos céus e mais ainda a do sol, 
e observações de muitos annos mostraram ser esta incorruptibi-
lidade um simples sonho do Stagycita, e descobriram no espaço 
inteiro um vasto theatro il'uma vida immensa, d!l transforma-
ções constantes. . 

Se compararmoS- a época act.nal com a de 1616, sentir-nos-
emos enthusiasmados em profunda e intima admiração. No dia5 
de março de 1616 a Sagrada Cpngregação do Index condemnou 
a obra- De revoltttionibiu; orbium crelestium-monumento glo-
rioso que ao genio elevou o immort.al Copernico, um dos oitos 
saoios da terra, como Leibnitz lhe chamq_u; em 1870 a facul-
dade de mathematica, nesta Universidade, leu sem repugnancia 
e até com benevolencia a - Translação Solar - que escrevi 
como dissertação inaugural para o meu acto de b.onclusões ma-
gnas. E Copernico foi o es.paço, e eu apenas sou um leve atomo; 
o sabio de Thorn foi um sol brilhante no firmamento da scien-
cia, e eu, filho d'esta•Universidade, sou um obscuro satellite. 

Este dia, tão solemne e feliz para. mim, senlfores, e o dia 22 
de junho de 1633, tão triste ~ funesto para o grande Galileu, 

' - elevam o espírito a grave meditação. Galileu, pelo crime de re· 
velar por uma forma nova e evidente a translação terrestre, foi 
condemnado á prisão numa das masmorras do Sancto Uflicio, 
e obrigado a ler de joelhos uma abjuração, que a língua m11is 
devassa não pode repetir; e eu, senhores, que sustentei, com os 
trabalhos de muitos sabios illustres, o movimento de todos os 
corpos do universo, fui habilitado para vir a este Jogar. O 

-martyr da sciencia, que descobriu no céu desigualdades novas 
e novos mundos, no dia 22 de junho de 1633, no convento de 
Minerva, foi arrastado á mais aviltante abjecção que a maldade 
pode inventar para um genio nobre; hoje, senhores, no dia 4 de 
março de 1872, protegido ~ amparado pela benevolencia dos 
meus mestres, venho pedir aqui a mais elevada honra quP. a 
Universidade pode dar. 

Sublime revolução foi esta, senhores ! 
Alta e muito alta é a' honra que peço e com intima confiança: 

um Jogar entre os sacerdotes da sciencia. Não sou animado só-
mente pela benevolencia dos meus mestres; enthusiasma-me até 
a indole do seculo que vai correndo, secnlo que dous factos su-
blimes tornam 'o mais glorioso de toda a vida da humanidade. 
D:urante muitos aunos, na opulenta America, parte d'um grande 
povo esmagou com jugo servil outra parte; no dia .28 de setem-
bro de 1871 todo esse povo foi illuminado e aquecido pelo me-
smo sol resplandecente de esplendida liberdade. Ha pouco ainda, 
neste velho Portug_al, cuja historia .é a mais proficua lição par& 
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os povos, o crime d'um infeliz era punido com outro crime da 
sociedade; boje, senhores, a sociedade, juiz e plle, julga e salva. 
Actos tão magnanimos e marRvilhosos são obra da sciencia, em 
cujp templo augusto venho pedir um logar e a alta dignidade 
do seu sacerclocio. ' · 

Ancioso espero o momento em que o meu nome, emborn muito 
humilde, seja inscripto no livro d'oiro d'esta Uuiversidade. 

Permitti-me ainda, Benhores, protestar aqui, publicll e .so- , 
lemnemente, todos os sentimentos que tão profunda e deliciosa-
mente' me agitam. nest1t hora. • 

Desde o instante em que senti o primeiro raio de luz, senho-
res, houvf' um coração que as minlrn s dores affiigiam mais do 
qne ao meu, urn homem que a minha felicidade tornava mais 
feliz do que a mim e 12ara quem eu era tudo. Pulsa bem perto 
de mim esse coração, agol'à mais feliz e alegre que o meu . Eil-o 
(apontando pai·a o padrinho). 

Tendes-me dirigido com ternos cuidados, meu pae ; na com-
panhia d 'uma virtuosa esposa, irmã da minha sanctl\ mãe, ten-
des-me amparndo com affectuosos carinhos ; para ,a minha feli-
cidade muitos sacrificios havei,,s recebido como dons do céu; m~s 
devo-vos muito mais ainda, e muito mais vos agradeço em hora 
tão feliz e solernne. A sublime pureza dos vossos sentimentos, 
a austera hon'estidade do vosso caracter e o firme empenho com 
que haveis seguido a bella e íngreme estrada do trabalho hon-
rado, meu pae, são exemplos e lições de valor irnmenso como 

' immensa é a minha gratidão. A vossa benção, meu pae, é boje 
, ainpa para mim honra mais elevada do que a que venho pedir. 

As faculdades rle mathernatica e pbilosophia dfrijo um pro-
testo sincero da mais viva gratidào, pois a este logar subí, guiado 
por todos os meus mestres. Acceitae-m'o, illustres professores; 
pertence-vos pelo respeito e affccto o coração que o inspira. 

Ex.m• sr. visconde de Villa-l\laior, digne-se acolher benevola-
mente um voto intimo e espontaneo que manifesto aqui ao meu 
paiz : que a pat.ria seja sempre grata aos ser'l'iços q11e v. ex:• 
lhe presta, como reiior d'esta Universidade, serviços dignos dos 
muitos e mui valiosos que iHustram a vida de v. ex.•, gloriosa 
nns armas, brilhante nas letras. · 

Muito penhorado vos agradeço o favor da vossa presença, 
parentes e amigos, que estaes aqui para abraçar-me nesta festa 
espleudida. Acreditae que a minha gratidão corresponde aos 
vos~os sentimentos. Aos amigos e parentes ausentes envio d'aqui 
saudades de verdadeiro affecto. 

· O sr. dr. Raymundo Venancio Rodrigues, que por 
differentes vezes foi presidente da camara municipal de 

12 ' 
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Coimbra, lente de vespera da faculdade de mathetna. 
tica, fazend-0 nesta occasião as vezes de lente de prima, 
conferiu o grau, depois de ter pronunciado o-·discurso 
seguinte: · 

8enhores. -A maje'stade d'este acto, em que pela primeira 
vez a lei me obriga a fallar em presença de anditorio til.o illustre 
e notavel pelas suas luzes, impõe-me deveres de certo bem supe-
riores ás minhas dimiuut.as e acanhadas forças! 

Se comtudo me acompanha o desanimo pela certeza de que 
não poderei corresponder devidamente ao cabal desempenho do 
que a lei me ir1cumbe, adquiro por outro lado forças e alento, 
quando vejo que me dirijo ao mais esclarecido anditorio do paiz, 
presidido pelo hosso sabio e virtuoso prelado, o ex.m• s1'. visconde ' 
de Vil la Maior, com cuja benevolencia conto; e composto do re~
peitabilissimo corpo docente, cujo sab@r e illustração me dão 
direito a esperar que seja indulgente para comigo - da briosa 
e applicada mocidade academica, sempre e por excellencia do· 
tada de generosidade-e de tantos e tão respeitaveis cidadãos 
e hospedes, entre os quaes temos a honr~ e a satisfação deve 
Sua Majestade Imperial do Brasil, que não hesitará de certo em 
liberalisar sua elevada benevolencia ás faltas oratorias em que 
possa incorrer. · 

Assim o espero, respeitabilissimo auditorio. 
Senhores.-Assignalado ficará nos annaes da nossa Univer-

sidade este fausto dia, em que o joven e distincto candidato, 
que verles presente, vem receber neste alcaçar das sciencias o 
grau de doutor, premio devido aos seus trabalhos litterarios, e 
justa retribuição dos estudos, que com tanto zelo e aproveita-
mento aqui fez. . 

Assignalado por certo, porque, sendo este acto semp1·e solemne, 
torna-se hoje solemnissimo com a augusta !Jresença de Sua 
Majestade Imperial, o senhor D. Ped1·0 u, que, honrando sobre-
maneira esta academia com a sua visita, a enche ao mesmo 
tempo de jubilo por lhe proporcionar a dita de poder tributar 
as devidas homenagens do mais profundo respeito,. e de justa 
admiraçào pelas virtudes e sabedoria; que tanto distinguem o 
digno chefe da naçã< brasileira, á qual nos ligam o mesmo san· 
gue e a mesma língua, a que nos prel)dem as mesmas tradições 
honrosas, a commuriidade de costumes e identidade de institui-
ções po!i'ticas e civis; e cuja presença finalmente nos faz recor-
dar que a mesma dynastia e familia cinge as .duas corôas bra-
sileira e portugueza. . 

Rec~io, senh1>res, offender a proverbial modestia de Sua Ma-
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jeotade Imperial, nar1·an<lo o tino e abnegaç.ão com que tão escla-
11eeido impe1•ante tem govemado .9S nossos irmãos do novo mun-
do. O que a E1:1ropa eult.a tetn apregoado das altas virtudes e 
vasto 8aber do grande Imperador, ha de a histpria imparcial 
conservai-o em letras de ouro para exemplo e modelo dos que 
aP1•oviclencia clestimou para chefes das nações. Suppra, por isw, 
·O meu silencio forçado @ que a historia ha de pi:oclamar a@s 
{rúatro ventos. da ten a. 

Parabeus, pois, illustre candidato, por esta tão feliz coinci-
dencia! A corôa de louros, que cingirá em breve a vossa fronte, 
éa 11ltima e a maior homa, com que a nossa academia premeia 
os seus filhos predilectos. 

Depois de terdes concluído, com gloria e louvor, o .curso de 
scieucias mathematicas, e passado triumphantemente pelas pro-
vas mais Stl bidas e rigorosas, estabelecidas nos nossos estatutos, 
vindes hoje i:eceber o grau 'de doutor na faculdade de mathe-
matica. · \ 

As sciencins mathematicas serviram, desde todo o tempo, d~ 
base aos conhecimentos positivos_da inteliigencia humana. 

Quem ignora aquella celebrada inscripçào da antiga philo-
~ophia- Nemo geometriae ignarus huc ingreditu1·? 

A geometria nào serve unicamente para rectificar o espirita, 
<lá-lhe maior extensão, multiplica-lhe as forças, e habitüa-nos á 
exactidão em todas as cousas. Não esqueçamos que oa geuios 
mais elevados, aquelles mesmos que se entrega~·arn á metaphy-
sica, eram ao mesmo tempo grandes geornetras ou mathemati-
cos, pois que estes dois nomes se confundem. Bastará que ci-
temos Platào, Pythagoras, Galileo, Newton, Leibnitz, Descart.es 
e Pascal. 

Quem ignora que o admirnvel prog1·esso, ou para melhor me 
expressar, prodigios quasi milagrosos da industria e da mecha-
nica, que se estào passan<:!o debaixo dos nosrns olhos; e que se-
pai;am pasmosamente o presente do passado, são devidos na ma-
xima parte ás mathematicas, e ás suas numerosas e variadas 
applicações? . 

Já desde o tempo do grande Pedro Nunes as methematicas " 
contaram nesta Universidade m1:1itos e iUustres cultores, que 
alcançaram fama não só ;na patriu, mas fóra d'ella. 

Ainda nos sôa Q nome cl'um José Anastacio da Cunha; e poc 
deria citar muitos ouitros, mais recentes, de grande credito ·e 
fama para a nossa escola de mathematica. 

Seguindo o exemplo d'estes illustres sabios, sirva-vos de esti-
mulo, carissimo candidato, para proseg uirdes com fervor na cul-
tura das sciencias exactas, o insigne triumpho que hoje akan-
-çaes. 
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Assim correspondereis ás sollicitudes com que vela pelo pr0-
'gresso dos estudos o sabio e respeitavel chefe d'esta Universi-
dade, o ex.mo sr. visconde de Vil la-maior, digno par do reino 
lente jubilado da escola polytecbnica, socio effectivo da aca: 
de1nia real das sciencias, commendador da ordem de Nossa Se-
nhora da Conceição de Vil la Viç,osa, official da qe torre e espada, 
do valor, lealdade e merito e da legiã0 de boma. 

Assim correspondereis aos desvelos com que os vossbs dignos 
mestres vos prepararam o caminho para chegar até este Jogar 
tão honroso. , 

Assim, finalmente, co1:respondereis aos cuidados e assiduidade 
com que o vosso illustre pae, o ex."'º sr. Francisco 'Manuel da 
Rocha Peixoto, do Conselho de Sua Majestade=e um dos orna· 
mentos da magistratura portugueza, vos educou com bons exem-
plos e com sabios e'prudentes conselhos, Tambem é elle hoje 
vosso patrono neste solemne acto, o que duplicadamente vos 
obriga a que continueis com o mesmo vigor, 9omo até aqui, na 
cultum das sciencias, cujas portas vos foram abertas por vosso 
pae extremoso ! _ 

Resta-me ainda adornar-vos com as insignias doutoraes. Aqui 
tendes a corôa, como emblema da victoria que alcançaste; o 
annel, symbolo da amizade que devei~ consagrar aos collegas, 
da fraternidade que vos deve ligar aos homens da sciencia; o 
livro, emblema da scien~iâ, significativo do campo que deveis 
cultivar e explorar com vossa perspicacia e intelligencia . 

!de agora rnceber os abraços e o osculo da paz, e depois voltae 
a dar graças, primeiro a Deus, fonte e origem de todos os bens, 
depois a todos que vos obsequiaram com a sua presença. D'este 
modo vos mosti·areis digno da honra que vos foi concedida, e 
que será, firmemente o creio, perenne incentivo para vos tor-
nardes cada vez mais digno pelos sentimentos religiosos, pela 
integridade de costumes e pelo estudo e amor incessante da 
sciencia. - Disse. 

Nesta solemnidade tambem oraram mais dois doutores 
da faculdade, os srs. José Joaquim Pereira Falcão e João 
José d'Antas Souto Rodrigues. Os seus discursos, em 
·conformidade com as praxes academicas, foram em 
latim, circumstancia por que deixamos de os publicar. 
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Visita á Sé Velha 

Terminado o capello, o Imperador atravessou o pa-
1eo da universidade, desceu pelas escadas de Minerva, 
~foi visitar a Sé Velha. ' 

Era uma hora da tarde quando entrou neste hotavel 
monumento de architectura romano-bysantina, levan-
tado na época de Affonso Henriques. 

Sua Majestade percorreu as naves e cruzeiro do tem:.. 
pio, e parou em fr·ente dos seguintes objectos que mais 
.feriram a sua attenção: 

-O tumulo do bi spo de Coimbra D. Egas Fafes, sobre 
o qual se vê estendida a figura do prelado com mitra 
na cabeça, vestido de habitas ponti.fi.caes, os braços cru-
zados sobre o peito e os pés apoiados a nm leão. D. Egas 
teve o bispado de Coimbra desde o fim do anno de 1246 
até ao ele 1266. em que, tendo partido para Roma, al-
cançou a prelazia de Compostella. Falleceu em 1268. 

- O tumnlo de D. Vetaça, filha de Guilhelmo, conde 
de Vintemilha e aia da Rainha Sancta Izabel. Deixou im-
mensos bens ao cabido de Coimbra por testamento em 
i336. Sobre o tumulo está representada etn vulto a 
.illustre dama, vestida de habitas religiosos, mãos er-
guidas, 'e tendo aos pés dois rafeiros. Na face anterior 
do moimento âem-se entre vari,os ornatos tres aguias 
-em alto relevo, cada uma com duas càbeças: 

- O tumulo elo bispo de Coiinbra D. Tiburcio, no. 
mesmo gosto do de D. Egas. D. Tiburcio é celebre na 
historia pof ter sido um dos prelados que mais afinca-
-damente sol licitaram do papa Nicolau 1v a· desthroni-
:Sação d'el-rei D. Sancho uno anno de 1245. 

- Os capiteis . de algumas columnas do templo, tra~ 
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balliados no gosto caracteristico da architectura roma-
no-bysantina, nos quáes se notam variados caprichos 
da imaginação artistica nos ad:miraveis rele,·os de fo-
lhagem~. animaes, flores, grifos, festões e outras figuras 
habilmente esculpturadas. Alguns d'estes ca!llüeis vêm 
de'senhados, com o frontispicio do templo, na impôr- . 
tantissima 'obra do sr. Augusto Filippe >Simões - Re-
liquias Ida Arcmtfc&ura Romano-Bysantina em Per-
itugaz: 

- Os azulej0s que reYestem as ·i;ri>Jastras, apreciaveis 
•pelos seus ti'nd'os· lavores esmaHados é pelo se1!11 lDrilhantei 
verniz, singularidade que tem passado quasi desaper-
cebicía á' maior parte dos viajantes macionaes e estran-
geiros. 

- O famoso labyrlnto de embutidos que adorna 01 
. tecto da egteja por baixo do côro. 

Ha ainda neste templo outras muitas notabilidad€s, 
dignas de attenção, com(i) os qoadros em ponto grande 
com as pinturas da rail'lha de Portugal, Saflcta Jzabel, 
e de Sancta Urso la; as eapellas do cruzeiro, a da es-
querda com os apostolos em vnfto de tamanho natural, 
e a da direita com o martyrio de S. Pedro e S. Paulo. 
tudo maravilhosamente esculpido em pedra, a primei1·a 
no tempo Elo bi8po D. João Soares ( 1566 ), a segunda 
no do bíspo D. Jorge d'Almeida (1481~1543); e.as-
sim o retabulo da capeHa-rnór, admimvel péla miudeza 
, das peças deNcadamePJ<te trabalhadas no estylo gothico 
do seculo xvr, obra d'este l!l;Jti:rno bispo. Sua Ma}estade 
porém !lão pôde dispôr de tempo ,para examiinar estas 
notabilidades. . 

O augnsto visi~ante, depois de ter ex.ami111lado interior-
mente , esre deposito· pre"'ioso de mo:nnmentos arehoo· 
logicos de var.iad'os gostos, typos e. edades, desde () 
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principio 1da monarchia, passou a exarninar o edificio 
pela parte exterior .. Deteve-se examinando o tµmulo e 
insc11ipção do conde D. Sisnando, governador de Coíro-
bra por D, Fernanalo Magno logo ,depois da conquista 
da cidade aos mouros em t 064 .. 

O gosto da arcbítectura do portico principal, a fórma 
acastellada que offerece o templo coroado de ameias e 
parapéitos, . e ·as paredes denegridàs pelv sol de tantos 
seculos attrahiram tambem a attenção de Sua Majestade . . 

Rua de Quebra-costas -Arco d'Almedina -
Ruinas do 1!10steiro de Sancta Clar~ 

Deixando este templo, pediu que o encaminhassem 
pela rua de Quebra-costas. O sr. conego Manuel Mar-
ques Pereira Ribeiro lh'a indicou, e Sua Majestade, 
descendo por ella, disse' que a queria conhecer por lhe 
haverem fali.ado múitas vezes d'esta rua dois seus an-
tigos preceptores, formados na universidade de Coimbra. 

A rua de Quebra-costas é uma das ih.ais declivosas 
de Coimbra, tornando-se por este motivo objecto de 
reparo e curiosidade para os visitantes. 

O sr. Teixeira de Vasconcerllos,' fali.ando d'ella na 
interessante obra Les ContempCJrains, diz nue dont la 
pente rapjde !ui a valu le nom de Casse-le·dos» (Que-
bra-costas). Tambem ·feriu a attenção de rnr. Chavi• 
gni!ud, que escreve.u: ((Le Portugal m'apparait 4:omme 
le véritable Eden, surtout depuis que mes yelílX ont 
été éblouis par le magnifique paysage ele Coimbra. Quel 
dommage pour eri jouir pleinement, qu'il faille con-
stamment gravir des rampes iIPpossibles et ces rues si 
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bien nommées Quebra-costas, que nous ont léguées nos 
ancêtres, les goths et les maures ! » 

Passando pelo Arco d'Almedína, um dos ·mais nota-
veis edificios de Coimbra pela sua fabrica de cantaria, 
grande altura, fecho em ogiva, e apparencia de anti-
guidade, examinou com particular curiosidade esta no-
.tavel construcção e o braz.ão de_ Coimbra, mandado alli 
collocar por el-rei D. Manúel, e que tanto tem dado que 
fallar a poetas e ,prosadores. 

A denominação Almedina foi interpretada pelo auctor 
da Historia breve de Coimbr:a como equivalente de san-
gue, dizendo que se ficara assim chamando este arco 
pela grande corrente d'elle que alli represou em 1064 
em razão da carnificina feita pelos christãos aos mouros 
na occasião da conquista da cidade. P0rém a verdadeira 
interpretação d'esta palavra é a que lhe dã Francisco 
Lopes Tamarid, beneficiado em Granada, dizendo que 
Almed·ina é nome mourisco, -e significa cidade grande; 
por onde, porta de Almedind é o mesmo que porta de 
cidade grande, opinião esta seguida tambem pelo sr. 
Ayres de Campos no seu Ind-ice Chronolo_qico,' pag. 11. 

Desceu para a Calçada, e encaminhou-se, sempre a 
p.é, para ,a ponte até ao convento velho de Sancta Olara, 
cujas relíquias foi examinar. As invasões do rio e o 
altéamento dos terrenos marginaes, produzidos por el-
las, foram-no atterrando, de modo que hoje só resta 
descoberto o andar superior do corivento, o qual foi 
abandonado em f677 pelas venerandas religiosas que 
o habitavam. 
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Visita á Lapa -dos Esteios 

Concluída esta inspecção caracteristica de um apai-
xonado investigador archeolog©, subiu para a carroa-
gem e dirigiu-se á quinta das Cannas, propriedade dos 
srs. copdes do mesmo titülo. Possue esta quinta um sitio 
pittoresco e melancholico, junto do Mondego, que in-
spira e convida os poetas, e por isso tem· sido por elles 
cantado, merecendo que o sr. visconde de Castilho o 
escolhesse para templo da Festa de Maio; e do Dia de 
Primavera, que alli celebrou. 

Attraído pela fama do sitio, quiz o Imperndor levar 
comsigo as impressões que produzem a solid_ão da Lapa, 
a corrente rumorejante do rio, a sombra espessa dos 
arvoredos, a vista dos mfrantes, a embrenhada vege-
tação que trepa pelas saliencias escarpadas, as flores 
agrestes estendendo o seu manto ele matiz pelo dorso 
dos sarçaes e pélos pãrapeitos dos sucalcos, emfim as 
inscripções dos poetas nas lapas, nos troncos e nas 
paredes, a companhia das aves, os panoramas frontei-
ros, o fundo, ao longe, de montanhas colossaes. , 

O lmp~rador, acompanhado pelos srs. Porto Alegre 
e barões do Bom Retiro e de ltaúna, chegado que foi á 
quinta, apeou-se, e tomou o caminho frondoso da Lapa 
dos Esteios. A meio deteve-os o sr. conde das Cannas, 
que, irrimediatamente, acorreu ao efüwntro de Sua Maj es~ 
tade, logo que o avisaram da sua presença na quinta, en-
oontrando-o já naquelle ponto, onde o comprimentou, 
aco_mpanhando-o durante a minuciosa visita que fez á 
su'a pittoresca propriedade.' Chegando á Lapa o monarcha 
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brasileiro leu a seguinte' inscripção commemorativa da 
Festa de maio, gravada numa lapi,cJa: 

AQUI CELEBROU A. F. DE CASTILHO 

COM OS SEUS AMIGOS 

A FESTA DA PRL'!AVERA 

DONDE AO SITIO SE MUJ;>OU O. N.OME 
DE LAPA DOS ESTEIOS NO DE LAPA nos POETAS. 

! 1 1 • 

AQUI VOLTOV 

· , NO QUADRIGESl!llO ANNIVERSARIO DA FESTA 

DE MAIO, 
A 1 ·00 MESMO MEZ DO ANNO DE 1S62. 

t • . ... , 

ESTA MEMORIA 

PARA CONVITE E INCENTIVO PERPETUO 
AOS CYSNES DE COIMBRA 

A MANDARAM AQUI PÔR, 
NO SUPRA CITADO ANNO 

D. JOSÉ MAl\IA DE' VASCONCELLOS AZEVEDO 
1 

SILVA CAlWAJAL 

E 
1 

GONÇALO TELLO DE MAGALHÃES Cül .. LAÇO. 

Colh~u o Imperador algumas folhas de hera, e as arre-
cadou na su_a carteira, uma das quaes, eomo se veuá, 
era destinada ao sr. visconde de Castilho. D'alli passeu 
ao pequeno terraço superior á La:pa, onde se demorep 
?lguns instantes, subindo ern s1?.guida ao mirante mais 
alto, donde se gosa. a -magnifica perspectiva do sul do 
Mondego, qne Sua Maj.estad~ eontemplQu itom inte· 
resse. 

Neste ponto .ha uma lapida com. uma se-xtilba,. feita 
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em 24 de junho de 184·4, ·por seis poetas, cada mn 
dos quaes com:poz um verso. Diz assim: 

João de Lemos .... : . SOBR~ AS AZAS DA POESIA 
A. M. Couto Monteiro. . AQUI Nos TROUXE A AMIZADE, 

J. Freire de Serpa . ... CANTEMOS NAS LYRAS n'orno 

L. da Casta Pereira . .. E·sP'RANÇA-S DA MOCIDADE, 

A. X. R. Cordeiro . ' . '. . Jl: AOS BARDOS DA PRI!llA VERA 

Augusto Lima . . . . . . MANDEMOS UMA SAUDADE. 

Proximo d'este ha' outro mirante, cuja parede está 
cheia d~ pensamentos e lembranças dos poetas que o 
têm visitado. Aqui se deteve o monarcha, copiando 
alguns versos e escrevendo no fim da copia: «Quinta 
das Cannas, 4 de março de 1872. » 

Percorreu ainda outros pontos da quinta, que oififere-
, cem· á vista os esplendidos panoramas que cercam o rio 

Mondego, e entrou no palacio, onde admirem a bella 
vista que das suas janellas se gosa, e lhe merece\11 es-' 
pecial attenç~o o busto do sr. visconde de Castilho, col-
lacado ·em uma das salas. 

Este basto ê de magnifico marmore de Carrara, e 
devido ao aprimorado cinzel do sr. Francisco ele Assis 
Rodrigues, professor de esculptura da Academia d'3s 
Relias Artes de ·Lisboa. ' Sua Majestade gabou a sua fi-
d'elidade e boa execução. 

Á sahida despediu-se affectuosamente d0s srs. conde 
e condessa das C:rnnas, aos quaes digpensara sempre a 
maior affabi lida de, deixando-os por isso penhorMlissimos. 
e justamente' recmihecidos. 

Os srs. C(lmdes mal'ldaram gravar em uma pedra que 
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já está collocada na sua quinta, a seguinte inscripção 
commemorativa da visita do Imperador: 

' 
NO DIA 4 DE MARÇO DO ANNO DE 1872 

FOI ESTA LAPA DOS POETAS HONRADA COl\f A VISITA 

DE 

S. 111. 1. O SR. D. PEDRO li DO BRASIL, 

QUE D' AQUI LEVOU ALGUMAS FOLHAS DE HERA 

PARA llfEMORIA. 

ESTE PAD!\ÃO !lfANDARAlll AQUI PÔR 

OS CONDES I>A QUINTA DAS CANNAS. 

Visita a Santa ,Cruz · 

Regressando á. cidade, entrou no hotel, e sahiu logo, 
acompanhado pela Imperatriz, dirigindo-se para o ma-
jestoso templo de Sancta Cruz, onde foram recebidos 
pelo reverendo prior, o bacharel Manuel Cardoso de Fi-
gueiredo Nogueira. 

A primeira c0usa que viram foi a pia baptismal, que, 
posto não seja primor de esculptura, é comtudo peça 
apreciavel do estylo da renascença. Repararam no tu-
mulo, collocado á entrada, pertencente á familia Cogo-
minho, no qual se vê um ~razão composto de 5 chaves, 
circumstancia que fez com que fosse mudado para a 
porta por ordem de el-rei D. Manuel, quando se res-
taurou a igreja, pois que, tendo 5 chaves por arma~, 
razão era, no conceito d'aquelle monarcha, que ficasse 
á entrada da porta. O Imperador achou curiosa esta 
tradição!' que lhe foi referida por Simões de Castro, 
quando este, pouco depois, recebeu de Sua Majestade 
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convite para o acompanhar na visita ao resto do edi-
ficio. 

Suas Majestades fizeram oração na capella do San-
ctissinio, e depois viram o pulpito, considerado uma 
joia. de esculptura pelo mimo e. gosto dos seus lavores. 

Foi levado á ultima exposição de Paris o modelo 
em gesso d'esta famosa peça e ahi foi vendido por 
2ooaooo réis. 

Seguiu-se a visita aos tumulos de D. Affonso Hen-
riques e D. Sancho 1, na capella mór, e nelles o Impe-
rador leu as inscripções latinas dos epitaphios. 

Passando á sacristia, examinou attentamente alguns 
dos quadros mais notaveis que adornam as par~des, 
chegando a subir a cima do contador para ver de perto 
a assignatura ,de um d'elles, que lhe havia sido indi-
cada por Simões de Castro, o qual, estando proximo, 
foi pelo reverendo prior, que fôra seu condiscipulo nas 
aulas de direito, apresentado a Sua Majestade. Simões 
de Castro havia enviado ao Imperador pela posta interna 
um exempl_ar do seu Guia historico do viajante em 
Coimbra, e outro do seu Brazão de Coimbra, e por tal 
motivo recebeu os seus agradecimentos nesta occasião. 

O Imperador subindo, como dissemos; ao contador, 
encontrou no local indicado a assignatcira de Velasco ; 
-e, voltando-se para um dos da sua comitiva, disse pa-
recer-lhe que não era o Velasquez de Hespanba; mos-
trando nisto, como em outras observações, com que 
acompanhava o seu-exame, que tem conhecimento~ es-
peciaes sobre pintura. -

D'estes quadros já Simões de Castro tinha escripto 
o seguinte rio n.º 2:185 do Conimbricense de 1868: 

« ... os dois quadros mais celebrados que alli exis-
tem- um firmado por Velasco, representando o Pen-
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tecostes; e outro assignado por Ovia, figurando o Ecce 
Homo. . 

Estes quadros eram tidos por obra de Grão Vasco; 
mas, viajando por Portugal em 1865 o sabio inglez 
Robinson, e fa~endo varias investigações ~cerca das 
·nossas escholas de pintnna, pôde descobrir as assigna-
turas acima indicadas. 

No primeiro quadro vê-se a assignatur.a mima especie 
d~ papel meio enrolado; a do segundo ená nu:ma das 
lanças dos guerreiros que nelle se vêem representados. 

Robinson publicou ha tempos uma intere~sante me-
moria, elaborada com esclarecida oritiea, ácerca cfas 
suas investigações artisticas, e nella falia com muito 

' loQ vor d' estas duas famosas pinturas.» · 
, Esta memoria foi depois traduzida pelo sr. marquez 

de Souza Holstein. . . · 
Passando á capella de S. Theotonio, contigua á sa-

cristia, perguntou se os quadros qúe 'alli ha;ia, eram 
de merecimento. 

Respondeu Simões de Castro que não, .mas que era 
(ligna de notar-se a e~culptura da capella, que é obra 
dt\ Thomé Velho. 

Visitou depois o claustro do Silencio, notavel pelas 
. suas esbeltas arcadas no estylo manuelino. 

Na capella de Christo viu os tumulos de dois pt iores-
móres de -Sancta Cruz, D: Pedro Gav,ião e D. João de 
Noronha e Menezes, o primeiro dos quaes foii quem no 
tempo de D. Manuel procedeu ás obras da restauração 
(lo mosteiro. Na mesma capella eiX:a.lilllJinou tambem o 
tumulo do primeiro bispo de Miranda, D. füJdrigo de 
Carvalho, o qual do collegio dos Borras foi ha poucos 
annos t1:ansfeirido pela camara mírnicipml para a refe11ida 
eapella. Sua Majestade leu-l~e t0do o epitaphio fatino; 
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Admir@u os retabufos em alto relevo do cláustro, 
attribuidos ao insigne esculptor João de Ruão. Nesta 
occasião Simões de Castro mandou buscar e offereceu 
a Stia Majestade o 1.º volõme do seu Panorama Pho-
tographice de Portugal, que contém a photographia 
de um dos altos relevos, a que nos referimos, com a 
historia da reedificação d'estas obras. O Imperador agra-
deceu muito aquelle livro, que contém photographias 
e noticias dos muitos objectos que anelava visitahdo, taes 
como a estufa do Jardim Botanico, o interior da salér 
d0s capellos, o ~di'ficio da Universidade, a porta da ca-
pella da mesma, os conventp::; de Sancta Clara, S. Fran-
cisco, Ponte e rio Mondego, e duas vistas geraes da 
cidade. • . 
· D'alli djrigiu-se ao côro, onde muito apreciou a ma-

gnifica obra-de talha que orna as cadeiras dos antigos 
conegos regrantes, fabricadas de preciosas madeiras 
mandadas vir do Brasil por el-rei D. Manuel. 

Durante a visita tocou o afamado orgão. · 
Em seguida visitaram o Sanctuario ·e escreveram os 

seus nomes no livro dos visitantes. Passaram ao claus-
tro da Manga, donde em seguida visitaram a casa da 

Associação dos Artistas 

Atravessanfilo pelo interior do edificio, desceram á 
vasta sala da Associação dos Artistas, por convite da 
soei o, o sr. José Correa dos Santos. Foram recebidos pela 
direcção, presidida pelo sr. José·de Figueiredo Pinto, 
actual presidente da assemblêa geral. . 

Percorreram a galeria examinando attentamente os 
quadros que adornam as paredes, entre os quaes se conta 
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a photographia do sr: Infante D; Augusto, Duque-de 
Coimbra, que o Imperador notou. O sr. Figueiredo 
Pinto chamou a sua attenção para a assignatura, que o, 
quadro tem, feita pelo proprio punho do sr. Infante, e 
declarando-se presidente honorario da Associj!Ção, o que 
Sua Majestade observou, exprimindo-se com palavras de 
contentamento. 

Guiado ao recinto, onde estavam collocadas as bancas · 
das aulas, disse-lhe o sr. Figueiredo Pinto que aq1rnllas 
eram as insignias da çasa, significando os instrumentos 
de ensino dos filhos do trabalho. O monarc;ha pergun-
tou-lhe se os cursos eram diurnos ou nocturnos, corn-
prnzendo-se de saber que eram nocturnos. 

Indagou mais quantos eram os alumnos, e se adultos· 
ou menores. Ouvindo que os alumnos eram 200 e 
40 ,adultos aproximadamente, notou o pouco n.umero , 
d'estes; e logo se despediu, dirigindo expressivas pala-
vras de elogio e incitamento á associação, e aos seus 
directore~. os quaes tiveram constante occasião de ob· 
servar que o illustrado monarcha se mostrava satis-
feito, e reconhecia a utilidade da sna associação, bem 
como a regularidade com que se acha organisada. 

Esta associação, que hoje se acha em estado pros-
pero, foi fu'ndada por esforços do sr. commendadorülym-
pio Nicolau Ruy. Fernandes, que por alguns annos foi 
seu. presidente, e lhe prest01~ relevantes serviços. 

A despedida o sr. Figueiredo Pinto brindou o lm· 
perador com um exemplar do relatorio da exposição 
districtal de Coimbra em 1869 e com outro relato'rio'da 
gerencia da Associação no . ultimo anno. 
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Quinta das Lagrimas e Fonte dos Amores 

Passava das 3 horas quando Suas Majestades e a sua 
comitiva entraram novamente nas carruagens e parti-
ram para Sancta Clara. Cpmo porém fosse mais cedo 
do que a hora aprazada com o sr. bispo-conde, sem o 
qual não podiam penetrar no mosteiro, retrocederam 
para a quinta 'das Lagrimas. 

Posto que sem prevenção, o sr. Miguel Osorio não 
duvidava de que a fama !üstorica da quinta das Lagrimas 
não deixaria de attrahir alli o Imperador: por .isso tinha 
mandado vigiar a direcção que Suas Majestades tomarfrim 
para os ir esperar, sem que quizesse fazer-lhes convite 
especial para v.isitar a Fonte dos Amores, não só em at-
tenção.ªo incognito que•Suas Majestades guardavam, mas 
ainda porque sua irmã, a exm.ª sr.ª D. Maria do ó Vel-
lasques Sarmento, se achava já gravemente doente da 
mel'estia que pouco depois a levou á sepultura. 

Vendo que effectivamente o Imperador se dirigia para 
a sua quinta, mandou adornar todas as janellas do pa-
lacio com magnificas colchas da India bordadas, que 
produziam um bonito. effeito pela variedade das cores 
e riqueza dos bordados. . 

O dono da casa, sua mãe a exm.ª sr.ª D. Maria da 
Conceição Pereira da Silva Forjaz e Menezes, suas ir-
mãs e .sobrinhos desceram para o pateo á espera de 
Suas Majestades. 

Apenas chegaram, o Imperador descobriu-se e a:ffa-
velmente se dirigiu ao dono da casa, que se aproximara 
da carruagem, e lhe perguntou se era o sr. Míguel 
Osorio. Respondeu este que sim, e então Sua Majestade 
lhe pediu licença para visitar a sua quinta. Disse o 
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sr. Miguel Osorio que, por esperar já essa honra tinha, 
vindo ·com sua fàmilia receber Suas 'M:ajéstaües. :Feitas 
ás apresentações do estylo, Suas Majestades dignaram-se 
5'ümr e entrar no palaci.01 ·onde clescariçár:am p0r·a.Jgum, · 
tempo na bella galeria envidraçada, que estava, como 
de costume, adornada de' plantas e 'fü;ires, .e. offem~ee 
um deslumbrante ponto .de vista das ~angens .do .Mon• 
d'ego e da cidade. , · 1 t 

Percorreraqi Suas Majestades as · snilas; 'e ep:i 1:todas 
- notaram o bom gosto e simplicidade dos seus; adornos, 

'e particulârmente apre·ciaram a sala dos· retratos dera .. 
milia, tôcla mobilada· ·c©m trastes antigos, riquissimos e 
muito iipreciaveis pela harmonia do seu estylo. 

Demorou-se o Imperador nesta sala a examinar uma 
colleeção de' estataetas, que represent&.rri os habitas das 
diversas orderis relig-iosas que e><istfram ern Portugah 
a qua-1 se acha ern dois miagnifi.cos airmarios1 ,antigos de 
pau preto, ricamente entalhad0s.. . . · · · 

Tambem nesta sala mostrou, º ' sr. Mi~uel 1 0s0ri01 a 
Suas .Maj1estades uma apreeiavel .mern.oria dr:i D. Ig.nez 
dB Castro - alguns fios dos seus cabellos gu,airdaclos em 
um lirido relicario. Estes cabellos foram obtifil0s pelo 
antigo par clo reino, o sr. Antonio Mafia Osorio, pae do 
seu actual possuidor, havendo-os do maj@r Rodrigo 
Fera, que no tempo da invasão franeeza, passando em . 
Alcobaça com o regimento de milícias. da Figueira, de 
que o sr. Antonio Maria Osori0 era coronel, os alcançou 
em consequencia da violação feitá pelos solda~os fran· 
.eezes ao tumulo de El. Ignez.. . 1 

O que sobremaneira attrahiu• a attenção de Sua Ma-
jestade foi 11m jarro e bacia . de prata, .d.o seculo xv1, 
primorosamente lavrados de figuras, castellos-e flores 
em alto relevo, peças d~ grande1 valor intrinseco e ar~ 



tistico. A bacia tem de diamet110 58' centímetros e o 
jarro 48 .de alitura. Ambas as peças' sã0 de lavores, a 
que os francezes chamam repoussée, e que a antiga es-
.cola· portugueza <ilen0minou bastiães. Com este nome 
:an~lam estas peças designada,s nos üturkJs , da casa das 
Lagrimas, pois· que é peça que pertencia aos vínculos 
-Oa mesma casa desde o anno de 1584, em q.l'le o insti-
tuidor de um dos morgados,-Maimel da Serra Chucre, as 
deixou em seu testamento pelas seguintes palavras: 
vinculando juntamente toda a prata ao dito morgado,, 
que consiste em um gomil e taça de bastiães, etc. 

O sr. Miguel Osorio teve a bondade de nos mostrar 
os títulos da sua oasa para vermos se poderíamos saber 
por elles ,a origem d'estas preciosas peças e qyal o ar~ 
tista que as executou; mas, pela muita pressa com que 
fazemos este trabalhei, não podémos entrar em miudas 
averiguações; e apenas transcreNemos do Vocabulario 
de Bluteau o que este auctor diz do termo bastiães: 

cc BAsTrõEs ou BASTIÃES, certo lavor antigo de figuras 
de metal· Jevaritadas. Dizem que se lhes deu este nome 
em razão de tres irmãos ourives e excellentes. artífices·, 
que se chamavam Bastiões.» O mesmo aucior, para jus-

, tificar o vocabulo, cita Gouvea na Relação das Guerras 
da Persia, pag. 17.6 vers., onde descreve uma baixella · 
de prata lavrad.a. d.e bastiões, obra ele relevo de muito 
feitio, e ª' Chr;onica dos Conegos Regrantes, onde se 
descreve um gomil gra?ide lavrado de bastiães (liv. 7, 
foi. 91). Fr. Joaquim de'Sancta Rosa de Viterbo dá no 
seu Elucidaria a mesma iBterpretação, e cita um do'-
cumento de Pe!ldorada do anno de 1395, no qual já se 
emprega o termo bastioens.1 ' · . 

1 O sr.F. Adolpho Warnhagen, no glossario de alguns termos 
1•espectivos á architectura, ci:im que tel'D;iina a sua •Noticia do 
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A elegancia ·ao jarro, que já esteve exposto na ex-
posição districtal· de Coimbra em 1869, é difficil cfe, 
descrever. 

Dirigiram-se Suas Majestades à sala de jantar, que· 
tambem acharam muito elegante; e o sr. Miguel Osorio 
fez-lhes notar que os rnagnificos aparadores de talha, 
feitos de nogueira e pau preto; bem como toda a re-
stante mobilia, eram obra de um artista de Coimbra, 
o sr. Joaquim G0nçalves Fino, que tambem executou 
as es~antes de estylo antigo da sala elos retratos, de que, 
já fizemos menção . 

. Descendo ao jardim, foram ver uma c0rpolenta ro-
seira, que attrahe 'a curiosidade. de todos os visitantes,. 
porque tendo só um pé de grossura extraordinaria, forma· 
uma àbobada de verdura, qµe abriga uma área de mais · 
de cem metros quadrados. 

Este colosso. vegetal só tem rival na celebre videira 
de Hampton Court proximo a Londres, em um dos par-
ques da rainha de Inglaterra. . 

Passaram ernfim á Fonte dos Amores, onde o sr. Mi-
guel Osorio ·tinha preparado um mimosa refresco, dis-
posto em duas mesas, . debaixo dos cedros que ensom-. 
bram a decantada nascente de agua. As m~sas, collo- · 
cadas aos lados da corrente, esta'v~m adornadas de flores. · 
e elegantes vasos de prata da rica baixella da casa das. 
Lagrimas. Suas Majestades apreciaram immenso a de-
licada surpreza com que os obsequiou o dono da casa, 
e. serviram-se de varios doces, fructas e vinhos; e tã(} 
agradavel acharam o local, que por tres quartos de hora 
se demoraram juncto da fonte, da qual beberarp. agua. 

Não estava ninguem mais do que o sequito de Suas 
mosteiro de Bel em • diz: Bestiães - Lavores em meio relevo de 
pedra, ou principálmente em metal, de fig,m:as de animaes, etc.• 
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Majestades, as pessoas da casa e o sr. bispo-conde, que 
.alli se dirigira, como já dissemos. · 

A Imperatr:iz conversou quasi sepipre c0m a sr.ª 
D. Maria da Conceição, que, pela sua affabilidade e agra-
,davel conversação, tanto captiva todas as pessoas 'que 
-tractam com tão virtuosa e respeitavel senhora. 

O Imperador perguntou se a tradição da Fonte dos 
Amores tinha fundamento, ao que o sr. Miguel Osorio 
respondeu, com a sua costumada franqueza, que a tinha 
·por infundadà e por devaneios de poetas, pois que o facto 
do assassinato de D. Ignez de Castro não se podia ter · 
passado naquelle Jogar, onde naquelle tempo só existiam 
uns moinhos pertencentes ao mosteiro de Sancta Cruz, 
mas sim deveria ter acontecido no antigo mosteiro de 
,Sancta Clara, que tinha annexo um paço real, onde, se-
-gundo a opinião dos chronistas antigos, taes como Fer-
não Lopes, residia D. Ignez de Castro; e que a fonte 
-cantada por Camões era seguramente a que corria no 
mesmo mosteiro, que Lambem é propriedade do sr. Mi-
guel Osorio. 

Foi muito agr~davel ao Imperador a conversação 
.sobre este assumpto, a que o sr. Miguel Osorio deu 
mais largas proporções. 

O assassinato, segundo se lê em outros escriptores 
-<intigos, dignos de credito, foi perpetrado nos paços 
reaes, que estavam j unctos do velho mosteiro ;de Sancta 
,Clara. · ·;·· 

O bispo do Porto, D. Fernando Correia de '.Lacerda, 
fallando d'estes paços no liv., 3.º da Vida de Sancta 
.Isabel (escrevia no anno de 1678) diz: ., 

«Como a Sancta fez aquelles paços para com· maior 
;promptidão lograr da companhia das religiosas, e pro-
.curava atalhar que lhes não fizessem molestias, ordenou ' 
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'(i}qe nélles se 1ião · ap0semiassem senão as majestades e 
os infantes successores do reino, Olil alguma senhora <lG 

' 'seu r.ea-J sangue, a, qual ella nomeasse por slila morte. 
No ternp0 <fel-rei D. Affonso 1v o quizeram devassar 
<!lifferentes pessoas, e el-rei os mandou despejar pelas. 
suas justiças, e ultimamente <!le~1assando-os o infa!lte 
D. Pedro com a assistencia cle D. Ignez de Cas•tro, que 
ainda era de sangue real, e filha de um seu .primo com 
irmão, não tivera licença da Sancta Rainha. E, se bem 
em sua ~·ida teve presumida a majestade', <depois da , 
m01:te, <!luvidosa, por mais que el-rei coroasse o cadaver 
e a sepuiltura, devassando-os a pessoa, os manchou o 
sangue, e todos attribuem a sua infausta morte a haver 
'profaQado com tão duvidoso thalamo o Togar que a San-
cta Rainha exceptuara (em obseqlilio do mosteiro) de 
toda a habitação menos decen~e. Hoje d'um e outro edi-
ficio ha pouco, mais mem'orias que as ruinas ... 

a Dos paços se .vêem ainda algumas paredes, e é tra-
diçã.o que nellas se lê em manchas de sangue de D. Ignez, 
escripta em seu original, a crueldade de Alvaro Gon-
çalves, Pedro Coelho e Diogo Lopes Pac.t1eco, 'que sem 

· embargo dos piedosos rogos, das lastimosas lagrimas. 
de D. Ignez haverem mitigado com a vista dos formo-
síssimos netos a real ira, lhe fizeram revogar o perdão, 
e como falcões carniceiros, fazendo das horrendas espa-
das cruelíssimas garras, tendo-a por indigna de ser real, 
despedaçaram o collo da mais formosa garça, que viram 
não só as ribeiras do Mondego, mas todos os hemi-
~pherios do mundo.» t 

• 1· c.1\n,tonio Coelho Gasco na sua Ooriquista de Coimb1·a, 
cal?· xxvn, narrando ó caso de Igoez de Castro, diz: 1Cuja tra-
gícomedia foi OI/de hoje se vê umas rui nas d'uns paços juncW. 
a Sanctá. Clara d'esta cidade, que se chamam o Culgo, e quasi 
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O Imperador retirando-se quide1·àr comsig-0 algullil1las 
pedrinhas avermclbadas, sobre as quaes corre a agua da 
fonte, e que a tradição poetica .inculéa como manchadas 
do sangue dle D. lgtrnz de Castro. A ·esta tradição allu-
dem os versos de tres dos nossos mais maviosos poetas: 

Aqui da linda Ignez a fermosurá 
Acabou : crueis mãos morte lhe deram. 
Inda signaes de sangue, que verteram 
Estão gravados nessa pénha dura. 

(ANTONIO RIBEIRO DOS SANCTOS). 

Como a foute d'Ignez soluça ao longe 1-
Parece ihda chorar-lhe a morte escura, 
Osculando na pedra eteruas manchas 

Do sangue .espadanado. 
'(J. DE Lu:os). 

Inda, infeliz Ignez, inda saudosos 
Estes sítios que amavas te pranteiam. 
As aves do arvoredo, os echos, br~sas 
Parecem murmurar a infanda historia; 
Teu sangue tinge as pedras, e esta fonte 
A fonte dos amores, dos teus amores, 
Çomo que em som queixoso inda repete 

· - As margens, e aos rochedos commovidos, 
f.'eu derradeiro, moribundo alento. 

(SoAaEs DE P.i'.ssos). 

Egualmente Sua Majestade quiz levar comsigo um 
b@cado das raízes filame'ntosas de cor arruivada, que se 
vêem ondu1ar na agua da fonte, semelhando uma farta 
madeixa de cabellos. A tradição poetica, da mesma forma 
que faz ver na agua as lagrimas que pela morte de Ignez 

· de Castro choraram as nymphas, nas ,Pedras averme-
deitados por terra, em lembrança, de saa infelfoidàde, em que 
está uma aldeia de gente pobre.• . 
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lhadas o sangue da infeliz, inculca tambem aquelle rai-
zame 'como as tranças.de seus cabellos louros. E os tou-
ristes não sé despedem da celebrada fonte sem que le-
vem, como' lembrança, alguns fios d'aquelles cabellos 
vegetaes. 

E isto o' que sabemos dos cabellos phantasticos de 
D. Ignez de Castro. Os verdadeiro~ têm: sua historia 
curiosa. 

'É sabido que D. Ignez foi sepultada em Alcobaça 
num riGO mausuléu, carregado de delicados lavores, 
erigido por seu extremoso amante. Quando erµ 1810 
a so1dadesca franceza passou por Aléobaça, entrou des-
enfreadamente no mosteiro, e, abrindo o tumulo, na 
persuasão de que nelle encontrariam algum thesouro, 
desacataram os venerandos restos da formosa amante de 
D. Pedro. Este vandalismo foi praticado no dia 26 de 
setembro de '1810, véspera da batalha do Bussaco. Foi 
então o cadaver despojado da sua bella .cabelleira, que 
ainda se conservava em bom estado, mas alguns restos 
poderam escapar á·brutalidade dos soldados. Ferdinand 
Denis dá testemunhd de que vira uma carta do marquez 
de Rezende, ná qual dizia que uma grande porção d' estes 

_ cabellos foram leva.dos á côrte do Rio de Janeiro, e que, 
na occasião ·em que o conde de Linhares os estava of-
ferecendo a D.- João vi, os arrebatara uma forte ven-
~ania, sem que jámais fosse possível tornal-os a encon-
trar. O mesmo auctor· egualmente dá noticia de que 
·uma pequena madeixa dos cabellos de D. Ignez de 
Castro, que vira noutro tempo no gabinete de Denon, 
se conservava ultimamente num relicario da collecção 
do con~e Pourtales 1. · · 

_ 1 V: ide Nouv_elle Biographie ·Généralli;, publicada por Firmin 
D1dot Freres. · · 
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A estes factos allude o padre José Fernandes d'Oli: 
veir1a Leitão de Gouvea, quando diz numa 'das suas· 
odes: 

... até de Casti·o 
, Vimos com magoa as cinzas, 

E os tenues fios d'ouro pelos Evos 
, Té alli não profanados, -

A dism:is.ão dos Notos, que suspensos ' 
.l!'icaram, té que as Nimphas 

Aos peitos com ternura os tran~portaram, 

Tambem levou algumas Neretinas Violaceas, mol-
luscos que se dão muito bem na agua da fonte e que 
de ha muito tempo têm attrahido a attenção dos natu-
ralistas. · . 

Ao retirarem-se agradeceu muito o Imperador .ao 
sr. Miguel Osorio a franqueza e amabilidade com que 
0 recebeu. O illustre dono da casa pediu então desculpa 
de não aéompaohar a Suas Majestades fóra da quinta, 
porque o estado perigoso de sua irmã não lhe permittia 
deixar de assistir a uma conferencia de meàicós, que 
estava ·para se- Ih~ fazer. 

O Imperador teve a amabilidade de lhe dizer que 
levava d'elle e de sua familia mui gratas recordações, 
e que, sabendo a amizade que o ligava ao sr. dr. Ma-
thias de Carvalho, nosso ministro no Rio ·de .Janeiro, 
esperava fallar-lhe no seu nome, e receberia por ene· 
noticias da 'doente, pela qual muito se interessava; e 
que sentia que talvez naquella occasião lhe tivesse 
causado incommodo: ao que o sr. Migue1 Osorio re-
plicou que, posto que em momentos ' de tanta dor, a 
visi~a de Suas Majestades era para elle extremamente 
honrosa e agradavel, e que sentia nãó os receber con~ 
dignamente. 

/ 
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. Ás 4 horas da tarde j'á o ex.mo bi~po se achava em 
· Sancta Clara para acompanhar os Imperador~s na visita 
.ao tumulo da Rainha Salilcta. Suas Majes~ades porém 
estavam na quinta das Lagrimas, e o ex.mº prelado para 
alli se dirjgiu, acompanhando-os de.pois para e convento, 
que corôa o monte fronteiro á cidade. 

Ahi a communidade veiu á portaria, ·O prelado to-
mou capa de Asperges, e os imperiaes visitantes foram 
conduzidos para o côro superior da egr~ja, magestos() 
recinto, a meio do qual se acha o sarcofago, que guarda 
o corpo da Rainha Sancta Isabel. Tocava o o_rgã0. Os. 
Imperadores, o prelad0 e a communidaicle ajoelharam 
e fizeram oração; mas Suas Majestades não acceitaram 
as almofadas que lhes estavam destinadas. 

Depois o').Jrelado, ·acompanfaado da madre abadessa. 
diri•giu-se para o tumulo e abriu-o. . 

As freiras entoaram então"uma antífona; o ex.mº pre-
lacl@ cantou a ora!{ão de Sancta Izabel, e logo fez a'in-
sensação do corpo. Finda esta cerimonia impon~nte, Suas. 
Majestades beijaram a mão á Sa1r.icta esposa de D. Diniz, 
e o mesmo fez o prelado. Seguiram as senhoras e após . 
ellas os cavalheiros da comitiva. 

Em seguida os imperiaes visitant?S passaram ao côro 
de baiiw. onde tarnbern se epcontra o primitivo tumul() 
da Rainha Sancta, 'obra notavel de esculptura. Percor-
reram depois todo .0 edifieio, admirando a ·sma gran-
deza, excellente posição e esplendido e. vasto horisonte 
que d'elle se alcança; e, tractando tanto as religiiosas 
como o prelado com a ~ais extremosa urb;midade, Síli· 
ram do mosteiro. 



203 

Jantar, recE)pçãp e· àffertas 

Suas Majestades regressaram ao hotel pelas cinco 
horas e meia da tarde. 

O jantar estava m.arcaclo para as seis horas,' e foí o 
proprio Impérador que desceu á cosinha, do modo mais 
familiar, lembrando que se aproximava a hora. 

Nesta occasião, passando para a sala alcatifada, do 
lado direito, ao cimo da escada do _primeiro andar, Sua ' 
Majestade recebeu algumas pessoas, que se ll1e apre-
sentaram, " 

O sr. Luiz Adelino Lopes da Cruz, caligrapho hono-
rario da casa real, offereceu-lhe um primoroso quadro 
de differentes caracteres, obra sua, feita á penna. Sua 
Majestade Imperial apreciou devidamente a offerta, e 
dirigiu ao distinclo caligrapho as mais Jisongeiras ex-
pressões, não só por aquelle trabalho, como pelo exame 
que fez das escriptas dos alumnos, que o sr. Lopes da 
Cruz leccionara em quinze horas na cidade do Porto. 

O sr. Antonio Maria Seabra de Albuquerque offe-
receu ao Imperador uma rica carfonagem azul e ouro, 
contendo as suas Considerações sobre o Brazão de Caim- · 
bra~ precedidas de uma dedicatoria, dirig·icla ao monar-
cha brasileiro, na qual o sr. Seabra des~reve; em rapi-
dos e elegant.es traços, a historia d'esta cidade desde 
muito antes da fundação da monarchia até aos nossos 
dias, e que é como se ségue : 

Senhor! - Esta cidade congratula-se por ter dentro dos seus 
muros o magnanimo Imperador das terras de Sancta: Cruz. 

A nossa formosa Coimbra, Senhor, só por si é um grande li-
vro de historia portugueza. 
· Lançae os olhos para o seu brazão, que neste opusculo vos 

.. 
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apresento, e elle vos dirá que em tempos já bem remotos, para 
tornar amigos alanos e suevos, teve de se offorecer em holocausto 
a nobre princeza Cindazunda. 

Funda-se a monarchia portugueza, e alli, nos campos do Are-
nado, foram as salas do conselho, onde., com tino e mestria, se 
combinaram as tomadas de Lisboa, Santarem, Alcacer do Sal, 
Cintra, Cezirnbra, Moura, Serpa, Alcochel e Evora. 

Em Sancta Cruz jaz o grande heroe de todos esses feitos, o 
tronco de todos os vossos antepassados, o sr. D. Affonso Hei;iri-
ques. 

Em frente vereis o sr. D. Sanc,ho r. As tomadas de Albufeira, 
Lagos, Portimão, Monchique, Messines e Paderna, mostram de 
sobejo que de seu pae não só teve por herança. o reino mas tam· 
bem o seu muito vàlor. 

Não longe, i::lenhor, existe o caetello, onde se escreveu a me· 
lhor e mais brilhante pagina do reinado do sr. D. Affonso m ! 
Entrae ... não encontrareis barbacans, miradoiros ou torres de 
menagem; mas pedras haverá ainda que vos fallem de noites 
bem mal dormidas, d'esse combate entre a fome e a fidelidade 
ao seu rei, sustentado heroicamente pelo nobre castellão Mar-
tim de Freitas. · 

No monte fronteiro j az Izabel de Aragão, a virtuosa esposa 
do sr. D. Diuiz, rei lavrador, esse modelo de amor e caridade, que 
que mereceu ser proclamada sancta pelo oraculo pontificio. 

Quasi na raiz do monte, que de lagrimas saudosas e mui sen· 
tidás não chorou alli a formosa Ignez de Castro pela ausencia 
do seu Pedro !... que de horrores, depois, se não sentiram vendo 
os ternos infantes salpicados no sangue da sua carinhosa mãe! ... 

. Nos paços das escholas, as antigas alcaçovas, fizeram éco as· 
vozes de João das Regi·as e Nuno Alvares Pereira, ao coroar 
com_ o titulo de rei o sr. D. João 1, mestre de Aviz; foram os 
nossos paes, honrados com o titulo de infanções, que primeiro 
bradaram,- rfal real por D. João r, rei de Portugal. 

Hoje, esta universidade, que bonraes com a vossa visita, fal-
la-yos dos srs. D. Diniz, D. João m e D. José r, augustos pre· 
decessores de Vossa Majestnde Imi;>erial, e monarchas que a 
erearam ·e muito engrandeceram. 

Páro aqui, Senhor, o esboço para tamanho quadro: o primeiro 
de que ves fallei, foi o que diz respeito ao seu brazào, e é esse, 
que, beijando resp.eitoso a mão imperial, peço a Vossa Majestade 
.se digne accei tar. 

Coimbra, 4 de março de 1872. 
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O monarcha tractou o sr. Seabra com a sua natural 
lbaneza; examinou as primeiras paginas do livrinho, 
e agradeceu-lhe çom muita amabilidade. 

Ainda Sua Majestade teve a benevolencia de receber· 
José Alberto Côrte Real, e o sr. João de Sousa Araujo, 
que posteriormente se desligou da empresa d'este li-
vro. O fim da sua apresentação foi pedirem licença a 
Sua Majestade para lhe dedicarem esta obra, que então 
premeditavam, tendo a fortuna de serem honrosamente 
recebidos, e de alcançarem a graça que sollicilavam. 

Por essa occasião Sua Majestade fallou a respeito da 
imprensa clé Coimbra, perguntando se havia jornaes 
scientificos, como era de esperar d'uma cidade onde 
tantos homens se dedicavam ao estudo e ensino das 
sciencias. 

Tambem se achava no hotel a commissão de estu-
dantes brasileiros, com quem Sua Majestade conversou 
familiarmente'. , · 

O jantar passou-se sem incidente digno de menção, 
reduzido como sempre ás pessoas da comitiva imperial. 
Findo elle, ainda Suas Majestades receberam algumas 
pessoas, sendo uma d'ellas o conselheiro dr. Antonino 
José Rodrigues Vida!, que apresentou a Sua Majestade 
Imperial as ex.m•• sr."" D. Francisca Adelaide de Maga-
lhães e Campos, filha do enviado extraordinario e mi-
nistro plenipotenciario de Portugal na côrte do Rio de 
Janeiro, durante a menoridade de Sua Majestade Im-
perial; D. Januaria de Magalhães e Campos, afilhada 
de Sua Majestade Imperial e de sua augusta irmã a 
sr.• princeza D. Januaria; e D. Maria Izabel de Maga-
lhães Campos, filha mais nova d'aqliella senhora. 

Suas Majestades Imperiaes receberam da maneira 
mais distincta o sr. dr. Antonino e as tres senhoras da 
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sua• familia·, dwigindo pattieularm.ente á sua ailhacla e 
mãe d' estas · as ma1is affaetuosas expness©es, recordando 
.as acções e serviços dp ministro Magalhães, um dos 

· ' ma~s dedicados amigos de D. Pedro rv n© memoravel 
cêrc© do Porto. Sua· Majestade Imperial clJgn0u-se trncar 
.a smr ph0togra.phia com · u.ma-duplicada do sr. dr .. AB-
tônino, uma c0mo voluntario academico de D.- Pedro 1v 
~ outra como doutor na faculdacle dei philosophia. Deu 
·bamoem á sua afilhada a sua pbotographia em troca de 
-Outra d'esta senhora. Estes presemtes foram fe:i·tIDs por 
Sua• Majestade Impeda! na desp~dida do dia 5. · 

O sr. dr. Fortunato Raphael Pereira de Sena esteve 
.com Suas Maj.estacles, . sendo recebido pela Imperatriz, 
a quem apresentou ·as felicitações, que o sr. Antonio 
d' Araujo Ferreira Jacubina, que foi empregado d:a casa 
impefi.a'I, natural de Campos, onde reside, o encaFregou · 
de transmittir aos seus ~rntigos am.igos por terem che-
gado felizmente a Portugal após a sua longa viagem pela 
Europa. 

Th.eatro academ!ÍGo 

.~uas Majestades dirigiram-se· ao theatro aeademico, 
na· roa ,barga, onde chegaram cêrca das 9 horas, e se 
demoraram até ao .fim do espectaculo. 

Representou-se nessa noite o drama Pedro, do sr. con-
sellieiro Mendes Leal. , 

Á. entrada de Suas Majestades a orchestra tocou o 
hymmo brasiieiro, e depois d'este o acaclemico. 

A Imperatriz trajava vestido alvadio, o mesm0 com 
(jUe sahira de dia. 

Em um dos in.tervaBos a dírecçãG cla sociedaàe•phi-
lantwpic0-academica fo>i ao carnamte onde estivam os 
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protector d'aqaella sympathica s0ciedade, qmll Sua Ma- ' 
jestade promptamen1te· aceeitou. , 

Findo o• espeeta:cu lo retiraram-se para 0 hote1 seria 
meia 1roit11e1• 

Neste dia, houve feri.ado mos estabef'eeimeil'fles scien-
tificos e repartições publicas; e á noite, qem como na 
do d'ia segµintJe, estiveram illuminados os paços da 'uni-
versidade e do concelho, os edi>fieios de vaitias reparti-
ções e muitas casas particula1res. 

NQ mesmo dia for.aro melhoradas as refeições dos po- . 
bres e das· crianças recolhidas nos 11especth~os asylos e·as 
dos presos. retidos na cadrêa·, porque o sr. comrnendador 
Olympio Nic0lau Ruy Pernandes, satisfazeNdo·a incum-
ben·cia, d'um seu amigo, mandára com aquelle fim en-
tregar dona.~i,ios ,ás direcções dos !ilois asylos e ao sr. ad-
ministrad©r do co~efüo. 

Dia 5 ' 

Visita a varias aulas da universidade 

Ás seis e meia horas da ~anhã o Imperador e~trava 
num banho, e ás1 sete e meia almoçáva rapidamente, par-
tindo para a imiversidade logID que ou viu toca1r 'o sino 
das aulas, as quaes Sua .Majestade havia. manifestado 
ardentes desejos de visitar. . 

Os srs. reitor, secretario da universidade e conse-
lheiro Antonino José Rodrigues Vida!, esf.>eravam. Sua 
Maj_esta<ile Im~erial, para o acompanharem ás aulas. 

As oito horas entrava na aula de Historia Ecclesias-; 
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tica, (Lº anno de theologia), regida pelo. sr. dr. 'Damasio 
Jacintho Fragoso, ex-vigario geral de Aveiro, e alli se 
demorou por espaço de meia hora. A lição, que ver-
sava sobre a fórma do governo da egreja, foi chamado 
o alumno ordinario n.º 3, o sr. Carlo!'l Brun da Sil-
veira, natural de Angra do Heroismo. O digno profes-
sor, a fim de proporcionar ao . estudante ensejo para 
ostentar.o seu talento e estudo, tomando a palavra, dis-
cutiu com elle. 

O sr. Carlos Brun declarou que a egreja tinha uma 
organisação especial, e disse que não se podia sustentar 
que ella tivesse qualquer das fórmas de governo da 
sociedade civil, por não haver perfeita analogia entre 
o governo d'aquella e o governo d'esta. O sr. dr. Da-
masio apresentou em primeiro Jogar argumentos para 
provar que o governo da egreja era democrati<1.o. Res-
pondidos estes pelo estudante, adduziu argumentos para 
provar que o governo ela egreja era monarchico. De·· 
monstrou ainda o sr. Carlos Brun que não era monar-
chico. Finalmente o sr. dr. Damasio apresentou argu-
mentos em ordem a provar que © go'verno da egreja 
.era monarchico-aristocratico. Concordou o alumno em 
que era esta a fórma: de governo, que alguns pontos de 
analogia tinha com o da egreja, mas disse que ainda 
assim se não podia dizer monarchico-aristocratico _,... 
,1.0 porque já antes tinha demGJnstrado que o governo 
da egreja não era monarchico; - 2.º porque, o que 
se póde chamar na egreja elemepto aristocratico não 
representava no governo d'ella o que representa o ele-
mento aristocratico na sociedade civil. 

Sua Majestade quando sahiu da aula deu signaes ma-
nifestos de haver assistido com muita satisfação ao in-

, teressante debate. 
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D'esta aula passou ã de Theologia Dogmatica Es-
.,pecial (Mystica), regida pelo sr. dr. Antonio José de 
Freitas Honorato. -

Sua Majestade sentou-se no banco àa frente, desti-
nado aos hospedes, tomando logar á direita do barão do 
Bom Ret~ro, que o acompanhava. Nessa occasião o 
illustrado lente expunha e desenvolvia o§ 41 do tomo 
3. 0 da Theologia Dógmatica de Prunny, na parte po-
leroica, em que a resurreição pe Jesus Christo é vin-
gada de todas as difficuldades, que costumam suscitar-
lhe. O digno lente que explicava foi ouvido com muita 
attenção pelo Imperador,, que depois ouviu com egual 
interesse o discípulo, o sr. Theophilo Salomão Coelho 
Vieira de Seabra, natural de Pedorido, estudante muito 
distincto, que provou com todo o vigor e eloquencia a 
verdade da resurreição de Jesus Christo. O estudante 
fôra chamado ã lição depois de darem os tres quartos 
para as nove, porque é a esta hora que o lente ordi-
nariamente pede lição, e o Imperador esteve-o ouvindo 
quasi até ao fim da aula, que terminou ás nove horas. 

O estudante começou fal1ando sobre a importancia. 
da materia. Fallou depois sobre os esforços da incre-
dulidade de todos os tempos em contestar a verdade 
da resurreição. 

Em traços rapidos alludiu ã futilidade das hypotheses 
dos exegetas racionalistas allemães, dispostos a encon-
trar o mytho em tudo o que é sobrenatural; e ao me-
smo tempo fez justiça a Renan pela superficialidade 
cynica da sua conjectura romanesca sobre a resurreição 
de Christo. 

Passou depois a expôr o estado do assumpto: mul-
tiplicadas apparições de Jesus Christo a seus discipulos; 
circumstancias que as acompanhàram; conversação pro-

14 
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nia fé, e conlinuam!lo assim ainda a sua missão de ver-
dadeiro doutor . 

.Diisse que a clhrergencia qee, à primeira vista, appa-
vecia. em a narrilÇã'.Q das hagiograp.hos, longe ·de ser 
<!lbstaculo, era argumento fortissimo para v@cer e C'IDB· 
fü1rod:ir ©S incredulos e condem!llar e teimosia oos atlver-
sal,lios do christianismo: acoreseen.tou tambem que, uma. 
vez provada a real.idade da fil(i)lrte de Christo, da sua 

· sepu1kura d:mi1mmte tres dias, e d© setl desappareeiimento 
do sepulchro, faoto ql!le só ,por urna resurreição mira-
:culosa poclia ter logar, a verdade ~fa these era inafua-
lfy_vel e superior a toda a contestação, etc., etc. 

Bdlblwtheca 

Eram move horas quando o ·Imperador passou á bí-
blioLheca da Universidade, 0111de foi i;ecebido pelo .dire-
.ctor, ofüoiaes . e mai's empregados do maj~stoso · estabe-
lecimerito. 

É, director da bfüliotheca o sr. dr. :Bernardo An· 
tonio Serra d-e M.irnbeau, lente da faculdade de Medi-
cina, cavalheiro dotado de aprimorados dotes, muito 
versado em li:titeratura e antiguidades, e especialista d~ 
m1mismatica. , 

Da em.trada conternpl©u Sua Ma~.estade a perspectiva 
interior do edifici0, e, adj~ntanclo-se d'umas para outras 
salias, f©i inquirindo o digno director -sobre o numero 

'de volumes impressos e dos manuscriptos con:tidos na 
lo1ifuliotfaeca .. 

Na ultima sala estavam sobre as mesas muitas pre· 
'<li@sidãdes bibliogrnplhicas, que Sua Majestade observou, 
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:detendo-se principalmente no exame de uma notavel 
collecção de mappas g,eograpbicos do meado do se-
culo xv1. Com particularidade .dedicou maior attenção 
ao mappa que desig;Iila ,a parte oriental da America do 
Sul. 

Em seguida viu Sua Ma~estad.e primorosos codices 
manuscriptos dos sHculos XII, xm, xrv e xv, e outras 
raridades bibliograplücas, entre as quaes admirou a 
bibJia hebraica com annota<;ões dos massoretas, obra 
de grande estimação. . 

Perguntou Sua Majestade sê a bibliotheca possuía 
.ilgum qianusoripto de José Bonifacio ci;e Andrade, e foi-
lhe respondido negativamente. 

Antes de sahir ilignou-se inscrever seu nome n9 livro 
dos visitantes. Estava S{)lbre a mesa um album primo-
roso, destirnrnlo a receber a assignatura dos príncipes 
~ue visitarem a hibliotheca, e proximo achava-se o livro 
geral do registro dos visitantes; e como nelle mos-
trassem a Sua Majestade a assignatura de sua augusta 
filha, a sereníssima senhora D. Isabel, princeza imperial 
do Brasil, tomou o Imperador este livro e escreveu seu 
nome por baixo do da princeza- D. Pedro de Alcan-
tara, 5 de ~ço de 1872. 

, Esta bib)iotheca contém 18:337 obras e 58:032 vo-
lumes, comprehendeudo 4: 105 não classificados . . 

As ~b.ras estão divi,diclas do seguinte moGlo: 

Collecções e jornaes scientificos, Üttera-
rios e pofüico.s .....• .• : ... , . . . . . f 62 obras 

Sciencias, historia, litteratura e bellas-
arles ........................ 5:219 ·» 

Sciencias naturaes, artes e officios. . . . . 6:581 » 
Sciencias civis e políticas. . . . . . . . . . . . 4:020 ]) · 
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Sciencias ecclesiasticas. . . . . . • . . . . . . . 2:355 obras 
Os manuscriptos são em nu~ero de ... 2: 129 » 

A differentes pessoas perguntou Sua Majestade se 
haviam conhecido Caridido José de Araujo e Candido 
Baptista de Oliveira, seus antigos preceptores, bachareis 
formados na Universidade de Coimbra, pois desejava 
conhecer as casas onde residiram. Ninguem lhe soube 
dar noticia d'elles em razão do muito tempo decorrido 
desde que cursaram a Universidade. 

Sua Majestade perguntou se poderia ver os livros 
das matriculas, onde desejava procurar os seus nomes. 

O digno secretario da Universidade mandou buscar 
os livros das épocas que o Imperador referiu, e Sua 
Majestade . tirou d'elles a nota da matricula dos seus 
velhos amigos, que tamanha lembrança lhe mereciam. , 

Diremos, portanto os annos em que elles se matricu-
laram na Universidade .. 

Candido José de Araujo Vianna, filho do licenciado 
l\'lanuel de Araujo da Cunha, foi baptisado a 21 de ou-
tubro de 1793 na freguezia de Congostas do Sabará, 
capitania de Minas Geraes. Matriculou-se no primeiro 
anno juridico no anno Jectivo de i816-·1817, e re-
sidiu nesse mesmo anno na rua do Forno n.º 93. 
· Candido Baptista de Oliveira, filho de Francisco Ba-

ptista Anjo, nasceu a 8 de fevereiro de 1807, e foi 
baptisado a 15 do mesmo mez e anno na freguezia do 
Porto Alegre, f.apitania do Rio Grande do Sul. Matri-
culou-se no primeiro armo da faculdade de mathematica 
no anno lectivo de 1820-1821; e morou na rua da 
Trindade n. º 48. 
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. Visita ao Observatorio Astronomico 
e a outras aulas 

Da bibliotheca dirigiu-se o Imperador ao observatorio · 
astronomico, onde ·se demorou pouco, e voltando aos 
Geraes visitou em primeiro logar a aula de Hermeneu- , 
.tica sagrada, uma das do 5. º anno ·de theologia, que 
o sr. dr. Manuel Eduardo da Motta Veiga, ornamento 
-Oa sua faculdade pela' sua erudição, e di.stincto orador 
sagrado, principiou a reger este anno, em consequencia 
-Oa jubilação do sr. dr. Francisco Antonio Rodrigues de 

. Azevedo. 
Quando o Imperador entrou na aula, estava dando 

lição o sr. padre Manuel de Jesus Lino, natural da Co-
vilhã, e discorri'a com muita sizudeza e boa critica sobre 
a apreciação e valor dos meios hermeneuticos para a 
interpretação da escriptura, e sobre alguns meios es-
peciaes empregados pelos exegetas allemães para o me-
smo fim, argumentando com o professor, que de pro-
posito lhe apresentava algumas objecções. 

Soa Majestade conservou-se até a0 fim da lição. 

Passou derois á aula de Physioiogia especial e Hy-
giene privada, no segundo anno medico, regida pelo sr. 
dr. Bernardo Antonio Serra de Mirabeau, na qual con-
cluiaa sua lição o estudante, o srNicente Urbino d,e Frei-
.tas, natural do Porto, o qual fallou sobre phenomenos nu-
tritivos. Terminada ella, o professor começou a sua pr.e-
lecção, a_ qual versava sobre a influencia do systema ner-
·i,roso na nutriçãó; sobre a nutrição, os alimentos .e os 
tecidos animaes (Elementos de physiológia humana, por 



A. A. da Costa Simões, 2." parte, §§ 64 e 65 ). Sua· 
Majestade ouviu attentamente o illustrado professor por-
espaço de meia hora. · -

' Eram 10 horas, e principiavam as aulas de direito. 
Swa Majestade só errtrou •ffa de dfreito naturail· do Lº 

crnno da faculdade, regicla pelo sr. dr. Joaquim Maria 
Rbd1'ignes de Brito, auctor do livro que serve de com-
p·éndio, intitulado Phdlosophia de direito; livro que 1em1 

-merecido os ga1bos de nacionaes e extrangeiros,. e peltll 
qual o sr. d'r·. BriL-0 recebeu ultimamente élo rei dei 
Héspanha, Am-~deu 1, à commenda da füdem de Isabel 

-a Call1olica, e cla academi!.f de legislaçã© de .Madrrcl (i)l 

diploma de seu sacio. 
Quando Sua .Majestade entrop-, estava dando liçã0 o 

estudante 11·çoriano, o sr. João Jacil'ltho Tavares cle Me-
deiros. natural da Villa do Nordeste (ilh0 de S. Miguel), · 
e segrniu-se-lhe o estudante o sr J\ntonio Candido fü, 
beiro da Costa natural de CandoJlHil. 

As lições d.'estes applicados estudantes agradaram a 
Strn Majes~ade, pela doutri'Fla, fórma e maneira como ~ 

·ma teria foi exposta, mostrando ao iJ.lustre visita1nte () 
quarite> o sabia lente se tent esforçado ['lOr elevar o en-
sino da ·philosoplzia .de direito na Universidade. 

Qóanda o monarchél efltrou, o sr. Mécleiros eoncluia 
a sua lição, e por iss0 transctevetnos a uHima parte,- a 
q:flal f3 eomo se §~gue: · 

aMa·s vejamos qttal a pri:rrieira mánifestaçãO' social & 
a primeira realisâção ptaictica dâ mtI~llalidad0 de sev 
viços. . 

«Todo o· facto régulado pélo direito ê sem duvida a 
éoncreç~o d'a idéa da .associação ; mas o facto qtie pri· 
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meiro revela a mutualidade de servi~os e q11e melhor 
a traduz é a familia, que abre as portas clo mundo ao 
homem. Não é a famfüa romana que existia pot estar 
in potestate, in manu-, nem mesmo a farmi.Jia primiti~ 
vamente germanica que se constituiu simplesni,ent.e potr 
investigações naturaes, mas sim a familia christã orga- · 
nisada pelo casamento, pelo qual o homem e a mulher 
como duas. metades d'um todo se completam um pelo 
outro, constituil)do assim uma unidade superior e bar-
monica, .e, segundo Troplong, a união do homem e da 
mulher depurada pelo fogo da graça e pela assistencia 
do espirita divino, elevando-se até ao céu 'piela santidade 
do sacramento., E essa união, a que Deus c'ümmunicoa 
um poder creador, é o sanctuario da procreação e foco 
intimo onde se cultiva tucJo que é·divrno e humano; é 
esse designio ele Deus para harmonisar no mundo phy-
sico o dualismo ·originado pela opposição. clGs sexos. 

«l!': essa sociedade uma e ao mesmo tempo multi .. 
piice de religião, de moral, de educação, de economia 
e de direit!o, onde, constituídos os seus membros num 
organismo completo, primeiramente se prestam mutua-
mente auxili-0s. 

«Depois vem o município, que unifica as varias fami-
lias d"uma localidade, porque ~inda assim as suas forcas 
não podem satisfazer á grandeza do fim . Em seguida 
apparece a nação subordi11ando as municipalidade~ a 
principio .harmonico. :!!: sobre tudo vem a humanid'ade; 
ideal de perfei;çãô a que aspiram todos '(JS• individúos, 
todos o's municípios ,e todas as nàções., 

' O sr. Antonio Candido possue- elevados dotes e quà .. 
!idades oratorias. e a sua lição, a que hém 'pode .cha-
mar-se discurso, aburu:Iou em rasgos . de 'eloquencia a 
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imaginação. Traslademos duas das melhores passagens 
. em que o talentoso academico se refere, com extrema 
delicadeza, a dois factos gloriosos da vida do soberano 
brasileiro - a recusa de uma estatua, e a abolição da 
escravatura: 

A familia é uma eschola onde são escrupulosamente joeiradas 
as tendencias, e d'onde refogem muitas ignorancias. 

A familia é 1lma eschola. Olhemol-a por esse lado. 
O seculo actual, que deu azas ao vapor para encurtar as dis-

tancias que separavam os povos, e poz em facillima communi-
cação o 'p~nsamento de homens que vivem em climas differen-
tes, não podia deixar de ter todo o interesse no estabelecimento 
de escholas, que são o meio de ensaiar todo§ os povos para o 
grande convívio da civili~ação e do amor, e de preparar todos 
os homens para a omnimoda effecti~ação dos divinos principias 
de Jesus. , 

Eu sou fanatico por quem abre uma eschola. E o melhor do-
cumento que pode deixar para a sua historia uma grandeza 
real. 

As escholas,-digo-o bem alto, e muito me desvaneço com 
poder dizei-o aqui-as escholas desentranham-se em resultados 
que dizem mais, valem mais, e durnm mais do que o bronze fun-
dido em estatua, ou o marmore alevantado em monumento a 
cornmernorarem urna victoria, ou a pregoarem um heroismo. 

Dizem mais e valem mais, porque do coração de cada um dos 
filhos d'essas escholas se ergue urna gratidão, que não perece, 
em monumento a toda a hora e sempre allumiado pela luz que 
alguem fez na sua intelligencia d'elles. 
· A humanidade, inspirada pela justiça, abençoa os que man-
dam converter em pão do espírito a pedra de uma esta tua .... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Eu não sou apaixonado por esses systema1:1 de educação que 

hoje vigoram, e cujas excellencias por ahi tanto preconisam. 
Não quero que a mulher seja simplesmente uma coisa bonita: 

quero antes que a mulher seja urna entidade boa; quero-lhe a 
intelligeucia allumiada, sim,- mas desejarn muito que a maior 
força da luz fosse empregada em mostrar-lhe a sua missão nas 
altezas cm que deve ser vista. 

Não sei porque, agrada-me mais a mãe que no remanso do 
seu lar prepara com bem pensados conselhos o seu filho para as 
grandes luctas da vida, do que a mulher que do 'seu gabinete 
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acompanha os vôos da sciencia, ou dá aos mais phantasiosos 
devaneios todo o sentimento de que dispõe. 

Todos nós sabemos o que vale uma mãe. Sabemol-o por nós, 
e sabemol-o pela historia.... . 1 

Dois homens figuraram lll!- acena do mundo de modos bem 
encontrados. Um tinha os labios engatilhados num sorriso de 
desdem para tudo o q1,1e fosse bom e augusto e divino;-o ou-
tro tinha na alma um hymno para toda a belleza, e nos olhos 
uma lagrima para toda a desgraça. Voltaire e Lamartine ..... 
Um e outro, sabe-o a França, sabem-no todos, nada mais f6ram 
do que o traslado das qualidades de suas respectivas mães. 

Para a sr.• de LHmart.ine tem a historia cor~as de perpetuas. 
Para a outra ..... Ainda ha o appello da historia para Deus. 

Eduquem, pois, as mães de familia, que nisso grande serviço 
fazem ás gerações por vir. Eduquem-nas, e ver-se-ha então elo-
quentemente feito - o ' elogio funebre dos collegios. 

Eu seria injusto se, chegado a este ponto, não .dissesse que' a 
mulher e a familia devem muito, maia que muito, ás beneficaa 
influencias do Christianismo. 

Troplong demonstra na sua dissertação cda Influencia do 
Christ. sobre o Direito Civ. Romano• que para bem da familia 
mais e melhor actuou a religião christà do que o elemento bar-
baro. Eu creio-o, porque sei que o Christiauismo cedo se ma-
nifestou, lançado á.consciencia dos povos, corno uma prodigiosa 
semente de revoluções. 

Quando o Christianismo appáreceu, ainda em muita parte a• 
mulher jazia occulta· na sombra projectada no lar pelo marido, 
e os filhos eram uma como propriedade alienavel. Não admira. 

Era a edade dos escravos, que a principio representaram um 
pequeno progresso, e foram depois um grandíssimo crime. A 
civilisação hodierna vai-se pouco a pouco depurando d'essa ma-
oo~ . 

Mercê de Deus, e 'graças a espíritos bem alevantados, já o 
sol d'estes dias com os seus prefulgentes raios não doura em 
muitos paizes azorragues e gargalheiras. São essas as conquis-
tas da civilisação, visíveis para quantos têm olhos. 

Essas milhares de frontes, hontem escravas, hoje Iivres,.ale-
vantam-se para o céu a pedir bençãos para quem soube conhe-
cer liberdades, e respeitar direitos. Deus ouve a prece de cora· 
ções agradecidos. A historia fará justiça aos redemptores d'uma 
tão consideravel porção da humanidade ........•..•...•.••. 
···························. ·························· ..................................................... ~ 
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O Ii:nperador escutou todit a lição ·oom ''isiveis sigmies 
de interesse, e sahindo da aula cortejou o sr, Antonio 
Candido, manifestando-lhe d'este modo que.havia apre· 
ciado as provas, que acaba''ª de dar. ·do sen tailento e 
habilidade oratoria. 

Sua Majestade não o~viu o professor d?aquella ca,.. 
deir~. Fechara a pauta p·ara explicar aos seus disdpulos 
a dou.trina das associações religiosas; porem Si.ia Ma-
jestade, pelo fechar da pauta, entendeu que os traba-
lhos escholares naquella aula estavam findos, e por isso 
sahiu. 

Muzeu 

Deixou o Imperador a Universidade e dirigiu-se ao 
muzeu. Aqui visitou primeiro o pavimelilto inferior d°' 
edificio, onde estãó as seguintes repartições; perten-
centes á faculdade de medicina : dispensatorio pharma- . 
ceutico, theatro anatomico, gab.inetes de anatomia nor-
mal e pathologica, de histologia, mictoscnpia e physio-
jogia experimeótal, de chimica e de historia natural 
medica' com os seus instrumentos, enllecções scienti-
ficas . e respectivas aulas. 

D' estas visitou em primeírro Jogar a d.<i> 1. 0 
· anno de 

medicina .. 

Visita aio g"a.binete de phy:siowgia: e"Kperimental 
e a varías aulas 

Apreséntou-se o lmperad0r no gabinete de pbysio-
logia experimehtal cinco minutos antes da hóra da re.1 
spectiva auJa. 

O professor, ·O· sr. dr. Antonio .Â,.\ilgusto dia C0sta 
Simõe.s, ·estava regu'landd a velocidade d'o my~grapho 
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d'Helmholtz; e o preparador, o sr. dr. Ignacio Rodri-
gues da Costa Duarte, habilíssimo operador, occupa-
va-se em dispôr convenientemente os apparelhos de cor-
rentes musculares e de apreciações thermo · electri~as,: 
q1rn tambem tinham de funccionar naquelhnlia. 

O Imperador, como shnp·les particular, e segundo o. 
seu costume nesta viagem, estendeu a mão ao professor 
logo que se avistaram; começando por lhe agradecer 
o exemplar da sua obra de physiologia, já publicada em 
'1864. Conversaram sobre os trabalhos de physiologia 
experimental nos laboratorios de França e Al!.emanha; 
mostrando-se o Imperador interessado nos que dizem 
respeito á disüncção entre a conrtractibilidade dos mus-
cnlos e a eJ1citabilidade motriz dos nervos por mei6 
do curare do Pará 1. 

O Impe:rador fallou tambem da experiencia denomi-
nada tesurreição das ransJ em que estes auimaes, de-
pois de se terem conservado por tres ou quatro cli:is 
com aspecto de rans mortas por envenenamento p~lo-

t Curare ou Urary; veneoo de frechas usa.do na caça e na 
guerra pelos gentios do Alto Amazonas e outros povos selva-
gens. Sopre· os processos de preparação à'e~te veneno, vejn.-i;e 
uma memoria do medico do Pará.j dr. Fra~cisco da Silva Castro, 
datl!da de 16 de outubro de 1865, e' publicada no Instítut@, de 
Coimbra, tomo xrv. 1ntitula-se Nnta sobre. a droga urary ou 
curare. Est "< memoria ácompanhou uma i-eniessa: de curare, de 
muitas freahas em1erlenadas, d'um arco de foechas e dos 11teu-
silios empregados na preparnção do curare (manga de expre~sào
ou typyti, e peneira de depuração ou u.rupema) solicitado~, por 
intermedio do rlosso tnini~tro elos negocios estr1mgelros, pelo pl'ó• 
fessor d'esta cadeil'a d!J. nossa universidade, quando se achava 
em viagem pela França e Allemanhu e outros r,aizes da Europa, 
em desempénh-0 da missão scientifica de que ~ôra êncatregado, 
juntamente com o sr. d1'. Ignacio R'Gdrigues da Costa Du,arte, · 
por port11ria do ministerio do reino de 18 çle agosto de 1864 (Re-
latorios d'uma viagem scientifica por A. A. da Costa Simões, 
Colmbrà, 1866). 
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curare, como que resuscitam recuperando o antigo vigor 
e agilidade. 

Estas e outras experiencias, mais ou menos ligadas 
com ias mencionadas propriedades physiologicas dos te-
cidos muset1lar e nervoso, e com os processos da ab-
sorpção geral, não eram estranhas ao Imperador, por-
que as tinha visto nas lições praticas de CI. Bernard, 
a quem deram em outro tempo merecida, celebridade, 
no collegio de França, estas descobertas em physio-
logia experimental por meio do curare. Quando soube 
do professor que noutra época do curso tambem aquellas 
experiencias aqui se costumam fazer no gabinete de 
Coimbra, mostrou alguma surpreza em quanto não soube 
tambem que o professor e prepar,ador d'esta cadeira 
tinham seguido em 1865 o curso d'estas experiencias 
no colle$io de França; e que, alem d'isso, tinham se- ' 
guido, por-fineza especial, os trabalhos particulares do 
mesmo CI. Bernard no seu laboratorio reservado. 

A proposito do myographo, que o professor estava 
regulando, conversaram sobre as modificações feitas 
naquelle appar~lho de Helmholtz, por Du Bois-Rey-
mond, segundo as, quaes o exemplar de Coimbra tinha 
sido construido erh Berlim por Sauerwald. Fallaram 
da ,facilidade com que se obtêm optimos registros da 
contracção muscular e da velocidade da acção nervosa 
com aquelle apparelho, d'um machinismo aliás muito 
complicado, e da maior difficuldade que esses registros 
· ofierecem no myographo de Warey, que o gabinete de 
Coimbra tambem possue, ~pezar da vantagem que se 
dá na maiar simplicidade d'este ultimo myographo. 

O Imperador não tinha ainda visto o myographo 
d'HeJmholtz, nem outros dos apparelhos allemães, que 
se acham no gabinete de Coimbra, porque não tinha 
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podido descer ao exame de taes particularidades nos 
laboratorios de physiologia experimental da Allemanha; 
e não os podia ter visto nos laboratorios de Paris, que 
Sua Majestade visitou com mais vagar, porque esses 
laboratorios ainda hoje não dispõem do material de tra-
balho de que se acha munido o nosso gabinete de 
Coimbra desde 1866. 

Depois da conversa erri objectos d'esta ordem entre 
o lrpperador e o professor, começou o trabalho escolar 
d'aquelle dia, que, segundo o programma da cadeira, 
consistia exclusivamente em trabalhos experimentaes 
dos alumnos, coadjuvados pelo professor e pelo prepa-
rador. Um grupo de alumnos occupou-se em apreciar 
as mudanças de temperatura que se dão nos musculos, , 
quando passam do estado de repouso ao de cõntracção 
empregando para esse fim a pilha tbermo-electrica de 
Heidenhain (construida em Breslau), ligada por con-
ductores apropriados com a bussola de espelho de Wie-
demann (do fabricante Sauerwald de Berlim). Para outro 
lado do gabinete trabalhavam outros alumnos com o 
apparelho de correntes músculares de Du Bois-Rey-
:iriond. tendo como indicador das correntes electricas o 
grande galvanometro multiplicador tambem de Du Bois-
Reymond. 

b Impe.rador mostrou-se muitq interessado nestas 
experiencias dos alumnos; e attendeu especialmente 
áquellas, cujo resultado contrariava em grande parte o 
que se lê como materia corrente nas obras de 'physio-
logia experimental sobre algumas particularidades da 
manifestação da corrente muscular e da direcção d'essa 
corrente electrica. Num d'esses pontos o professor in-
terrompeu o trabalho dos alumnos com este apparelho 
de correntes musculares; e repetiu essas experiencias 
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-com a modificação, de sua lembrança, por onde se de-
mOliIBLra practicamen1e que a direcção d'essas correntes 
romscularés não se acli!a convenientemente formulada 
pelos escrip.itores de que tem noticia. 

Coutinuairam seguidamente os trabalihos dos alumnos; ' 
e o Imperador, aproveitando este intervallo, entretinha-se 
em conversação de interesse com o professor ~obre 
aql'lella modificação experimental e sob1~e todas aquellas 
exp.eriencias em que apparecia alguma cousa de novi-
dade no gabinete de Coimbra. 

Foi então que o secretario da Universidade o advertiu 
de que se estava passando a hora de assistir a outras 
.aulas de medicina. O Imperador perguntou ao professor 
se ainda poderia encontrar os aluamos nestes trabalhos 
<lepois de ter visitado as outras aulas; e como soubesse 
que o adiantame~to da hora o não permittia, diespediu-se, 
do professor com o mesmo caracter de simples partí-
~ular, eom que O- tinha comprimenta<lo á entrada. 
- Tudo se passou d'este modo, sem se alterar em cousa 
' .alguma o andamento regular d' esta ordem de traba-
lhos em dias ordinarios; porque nestes dias de exer· 
dcios experimentaes não ha logar especial para pro· 
fessor, preparador e alumnos: todos trabalham de pé 
ou sentados num ou noutro ponto do gabinete,, segundo 
.a commodidade do serviço. Neste gabinete de trabalho 
todas as cadeiras e mezas são communs ao professor, 
preparador e alnmnos; e é por isso que· este dia de 
aula se prestou a conversas particulares eFJtre o Jmpe-, 
rador e o professor. 

O gabinete estava cheio de espectadores, que seguiam 
o Imperador por tod;is as aulas, além da comitiva im-
perial e do corte-jo official de q:ue faziam parte .os srs. 
reitor · e secre,tario cl:a' Universidade. 
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Passou á aiufa de medicina opera:türia, I'lO 2.º anno, 
regida pelo sr. dr. Filippe elo Quental, :mtig0 deputado, 
que estaiva fallamdG sobre recep~ões s_ubperiosticas. 

DírigitM·e depoi,s á aula do 5. º anM medico, onde 
é e'Stodaàa a hygiene pítblica. O respectivo professor, o 
sr. dr. Fernando Augusto de Andrade Pimentel e Mello, 
qL~e por muPtas v;ezes tem sido lambem deputado ás 
côrtes, fai~bva sobr.e cemiterios, que era o cibj.ecto da 
liçã0. 

'Visita aQ gabinete d.e rph:v.sica ' 
e outras sei:ções do muzeu 

Dos estabelecimen~0s da facu lcfade de medi.cina passou 
o Imperador aos da faeud:daale de philosophia, Sl'lbindo 
para o· pa1vi1Dem1to superior do muse_l'I, e começando 
por visita·r o .gabililete de physica. 

Na aula que precede o gabi.net{:l foram-lhe apresen-
tad0s pelo reitor os dois professores de physica, os srs. -
·dr. Jaóntho Amtonio de Sousa e dr. Antonio d@s Sant0s 
Viegas, aos quaes Sua Majestade recebeu com a costu-
mada affabiJ.iclade, mostrando conhecer já de ·nome o 
sr. dr. Viegas, com quem particularmente se entreteve 
durante a visita ao gabinete.' 

Concluída em poucos instaintes esta apresentação, 
ped·iu (!) Imperador qum ll~e mostrassem 0 que havia 
ma:is inotawel no estabelecimento. E repa:ramdo na ma-
quina JDneomatica de do.is corp0s de bomba existe'nte 
na amfa de pihiysica, observou qlile modernamemte aquelle 
apparelho era substi.tuido com vantagem pela bomba 
<W mercurio clo systema Geissler; e perguntou se havia 
11© gabinete um appare1ho sirpilhante. Casnalmente, 



porém, estava sobre a meza um ôvo electrico, prepa-
rado para uso da aula, no qoal poocos minotos antes 

\ . 

se havia feito o vacoo com uma bomba de mercurio 
d'aquelle mesmo systema, qne é a qoe serve ordina-
riamente no laboratorio de physica. Advertido d'esta 
circomstancia, o Imperador mostroo desejo de ver a 
bomba em occasião opportona. 

Entrando na primeira sala, continuou do mesmo 
modo a pergontar pelos apparelhos mais importantes 
da physica moderna, taes como : a maqoina electrica 
de Holtz, os apparelhos acusticos de Helmho!tz, os dia-
pasões pe Lissajoos, spectroscopios, apparelhos de po-
Jarisação, e varios outros, os qoaes todos Sua Majes-
tade promptamente reconhecia e designava pelos seus 
proprios nomes, apenas se lhe indicava o Jogar onde 
taes instromentos se encontram. 

O oculo de Merz, destinado para a mallograda obser-
vação do eclipse solar de 1870, hoje pertencente ao 
gabinete de physica, attraia .por alguns instantes a at-
tenÇão de Soa Majestade, que, a proposito de tal in-
stromento, mostrou conhecer particularmente, não só 
os constructores Merz e Répsold qoe o execotaram, 
mas tambem os sabios contemporaneos que mais se têm 
distinguido pelos seus descobrimentos em physica ce-
leste: eram-lhe familiares os nomes de Hoggins, Loc-
kier, ~anssen, Lecchi, Respinhi, etc. -

Voltando á aula deteve-se ainda o Imperador a exa-
minar o grande inductor de Ruhmkorff, .com o qual o 
sr. dr. Viegas execotou varias experiencias, para mos-
trar a extraordinaria força d'aquelle notavel apparelho, 

. cujas faiscas attingiam facilmente a distancia de 30 cen-
timetros, e quando o apparelho se ligava com · uina ba-
teria electrica, eram acompanhadas de tal estalido, que 
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bem se podi.am· comparar ao •·erdade.ito raio. Sua Ma- · 
jestade, a quem estas experienCias muito ~gradaram, 
mostrou apreciar devidamente a excellencia do appa-
relho. 

Durante a visita ao gabinete procurou o Imp!'Jrador 
informar-se do methodo seguido no ensino da physica, 
e perguntou com particular interesse se, alem do ensino, 
se faziam na Universidade trabalhos experimenta13s ten-
dentes ao adiantamento da sciencia; e, como soubesse 
que para este fim se estabelecera ultimamente um la-
boratorio no andar· inferior ao do gabinete de physica, 
declarou que desejava não sahir do museu sem visi~ar 
tambem o novo estabelecimento. 

Sahindo d'aqui entrou nos vastos salões e galerias 
do muzeu de historia natural, que atravessou acompa-
nhado sempre pelos srs. reitor da universidade, dr. An-
tonino José Rodrigues Vida!, dr. Joaquim Augusto Si-
mões de Carvalho, dr. Jacintho Antonio de Sousa, dr. 
Antonio dos Santos Viegas e dr. Manuel Paulino de Oli-

. veira, com os quaes conversaram muito o Imperador e 
as pessoas ·da sua comitiva, especialmente o sr. barão 
do Bom Retiro, que com o sr. dr. Joaquim Augusto Si-
mões de Carvalho fallou sobre a organisação da instruc-
ção publica no Brasil, e sobre os seus projectos d'este 
ramo de serviço publico quando foi ministro de esLado. 

O sr. Francisco Augusto Correia Barata, doutorando 
de philosophia, otiereceu ao Imperador um exemplar, 
nitidamente impresso, da sua dissertação inaugural so-
bre chimica, o qual Sua Majestade recebeu com muitô 
agradecimento, e manifestando sentimento por não poder 
assistir ao seu acto grande. . 

Foi apresentado ao Imperador o sr. Francisco Paulo, 
15 
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preparador de zoologi.a, o qual lhe havia offerecido ha 
tempos quatro exemplares ele esqueletos de pequenas 
aves mettidos em frascos 'tle vidro. Por este me>tivo o 
Imperador perguntara _por elle, e, vendo-o, agradeceu. 
lhe cordealmente o seu presente, e elÜgiou a delicadeza 
do seu trabalho. 

Depois de ter percorrido· as repartições do andar 
nobre do edificio, foi Sua Majestade conduzido ao labo-
ratorio de physica, cuja disposíção. examinou rriinucio· 
sarnente, adduzindo a proposito judiciosas reflexões, e 
.encarecendo com justiça a importancia de simi!hantes 
estabelecimentos. 

Na sala principal do laboratorio teve ensejo de ver 
a bomba de mercurio, pela quàl logo no principio havia 
perguntado, e de .Prompto a reconheceu como inteira-
mente similhante á qne lhe t.inham mostrado na escola 
polyteohnica de Paris; não se esquecendo mesmo de 
advertir .que eXiste uma recente modificação de taes 
apparelhos, que os torna mais commodos e faceis de 
manuzear. 

Alem da sala principal do laboratorio percorreu ainda 
o Imperador as casas contiguas, onde se encontra uma 
pequena officina de instrumentos~ um deposito de ma-
quinas ·antigas e de pilhas; e até a casa escura, ondp 
se montam as pilhas, Sua Majestade viu e examinou 
.com olhos de entendedor. 

Aô terminar a visita mostrou-se o Imperador muito 
agradado de tudo que vira nos estabelecimentos de phy-
si~a; e, voltan'do-se para o· sr. Porto Alegre, exprimiu-se 
nos seguintes termos: realmente a physica está aqui 
úem rep1'esentada ,· é dos melhores gabinetes . que vimos 
na viagem. 
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Laboratorio chimico 

Terminada a visita ao muzeu, atravessou para o es-
tabelecimento fronteiro, onde está o laboratorio chimico 
·e a aula de chimica inorganica do f. º anno de philoso-
phia. Examinou o primeiro, e entrou nesta, assistindo 
a parte da prelecção do sr. dr. Miguel Leite Ferreira 
Leão, que fallava das theorias da constituição dos sáes. 

No labora torio, entre outros mancebos, alumnos .de 
pharÍnacia, achava-se o sr. Nuno Freire Dias Salgado. 
·O Imperador, conhecendo-o, e informando-se de qne 
este mancebo não"se via em circumstancias lisongeiras 
de fortuna, e era moço applicado, acariciou-o, e conce-
deu-lhe uma pensão de ~waooo réis mensaes, em 
quanto curs_ar a Universidade, assim como o pagamento 
tlas respectivas matriculas e livros. 

Este acto de significativa bondade revela um 'teste- · 
munho de consideração ao visconde de Sapucahi, ca-
·sado com uma irmã da avó do agraciado, mestre que foi 
.das filhas do Imperador, e senador do imperio. 

Voltou o Imperador á Universidade para visitar, no 
·ob~ervatorio Astronomico, a aula de mechanica celeste 
do 5. 0 anno mathema1ico, regida pelo sr. dr.· Jacome -
Luiz Sarmento. Estava á pedra dando lição o distincto 
estudante, o sr. Francisco da Costa Pessoa, natural dê 
Cantanhede, que fallou , sobre as formulas gemes que 
determinam as vai:iações seculares dos elementos do 
movimento elliptico e de suas importantes consequen-
das relativàs á estabilidade do nosso systema planetario 
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(Theoria analytica do sys.terna do mundo, por Ponté--
coulant, cap. 7, n.º 5lf. e seguintes). , 

O Imperador demorou-se por muito tempo, escu-
tando attentamente tanto a lição do estudante como as 
explicações do lente. · 

Visita ao sr. dr. Antonio de Carvalho 

Repetidas vezes, na sua passagem por Coimbra paril' 
o Porto, e na sala dos capellps, havia o Imp~rador ma-
nifestado interesse muito particular pela saude do sr. 
dr. Antonio de Carvalho Coutinho e Vasconcellos, lente 
da faculdade de philosophia, e director geral de instruc-
ção publica. 

Deixando o observatorio astronomico, fez caminh(} 
por casa d'este cavalheiro, e foi visitai-o. 

O sr. dr. Antonio de Carvalho continuava doente da 
longa enfermidade que ainda soffre, mas estava de pé. 
O bondoso monarcha, entrando, abraçou-o affavelmente, 
e deu-lhe noticias de seu irmão, o sr. dr. Mathias d,e 
Carvalho, fazendo-lhe honrosissimas ausencias; e di-
zendo que tinha recebido carta d'e.lle havia poucos dias,. 
e que não lhe escrevesse o sr. dr. Antonio de Carvalho, 
porque queria ser Sua Majestade o primeiro a com-
municar-lhe noticias suas. 

Depois de se informar. da sua saude, e de fallar de 
algumas cousas de .Ç9imbra, conversaram muito sobre a 
Universidade. O Im·perador gabou o gabinete de phy-
sica, a proposito do qual elogiou o sr.- dr. Antonio dos 
Santos Viegas. Paliando da organisação dos estudos, 
notou os pequenos ordenados que percebem os lentes, 
e referiu que os profes~ores no seu imperio estão em 
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-condições muito mais favoraveis, e comtudo'ainda os hão. 
-considera devidamente retribuidos, attendendo ás gran-
-des despezas que elles precisam fazer com livros e com 
viagens de instrucção. Occuparam-se lambem do sys-
1ema das substituições na Universidade, admirando-se 
'º monarcha de que os substitutos não tivessem cadeiras 
certas, por ser este o melhor meio de adquirir especia-
iistas, e de aproveitar os pr0fessores que se dedicam a 
ramos determinados da sciencia. 

Exprimia-se Sua Majestade como ·quem professa amor 
'Pºi:' estes assumptos e é versado nelles, e-teceu grandes 
·.elogios á Universidade, dizendo que-·como corpo, -.como 
-estabelecimento collecti vo de todas as sciencias, era 
·-das melhores cousas que levava registadas na sua car-
teira de quanto vira na viagem. , : . 

Emfim, depois de -palavras muito consoladoras para 
.. ó· sr. dr. Antonio de Carvalho, e de despedidas muitó 
affectuosas, tanto ao illustre enfermo corrio a sua es- , 
posa, Tetirou-se, deixando consignada uma pro.va de 
,consideração e deferencia honrosíssima para aquella fa-
milia, podendo ser considerada: como resultado dás sym-
patias que adquiriu no animo do monarcha o sr. dr. Ma-
'thias de Carvalho como ministro de Portugal na suá 
·côrte, sympathias que tem sabido inspirar egualmente 
a todos os nossos compatriotas residentes no imperio 
\brasileiro, assim como aos naturaes. 

Jardim Botanico 

Da casa do sr. dr. Antonio de Carvalho dirigiram-se 
<0 monarcha e sua comitiva para o Jardim Botanico, 
:apeando-se á porta principal. 
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O direétor, o sr. conselheir;o dr. Antonino J. ·R. Vi-
da], mostrou do largo da forite a Sua .Majestade a vista 
geral da eschola Linneana primitiva, os terraplenos 
orientaes superiores e medios, onde se acham dispostas. 
as plantas segundo o systema das familias, naturaes de 
Endlicher; indicou 'o passeio publico, continuação do. 
Jardim Botanico, desde a pyramide da gradaria fron-. 
teira á formosa Araucar-ia excelsa, dadiva de Sua Ma--
jestade el-rei o sr. D. Fernando. · • 

O mesmo director chamou a attenção de Sua Ma-
'jestade para a formosa e gigantesca Magnolia grandi--
fiora, _que se destaca do resto da eschola Lioneana, 
bem como para os dois grandes tulipeiros (Lirioden--
dron tulipifera) aos cantos fronteiros , da porta princi-
pal: ao situado ,no canto oo norte ch;ima-se vulgar-
mente - Arvore;da ·panto, em a~lusão á floração da ar-
vore em maio, quando termina o tempo ·lect.iv,(jl e .cor 
meçam as autos. 

Seguiram depois para a entrada lateral e septenJrio-
nal do jardim, onde se acha a alameda fronteira ao 
mage~toso edificio do collegio de S. Bento, onde actm~l
mente está o Jyceu d'e~ta cidade, e serve tambem de 
esiclencia dos directores, cathedratico e substituto, do. 
jardineiro e criados do estabelecimento, com as res-
pectivas officinas. 

Desceram depois para as estufas, e logo na E:Ji;itra:da do. 
pavilhão o ~irector chamou a attenção para os fetos ar-
borescentes - Toddaea africana, dadiva do barão de· 
Muller, director do jardim de Melbourne, na Nova Hol· 
]anda. Sua Majestade achou excellente o seu aspecto, e· 
por es.sa occqsião referiu, que no Brasil havia d'aquelles. 
fetos de um tam~nho gigantesco, que se assemE:Jlhavam 
aos caracteristicos das antigas épocas do globo. Ent~a-

' • 1 
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ram depois para a galeria oriental, ricamente- povoada 
das mais raras e brilhantes especies equatoriaes, cha-

' mando o director-a attebção de Sua Majestade para a 
Monstera adansonii, cujos fructos são da doçura e fra-
grancia mais exquisitas; para a Pandanus utilis,, que· 
Sua Majestade de.clarou ser muito sua c@lrncida; e para 
muitas outras especies raras, onde avultam bastaqtes 
obtidas por generosidade do distinctissimo bo~anico Hoo-
ker, director do jardim de Kew. 

Por occasião da visita ao pavilhão, achou-se ·na co-
mitiva o sr. conselheiro e ministro honorario, bispo eleito 
do Algarve, dr. Antonio Ayres de Gouveia, q.ue o di-
rector apresentou a Sua Majestade, o qual o recebeu e 
comprimentou da maneira mais cordial. 

Passou-se ,depois ao exame da galeria occidental da 
estufa, onde sobresa.hem muitas bananeiras anãs e ou-
tras muitas plantas raras das caetaceas, etc. 

Visitaram depois a estufa de reproduccão, onde exis-
tem muitas orchydeas epiphytas, algumas já em flora-
ção, e com um aroma fragrantissimo. O director cha-
mou a attenção de Sua Majestade para ipuitas plantas 
raras, e particularmente para ~s quinas; especialmente 
para a Cinchona succfrubra, cujos ensaios de cultura 
nas nossas provincias ultramarinas promettem o mais 
feliz resultado. 

Sua Majestade, que havia em Paris annunciado á so-
ciedade de Botanica a cultura elas quinas no Rio de Ja-
neiro por iniciativa sua, gostem muito da noticia, · que 
o director lhe deu. · 

Seguiu_-se a visita á estufa dos ananazes e tambem 
de reproducção, onde se. acham o Coqueiro e outras 
plantas raras. , 

Su.a Majestade, muito satisfeito com ,t;is~a visita das 
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estufas, desceu para a eschôla Linneana, demorando-se 
juncto da grande Magnolía, é subiu para o terrapleno 
m~ridional adjacente.' onde se acha um gigantesco exem-
plar de Tília, que Sua Majestade admirou. 

Seguiu-se a visita da escola de plantas medicinaes, 
1 ' d'entre as quaes sobresae a bella arvore de camphora 

(Cinnamornurn camphora). 
Passou a visitar os terraplenos medios meridionaes, 

em que se acham em pequena floração duas familias ve-
getaes interessantes, as Ptoteaceàs e Leguminosas da . 
Nova Hollanda, que fazem contraste com a vegetação 
dormente da maior parte das outras plantas do jardim, 
dietas de folhas caducas. ·-

Sua Majestade gostou muito das especies de que o 
difector fez desta_car alguns ramos, que lhe offereceu, 
sobresaiódo uma Bankria magestosa. 

Subiu a comitiva para a alameda meridional, d'onde 
o director mostrou a Sua Majestade a collecção completa 
das especies de Araucaria, e um exemplar de Euca-
lyptus fálcata, de mais de trinta annos de edade. Deu-se 
a Suá Majestade a noticia de que no canto oriental da 
alameda, quasi na extremidade da magestosa gradaria 
exterior do jardim, ha'via um eco endecassylabo, que in-
felizmente emudecera en'tão, por causa do vento su-
doeste desabrido. 

! ' 

Visita a.o Obs,ervatorio Meteor ologic o 

O Imperador chegou · á porta principal do observa-
torio, onde o' esperavam o direc~or e os empregados 
do estabelecimento. Era acompanhado pelos srs. barão 
do Bom· Retiro, reitor da. ,universidade e conselheiro 
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dr. Antonino J. R. Vidal. Terfa Sua Majestade subidO' 
meia encosta da collina, sobre qoe assenta o edificio, 
qqando se manifestou agradavelmente impressionado 
pela vista que descobria d'este ponto, elogiando muito 
a escolha do local para aquella edificação. 

O director do observatorio, o sr. dr. Jacintho An-
tonio de Sousa, disse então que, se Sua Majestade qui-
zesse ter o incommodo de subir, á torre do edificio, 
descobriria um bello panorama, que se estendia para 
um lado a quatro leguas e para outro a não menos de 
sete, ao que o Imperador respondeu, «havemos de lá 
ir)); e apenas entrado no edificio ·dirigiu-se á torre, onde 
foram indicados a Sua Majestacl,e os Jogares mais nota-
veis, que d'aquella elevação de '145 metros acima do 
nivel do mar se descobriam - taes como as serras do 
Bussaco, da Louzã, do Espinhal, cabo Mondego, etc. 
Sua Majestade demorou-se muitó a contemplar aquella 
admiravel vista, julgando-a mi:Ji digna de ser copiada. 

Notando que o telhado da torre era provisorio, teve 
o director occasião de referir o destino d'aquella parte 
do estabelecimento e as causas que tinham demorado a 
construcção da cnpnla girante, que em breve ia ser col-
locada, bem como o instrumento adquirido por occa-
sião do eclipse total de 1870, com o qual se fariam ob-
servações das manchas do sol e spectrometricas d'este 
astro e dos planetas. . 

Sahindo à'alli para a casa do anemographo e do ele-
ctrographo, desejoU' Sua Majestade que o director lhe 
explica~se o mechanismo d'estes registradores, que lhe 
eram ambos desconhecidos. 

Por. esta occasião o director, descrevendo o electro-· 
grapho de Thomson, manifestou ~o Imperador a sua 
opinião sobre a ímportanci~ do registro continuo da 
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electricidade atmosphrri~a, ·e·Jamentou que aquelle ap-
pareJho, tão b~m concebido em principio, ·posto -em ac-
ção, se inutilisasse em pouco tempo, a ponto de estar 
desarmado em Kew e em Lisboa, sendo a causa d'isse> 
o emprego do acido sulphurico no interior do appare-
lho. O, director disse que tinha prpposto em Inglaterra 
o emprego· de outra8 substancias e que ia ensaiai-as. 
Sua .Majestade desejou que se obtivesse bom resultado, 
concordando na importancia do registro da electricidade 
atmospherica no meio da complexidade dos phenomenos 
meteorologicos. 

Descendo, ·passou 4 casa dos barometfos, onde notou 
o padrão de Welsh com 30 millimetros de d1iametro, () 
cathetomctro que lhe serve ele escala, construido por 
Adie, e o Çarometro ele Adie (systema Fortin), onde 
se fazem as leituras directas da' pressã© atm0spherien. 
·sua Majestade quiz verificar qual era a pressão atmo-
spherica naquelle momento e fez uma leitura. 

D'alli se dirigiu á ·casa photographica, onde funcciona 
o baropsychrographo construido por Adie em Londres, 
segundo as indicações elo director, que fez uma de-
scripção do apparelho, insistindo nas dimensões da cuba 
do barographo, calculada em ordem a que a variação 
do nível do mercurio fosse inferior á fracção de milli· 
metro, apreciada na leitura directa, e no thermometro 
compensador, que pela primeira ve:i; se construira para 
·aquelle instrumento, . e de que ó director daria conhe· 
-cimento a Sua Majestade com o auxilio d'um lapis. 

Desceu depois á casa subterranea, onde funcciooarri 
os magnetographos. O director fez uma resumida de-
scripção d'aquelles apparelhos, que registram photo-
graphicamente e d'um modo continuo os elementos 
magnetioos: - força h~risontal ~ força vertii;al e de" 
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clillação, notand© uma modificação importante, que Sua . 
Majestade de certo não vira em Kew, como eram os. 
telescopios, que serviam para em qualquer occasiãÓ 
observar os tres elementos, que occulta e invisivelmente-
se iam registrando no papel photographico. O Impe-
rador quiz fazer uma leitura n'o magnetograph0 de de-
clinação; ajustou a lente d0 reticuld e viu que a divi7 
são da escala .coincidia então com o mesn;10 retículo. 

Sua Majestade, passando d'alli á casà da bibliotheca 
' e do telegrapho, lembrou logo ao director que era oc-
, casião de lhe explicar o thermometro compensador do 
barographo, ao que o director satisfez immediatamente, 
desenhando em um papel o tubo do barographo e O. 
thermometro compensador sobreposto, e explicando 
como aquelle thermometro fôra . calculado para que a 
distancia verticál en~re as, duas supe.rficies liivres do· 
mermwio, nos \ tubos cio barographo e do thermometro, 
ficasse constante, embora vaniasse a temperatura; não 
variando a' pressão atmospherica. O sr. D. Pedro mos-
troµ-se muito satisfeito ele ver como, por meio tão sim-
ples, se conseguira o .ql!le mais complicaclamente se pro-
curara obter, sem re~ultado bastante satisfatorio; e per-
guntou de qúem era aquella lembrança, ao que res-· _ 
pondeu·o, director- que nascera d'uma conversa entre-
elle, o dire,..tor d0 observatorio de Kew e o constructor-
Adie, quando ·em casa d'este t-ractavam do modo por· 
que devia ser feito aquelle instrumerit0. Na mesma casà: 
examinou Sua Majestade detidamente os registros pho-
tographic0s, demorando-se mais nos dos magnetogra-
phos que coincidiram com <1uroras horeaes. 

SaQ.indo do edificio, dirigiu-se Sua Majestade a uma 
casa situada a E., onde se fazem as determinações ab-
solutas magneticas, e lá examinou os instrumentos, que 
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-estavam co)locados, e procurou conhecer o modo por 
1 • -que funccionavam, do que o director deu informação. 

Passou finalmente a ver os dois terraços elo. obser-
vatorib, oridé estão collocados- bS instrumentos meteoro-
logicos de leituras clirectas, como são - o psychrome-
tro, thermometros de maxima e de níinima, udometros, 
.atmometro, osonometro, etc. 

·Dando o Imperador por ierminacla a visita, com ex-
rpressões muito li'song.eiras para o estabeléoimento e para 
-0 director, pediu éste a Sua Majestade a graça de dei-
.xar p'seu nome escript0 no livro dos visitantes, ao 'que 
Sqa Majestade assentiu mui delicadamente, entrando 
11a casa onde está aquelle livro e escrevendo- 5 de 
111ar.ço de 1872.-D. Peqro d'Alcantara-Rio de Ja-
ineiro. . 11 , • 

· ' O di'rector do observ.atorio acornparih©a o Imperador 
<ité. á porta principal, onde réc·ebeu 'nóvas expressões 
-tle louvor não v_ulgar para o estabelecimento ,ciuj!l edi-
ficação, organisação e diuecção lhe foram confiádas. · 

O sr. conselheir:o dr~ Antonino J. R. ·Vida], na, qua-
~idade de director da faculdade de philosophia, infor.móu 
mui explicitamepte a Sua' Majestade de qirn o sr. dn 

- Jacintho havia sido o fundador ;d'aquelle estabeleei-
mento, e que pelo seu zelo e intelligencia slilperior o 
-havia elevado á grande p'erfeiÇã©, em que se acha. 

D'alli seguiram pelo largo do Castello, rua dos Es-
iudos, _largo da Feira, e Arco do Bispo até á esquina 
<la rua de Mathematica, formada pelo predio, que ha-
bitou o antigo lente da faculdade de philos0pbia, dr. 
José Bonifacio de Andrade, tutor de Sua Majestaàe, e 
.:mtualmenté pertencenie ao sr. José Maria J~cob. · 

.; 

·1 
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Recepção 

Terminada alli a excursão· d' este dia, recolheu-se -o 
Imperador ao hotel, onde já aguardavam Sua Majes-
tade o conselho da associação pos artistas, a commissão 
de academicos brasileiros, e muitas outras pessoas. 

O sr. José Libertador de Magalhães Ferraz apresen-
tou-lhe a seguinte manifestação: · 

. ' ( 

.A associação dos artistas 'de Coimbra, profundamente agra-
decida á bcnevolencia com a qual Vossa Majestade Imperial se· 
dignou honrai-a na sua visita á casa da associação, ousa im-
plorar a Vossa Majestade Imperial que haja por bem decla-
rar-se seu protector. A associação confia tanto em que lhe seja 
conferida està graçá, quanto conhece a sympathia que Voiísa 
Majestade Imperial tem pelas corporações, que como esta são-
destinadas não só a soccorrer os seus socios na desgraça, mas 
a derramar a instrucçào pelo povo. 

Coimbra, 4 de março de 1872.-José Libertador de Magalhã_es-
Ferraz - Joaquim Nobre Soares - João Pereira de 111iranda 
- José de Figueiredo Pinto, presidente da direcção -José An-
tonio Bisarro - Mathias da Costa Pereira. 

Sua Majestade dignou-se acceder a este pedido, e-
assim se declarou protector d~ associação. ' 

O sr. commendador Olympio Nicolau Ru-y Fernan-
des, director da imprensa da universidade,. apresentou-
lhe a felicitatação do monte-pio da mesma imprensa, 
dirigida a Suas Majestades, e a que a associação co-
nimbricense do sexo femipino, por elle fundada, ende-
reçava a Sua Majestade a Imperatriz, e ao mesmo tempo 
lhe pedia a graça de declarar-se sua protectora. Aquelle 
pedido foi deferido com extrema amabilidade, accei-: 
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tando Sua Majestade a Imperatriz o titulo de protectora 
<l'aE!uella associação. 

As manifestações são as seguintes : 
' " 

Senhor: - A associ~ção do monte-pio 'da imprensa da uni-
versidade felicita a Vossa Majestade Imperial e a sua Excelsa 
Esposa, testemunhando por este modo qu,:1 nto lhe é grata a sua 

- .hourosa visita a esta cidade, e os votos que faz para que Vossas 
.Majestades reg~·essem com auspiciosa viagem ao imperio do Bra-
sil, a prosperidade do qual tanto nos interessa, pelos ,íntimos 
laços fraternaes, que ligam os dois paizes. 

J::le Vossa Majestade não gozasse com tão justo conceito os ti-
tulos de monarcha illustrado, liberal e magnanimo, um outro ti-
.tulo lhe dava incontestavel direito á nossa estima e sympathia 
- ser Vossa Majestadir o herdeiro do nome de quem restaurou 

,.a liberdade do nosso paiz, outorgando-nos o nosso codigo .. fun-
dam.ental, consolidado por tantos aétos ' de heroicidade, practi-
-cados pelo augusto pae de Vossa Majestade Imperial e por seus 
valentes companheiros de armas. 

Dignem-se, pois, Vossas Majestades acceitau a nossa venera-
. -ção e as respeitosati homeuageus que lhes tributámos: 

Coimbra, 4 de µiarço de 1872. 

Senhora: - A associação conimbrfoense do sexo femi_nino ma-
nifesta o jubilo, de que ~e sente possuída, pela visita de Vossa 
.:Majestade Imperial e rle seu Augusto Esposo a esta cidade. 

A í;'ama das altas virtudes, ·que enuobTecem a Vossa J\fajestaae 
Imperial, já de ha muito havia echoado neste paiz. E por isso 
-que esta associação; só constituída de pt>ssoas do sexo feminino, 
vem tributar suas affectuosas homenagens á Esposa exemplàr, 
.á mãe carinhosa, á soberana magnanima, elevando á augusta pre-
.sença de Vossa Majestade Imperial uma supplíca respeitosa para 
que se digne acceitar o titulo de protectora da associação co-
nimbricense do sexo feminino. , 

Coimbra, 4 de março de 1872. 

O sr. José Melchiades Ferreira Sanctos mereceu tam-
bem a honra de se despedir do Imperador, e, aprovei-
tando o ensejo para lhe pedir desculpa ~as faltas por 
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ventura occorridas na hospedagem, exprimiu-se nestes 
termos: 

«Vossa Majestade não devia ficar satisfeito com os 
preparativos que fui encarregado de lhe proporcionar, 
posto que Vossa ~ajestade seja inimigo de pompas; 
entretanto, nas condições em que está Coimbra, que não 
é um grande centro: não me seria possível faz_er rriais, 
prescindindo Vossa Majestade, couto tem prescindido 
cm toda a sua viagem, de recepções officiaes. >> • 

Sua Majestade fez-lhe a honra de responder: 
«Tudo estava bom; estou satisfeito, e .. nem era pre-

ciso tanto. Agradeço-lhe muito.» . -
E apertoU;-lhe affectuosamente a mão. 

Partida 

Aproximava-se a hora da 'partida, e por tanto toda 
a comitiva entrou nas carruagens~ que já não podiam 
ser descobertas por se ter tornado chuvoso o tempo 
que até então rrpntivera toda a amenidade propria do 
mez ele março. · · 

Grande numero de pessoas acompanharam Suas Ma-
jestades á estação; o sr. bispo, governaaor civil, go-
vernador militar, general da divisão, dr. Antonino José 
Rodrigues Vida!, reitor e secretario da universidade, 
commissão academica brasileira, e muitas outras pes-
soas. Teve porém as honras da despedida o ex. mo sr . 
. Bernardo José d'.Abreu, general reformado, qu,e militou 
sob as ordens do Imperador D. Pedro iv nas linhas do 
Porto, onde foi tres vezes ferido1 gravemente. O velho 
general apresentou-se ao sr. D. Pedro n, e Sua Majes- · 
tade manifestou-lhe em termos frisantes a subida estima 
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que lhe inspirava o velho e distincto soldado de seu fal-
lecido pae. 

Os academicos, depois de Suas Majestades entrarem 
para a carruagem, levantaram vivas repetidos a Sua 
ll1ajestade o Imperador do Brasil, ao libertador dos 
esm avos, ao filho ~o immortal D. Pedro IV. Logo em 
seguida ao sylvo da macl:\ina, annunciando a partida do 
comboio especial, Sua Majestade Imperial, destacando 
quasi m~io corpo, com o chapéu na mão, fez a mais 
expressiva despedida, saudando enthµsiasticamente a 
multidão apir:iJ1ada na gar-e, que lhe correspondeu frene-
ticamente. 

Donativos de Suas Majestades 

Os Imperadores deixaram ·assignalada a sua visita a 
esta , cidade. com importantes donativos, de que passa-
mos a dar noticia. 

Além ela· mezada concedida a um joven esta dante, 
subdito brasileiro, de que já fizemos menção, fez ,egual 
beneficio ao sr. Luiz Militão Pereira d'Aquino, tambem 
brasile~ro da1 cidad~ ae Campos e estudante. -

- A Associa.cão dos Artistas 'noventa mil réis. 
- Á Associ~ção Consoladora dos A!fiictos egual 

é1uantia. · 
- A Associação Conimbricense do Sexo Feminino 

egual quantia. 

Presentes 

Alem dos brindes feitos a Sua Majestade o Impera-
' dor, já mencionados na descripção d0 primeiro dia, 

resta-nos dar noticia de outros. . 1 



No fim da Nisi ta :ios. estabelecimentos unjversitaríos, 
10 sr. visconde de Villa Maior;. reitor da Universidade, 
offerec.eu-lhe uma coXJ.ecção de livros escriptos pelos dou.-
tores da Univ~rsidade, cujos titulas sã.o os segui,11tes: 

Algebra superior-, por L-B. Francoeur, novamente tra-
duzida, correcta e augmentada pelos lentes jubilados 
da faculdade de Matbematicà, Francisco de C:;istró 
Freire e Rodrigo Ribeiro de Sousa· Pint0 - 187 11. 

Geometria analytiàa, por L-B. F1~ancoeur, novaméote 
traduzida, etc., pelos mesmos -1871. . 

Elementos de rnechanica racional dos solido$, por Fran-
cisco de Castro Freire - 1863 . . 

Complementos de geometria destriptiv,a de L. Fourci, 
pelo dr. Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto - 1853. 

Elementos de astronomia, pelo m~smo ,, 1858. 
ffospitaes da Universidade de Coimbra,. projecto de re-

c.onstrnc_ção do hospital do Collegio das· artes, «pqr 
A. A. da Costa Simões -- 1869. 

Elermentos de physiologia humana, com a histofogia 
correspondente, por Antonio A l!lgusto da Costa Si-
imões. Primeira parte. Physiologia geral, tomo 1l .º, 
com '103 gravuras no texto- '1861. 

- Segunda parte. Physiologia especial, to.mo 2. º, ,com 
1·24 gravuras rio texto-. 11863. 

--,.. ·Segunda parte. .Phrsiol0gfa especial, towo 3. º - . 
1864. ' 

Topographia medica d.as cinco villas e Areg,a,, ou dQs 
concelhos de Chão de Couce e Maçãs de D, Maria, 
,em 1.848, corn o ,respectivo rna:pp.a toppgmphico e 
carta geolegica, por A. A. da Costa Simõ~s ~ 1860. 

Noticia dos banhas de Lu~o - Ái(i>Ontam~ntos sobi;e a' 
J1istoria, meJhorameat<Vs ~ adrrünis·tração d'ef)tes ba-

16 
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nhos, co~ duas esta.mpas do edificio, por A. A. da 
Costa Simões - 18~9. 

Relatarias de uma viagem scientifica, por A. A. da 
Costa Simões (com um appendice)-1866. 

lições de direito criminal portuguez, redigidas segundo 
as prelecções oraes do ex.mº sr. Basilio Alberto de 
Sousa Pinto, impressas com sua permissão por A. 
M. Seabra d' Albuquerque - '1861. 

Medicina, administrativa e legislativa, etc., por José 
Ferreira de Macedo Pinto. Primeira parte, Hygiene 
publica-1862. 

-- Segunda parte, 'Policia hygienica - '18)33. 
Toxicologia, judicial e legislativa, por José Ferreira de 

Macedo Pinto-· '1860. _ 
Compendio de Veterinaria, 2.ª edição, pelo dr. José Fer-

reira de Macedo Pinto, volume Lº' -1854. 
- --Volume 2.º-1854. 
Projecto do codigo de commercio, por Diogo Pereira 

Forjaz de Sampaio Pimentel.-1870. 
Motivos do projecto do codigo de commercio, .pelo auctor 

do mesmo projecto - 1871. . 
Memorias do Bom Jesus do Monte, em Braga, por 

Diogo Pereira Forjaz de Sampaio Pimentel, 2. ª edi-
·ção -1861. · 

Novos elogios historicos dos reis de Portugal ou prin-
cipias de historia portugueza., para uso das escholas, 
por Antonio Luiz de Sousa Henriques Secco-1856. 

Manual historico de direito romano, pelo mesmo -
'1848. 

Compendio historico do estado da Universidade de 
Coimbra, no tempo da invasão dos denominados je-
suitas, etc:, edição de folio - 1771. , 

Breves apontamentos sobr:e a procedencia, natureza e si-
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11naes das linhrJ,S trigonometricas, escripto pará uso -
dos alumnos que frequentam a cadeira de mat~ema
tica elementar no Seminario · episcopal de Coimbra, 
por Luiz da Costa e Almeida - ·1868. 

'Theoria dos contactos das superficies e curvas no es-
paço e nas principaes appli'cações, pelo mesmo -
1~69. 

Exposição succinta dos principias fundamentaes do 
calculo das variações, pelo mesmo -1870. 

Noções elementares da sciencia dos numeras, pelo me-
smo - 1871. 

.Discursos, recitados em côrtes como deputado, e na 
Universidade como professor e reitor, pelo ex.mº 
sr. dr. Basilio Alberto de Sousa Pinto, VÍ$COnde de 
S. Jeronymo, colligidus e publicados com sua per-
missão por A. M. Seabra d'Albuquerque-1871.. 

Ephemerides astronomicas, calculadas para o meridiano 
do observatorio, da Universidade de Coimbra, para: 
uso do mesmo observatorio e da navegação portu-
gueza, para o anno de 1863. 

- Para 1872 e 1873. 
Posição 'geographica !l,o ·abservatorio da Universidade 

de Coimbra. ' 
Estatutos da Universidade de Coimbra, edição de folio 

em tres volumes-1772. , 
O Papa Rei e o Concilià, por Manuel Nunes Giraldes 

-1870. 
Carta do auctor d'o livro - O Papa Rei e o Concilio, 

a seu pae o sr. Gregorio Nunes Giraldes, 2.8 edição 
- ·1871. 

Philosãphia do direito, por Joaquim Maria Rodrigues 
de Brito, 2.8 edição -1871. 

Estudos sobre a doutrina da proporcional-idade, espe· 



eialmente sobre a definição v d© J.ivro V de 'Eucli'des, 
pelo rlr. Antonio JoSé Teixeira_:_ 1865. 

Lições de philosophiá chimica, por Joaquim Augusto· 
Simões de Carvalho-; 2.ª edição-· ·1859. 

O sr. commendador Olympio Nicolau Rny Fernandes 
offereceu a' Sua M;ijestade o Imperador um e:x:emplar 
dos tres tomos do Mundo Allegorico; ou o plano da Reli-
~ião Christã, representado no plano do Universo, de~ 
dicado ao clero da na·ção portDgueza; origii;ial posthumo 
do celebre philosopho 'Jeronymo Soares Barbosa, de-
11utado que foi da Juncta· da Directoria gemi d©s Es-
tudos e Escolas do reino na Uni\'ersidade Je Coimbra,. · 
e socio da Academia real das Sciencias. 

· A Sua Majestade a Imperatriz offereceu um exemplau 
· do Godfredo, ou Jerusalem Libertada, poema heroico, 

composto no itlioma toscar)O. por Torqnato Tasso, prin-
cipe dos poetas italianos, t~aduzielo naiJingua portugueza 
por André Rodri·gues de .Ivfattos; ediçã0 feita pela de 

, 1682, e agora precedida d'mma extensa noticia sobre a 
vida e escriptos de Torquato Tasso. A r.iova e~ição foi 
dedicada a Sua Majestade el-rei, o sr. D. Fernando . 
. Com aquellas e ou~ras importantes pul:>licações tem 

o sr. commendador Olympio Nicolau Ruy Fernandes. 
prestado um grande serviço á nossa Jitteratura. 
• Os volumes offerecidos, em optlrnas enoadérnações, 
foram recebidos com a maior demonstração de agra-
decimento. 

Para darmos uma idêa -da imp0rtancia da primeira 
d'aquel)as obras, transcrevemos o que seu•sabio auctor· 
disse quasi no fim do preambulo da mesma: _ 

É _o objecto d'esta Obra "mostrar o Plano da Religião Cbristã, 
i·epresentado e formalisaâo no_ 'Plano do . Universo. É este um 



24.5 

-como Theatro immenso, cuja architectura, dec_orações e vistas. 
esta veis e permanentes, são formadas pelos grandes corpos, que 
o adornam, e que parecem gyrar sernpl'e á roda de nós; os Céõs, 
·digo, com todos os seus astros; e a Terra com todos os animaes, 
plantas e productos, que a compõem e revestem. Nesta Terra, 
coroo em uma grande scena, appareceí!J, desde o principio do 
muncfo até agora suécessivamente, varios actores, que, de.baixo 
,das mesmas personagens e figuras, representam, em differentes 
.actos e em differentes tempos, os mesmos dramas, dil'igido tudo 
pela Providencia, a fim de manter e adeantar a snfl. grande obra 

· da Religião eterna; e a Egreja Christà, compost.a ele bons, e de 
máos, e rodeada de Nações incrédulas, como espectfü!ores in-
teressados, cooperam por differentes modos para o mesmo fim. 

Neste magnifico Theatro tudo é a i legorico e. representativo, 
quer sejam obj rctos, quer acções. Os objectos da Natureza, assim 
mudos, c0mo são, têm sua linguagem bem expressiva: pois cha-
mando de cont.ínuo as nossas attençõe~ pelas impressões viva:>, 
.agradaveis, est11pcnclas e uniformes, que ,faze1n sobre nossos 
.sentidos, por estes t.ransmitten:~ aos espíritos i11telligen tes gran-
-Oe.s verdades, que o homem nào pode ver seBào neste espelho. 
Deus os creou para isto1principalmente, e só o atheu é que pode 
dizer que nada significam, senão o que olferecem {t vista. Ora, 

.assim como todos estes objectos da Na.tu reza são significativos, 
aHsim o são tambem todos os acontecimentos da Historia do Povo 
de Deus, combinados com os dos Povos e Nações infieis. Todos 
elles sào precursores, e propheticos de outros, que na serie dos 
seculos lhes succederam, e hão de succeder até .o fim do mundo. 
O reino de Deus, e o Mundo-Político 5erào sempre o que foram. 

Nada ha ele novo debaixo do Sol. O que foi ha de ser sem-
pre; de sorte que os fact0s dos homens, que preceder.aro, vllm 

-a ser umas imagens, representaç0es, e allegorias reaes dos que 
lhes succederam, e hão de succeder. O .:.Uundo-Hist.orico é uma 
figura, como o é o Mundo-Physico, com a differença d'esta ser 
·est.avel e permanente, e '1qnella successiva e transitaria. 

Por isto, que acabamos de dizer, já se vê que o Plano Di~ 
vino da Religião, expHcaclo pelo Plauo tambem Divino Çlo Uni-
"Verso, nãv pode deixar de1 unir em si todos os methódos, que 
.seguiram nos 'fcactados da verdad eira Religião os que p1'0.cq-
raram adaptal-os á capacidade commum elos homens, unindo 
nelles a força do raciocinio com o prazer da imaginaç.ào, e ser-
vindo-se das me~mas·imagens, similhanças e comparaçõe's, tira-
das dos objectos sensíveis, pa,ra com ellas fazerem perceber o 
que o olho do hÓrnem nunca viu, nem o ouvido ouviu, nem veio 

jamais ao peusamento d'.J mesmo, deixado a. si. Os que para isto 
.:se ajudaram, da Poesia nilo podiam deixar de assim o fázer. Po~ 

\ 



i·ém aquellas imagens e figuras são pela maior pa~:te de pura> 
inveução, e partos do ingenbo e da pbantasia. As que nós po-
rém empregámos no nosso Plano têm a vantagem de serem as-
mesrn11s, que D!lus escolheu, e destinou na Nátureza e na Re-
velação, para nos pintar e proporcionar as ve1·dncles fovisiveis e-
sublirnes da sua Eterna Sabedoria. Assim não podem ellas deixar 
de ser as mais acertadas, e as mais prop1;ias para este fim. 

Por esta re.zão nenhuma das allegorias, que propômos, tanto. 
no Pbysico, como no Historico, é arbitraria. Todas são fundadas 
sobre a Revelação, que uão nos pode .enganar na sua escolha,. 
como nem tão pouco nns verdades, que debaixo d'ellas esconde. 
Verdade é, que a Escriptura nem em todos 03 objectos da Na-
tureza, e factos da Historia, nos faz esta applicação do que é· 
-visivel ao que é invisivel. Mas, fiiita ella urna, e outra vez 
em objectos e factos dn mesma especie, é de razão, que, pela 
regra da analogia, se extenda a outros, que estão na mesma. 
classe e paridade. Quaãdo S. Paulo nos diz, que as cousas de 
Deus invisíveis se fazem visíveis nas mesmas obras da creação, 
se bem se entendem, neubuma d'ellas exclue d'esta npplica.ção; 
antes as comprebende nella todas. Se pois alguma vez por pa-. 
ridade de razão extendemos a allegoria a algum objecto, ou 
acção, a que a Revelação a não extende, ella ent1·a nas Regras, 
Axiomas, e Princípios gerae~, qne fazem a base de todo o Plnno,_ 
etc., etc. 

O sr. José Frederico Laranjo, estudante muito dis-
- tincto do segundo anno de direito, e escriptor aprimo-

rado, enviou a Sua Majestgde um exemplar do seu li-
vro intitulado - Conteúdo e criterio do Direito. 

Leiria 
Na estação de Pombal deixaram os Imperadores a-

via ferrea, dirigindo-se a Leiria, onde entraram no dia. 
cinco ás 10 horas e meia da noite. 

A cidade do Liz achava-se vistosamente illumioada .. 
Na praça, por onde passou o cortejo, tocou a musica,. 
lançaram-se ao ar numerosos foguetes e foram saudados 
os viajantes com enthusiasticos vivas. 



- . Acamara municipal ornóu os paços do concelho com 
' 'istosos arcos e columnas da ordem dorica, com as di-
' 'isas das princ.ipaes cidades é com muitqs bandeiras 
po.rtuguezas e brasileiras. 

Pernoitaram os augustos viajantes na hospedaria do 
sr. Oliveira e ahi foram comprimentados pelas princi-
paes auctoridades da terra e por varias pessoas de dis-
tincção. 

Dia 6 

Batalha 

O Imperador mostrára ardentes desejos de visitar <> 
mosteiro da Batalha, o monumento mais glorioso,' mais 
pat~iotico e mais bello de Portugal. 

As cinco horas da manhã do dia 6 entravam na villa 
os illustres viajantes, aos son~ alegres do repicar dos 
sinos e das harmoniás da philarmonica batalhense. 

Na frente do monumento esperava-os o presidente 
da camara, o director. das obras publicas Carlos Au-
gusto d'Abreu, pagador Francisco Augusto d'Aguiar e 
Sousa, o architecto_ gas obras do mosteiro Lucas José 
dos Sanctos Pereira, operarios- e grande multidão de 
povo. . 

Logo que' Sua Majestade chegou juncto ào monumen-
tal edificio, analysou attentarnente a sua nobre fachada 
e o portal, tão ricos de lavores e de bellezas archite-
ctonicas, celebradas pela penna inimitavel de fr. Luiz 
de Sousa. 

Disse Sua Majestade que não entraria no templo sem 
que o dia aclarasse mais, · pois que áquella hora ainda 
no interior não havia luz sufficiente para poder exami-



1 ' 

248 
1 • 

' nar as sua's fórmas. Quando estava :-itrn,lysando todâs as 
p:lrtes do fr'emtispiciô, acerc@u-s<e do ·Sr. •diirec\or das 
-obras publhcas, e lhe-fez al·gurnas perguntas. 

Entrando no templo examinou altent.amente a SéJ!Hll-
tl1râ dó architecto .. Dirigiu-se à manivilhosa cap6llla do 
ftJndaclot, com ouja fahHca e belleza, fico u impt'essio-
nado. D'aqui ~eguiu pela nave central1 e quando oomi-
nhava., algu~as vezes s~ voltou para traz a con.templar 
o bello effeito da janella snperior ao portico, que con-
serva ainda Ôs seus vidros primiti vos~ Notou dep0is as 
bellezas da capella-mór com as suas elegantissimas ja-
nellas, que é para lastimar verem-se em parte obstrui-
das por um retabulo de madeira sem valor algum. 

Sahindo da egreja; 'foi v~r os capacetes de D .. foão r 
e de D, João n, e collocou sobre a cabeça o elmo que 
já cingira a nobre fronte do grande mestre de A viz. 

Examinat·atn em seguida a celeoracla eaEa do ,éapi-
tulo, onde "iram o busto do arcbitecto que ·effectuar.a 

' tão arrojada ébnstrnégão, Notaram tarpbem os formosos 
vidros coloridos da parte superior da-janella. 

Seguindo ·pelo cla\1Stro, dirigiram-se ás c'apellas im• 
t)erfeitas, onde. Sull Majastade m~ito admirou o primo-

. rosb trabalho do portico~ Neste fogar foram entregues 
pelo sr. d~r'ector a Suas Majestacl'es duas càixinhas da 
mesma pedra de que é fabricado o monumento, sendo-
lhes offerêcid·a's por dois ·operari-os das obras do mosteiro. 

· Sahlrattl ·em seguida· para os terraços, e o Imperador 
.foi atê á alta varanda do corôchéu da Cegonha, d'oncl~ 
gosGu o formoso panü'l'atna ql!le ifalli se domina. AchatJ.• 

· do-se .alli com 9 director das obras publicas, fez-lhe 
varia·S perguntas a respeito da topographia do local. 
-Onde sé féri'U a gloriosa batalha de 1385, , commemo~ 
irada pelo mom1mento que estava visit;ind@. , 

' ' 
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Em quanto o Imperador sumiu á' v.aranda da Cegonha, 
ficou a Imperatriz rro terraço da capella imperfeità, e 
afai es~ev'e fallando com_ o architecto o sr. Lucas José 
dos1 Sanctos Pereira, ao qual fez varias perguntas so-
bre\ o monumento, comparando-o c9m en'.ltros que viu 
no estrangeiro. Bisse-lhe a Imperatriz que achava as 
-0bras modernas e~ perfeita harmonia com as antigas. 
Nesta occasião o sr. director das obras offereceu á Im-
peratríz algumas moedas de cobre, do tempo de D. João 1, 
que tinham sido achadas em varios desaterros, em terre-
nos do edificiü. Sua Majestade acceitou-as com toda a be-
nevolencia, e agradeceu muito ao architecto das obras · 
a sua lembrança. As moedas eram das que se denomi-
nam ceitis. 

O Imperador quiz ainda examinar outra vez a ca- ' 
.Pell:;} do fundador. Ahi, com uma penna que lhes foi dada 
pelo director das obras publicas, assignaram Suas Ma-
jestades-os seus nomes no livro dos visitantes. · 

purou a visita por e~paço de tres horas. 
As oito partiram p~ra Alcobaça1 para onde-os acom-

panhou o director das obras publicas de Leiria . 

Alcobaca 
.Pouco depois ·das nove horas da manhã ·chegaram 

Suas Majestades â notavel villa de Alcobaça, onde visi-
.. taram o celebrado mosteiro; cabeça de ordem cister-

.ciense. 
Á entrada do convento eram esperados pelas aucto-

ridades e por varias pessoas de distincção. 
Fizeram demorada visita ao mosteiro elos frades de 

S. Bernardo, e especialmente deram attenção á gran-
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diosa casa da livraria, sachristia e aos tumulos de D. 
·Pedro 1 e D. Jgnez de Castro, cujos cadaveres, segund() 
resa a tradição, foram por ordem de D. Pedro collocados 
com os pés de um em frente dos do outro, de maneira 
que no di'a de juizo, se resúscitarem na mesma posição, 
veern-se immediatamente um ao outro depoi·s de terem 
visto o céu.. 1 

Q Imperador leu varias epitaphios, e perguntou por 
uma campa em que se vê gravada a efigie do individuo 
cujas cinzas ella cobre, mandad~ · collocar na soleira 
de uma porta· para que os frades calcassem a referida 
ligara e a esfregassem com os pés, em castigo de of-
fensas -por elle feitas á communidade. Não sabemos 
mais pormenores d'esta traclição, e falta-nos o tempo-. . . 

1 para os averiguar. 
Visitado o mosteiro, foram almoçar á hospedaria . 

Durante o almoço tocaram tres bandas de musica, e su-
biram ao ar immensos foguetes. 

Pouco depois das onze horas deixaram a villa de Al-
cobaça. 

Caldas da Ra,inha 
Logo que constou · que Suas Majest~des haviam de· 

passar pelas Caldas da Rainha, tracton o presidente da 
camara, o sr. Francisco Eduardo de Andrade Pimentel, 
de convocar uma reunião do maior numero de pessoas. 
influentes d'aquella villa, a fim de se assentar na melhor 
maneira de commemorar a passagem dos illustres via-
jantes. Lembrou á assembleia que o meio que lhe pa-

. 1 Portugal. RecoJ·dações do anno de 1842 pelo príncipe Li-
cbuowsky. . 
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recia mais digno e mais conforme com os sentimentos de 
Suas Majestades, era um acto de beneficencia e caridade 
para com a pobreza e desvaHdos·da fortuna, analo.go ao-
que em outras occasiões solemnes esta , povoação tem 
costumado practicar. 

Propoz que se désse aos-pobres um jantar ou ração: 
de peixe, arroz e pão, acompanhado de algum dinheiro. 

· Approvado este alvitre tão racional, foi fogo aberta uma, 
subscripção entre os membros da assembleia, e se no-
meou uma commissão·para ·promover dônativos dos ha-
bitantes da villa, a qual obteve 55a545 réis. · 

A commissão era composta dos srs. presidente, José: 
Galvão Peixoto Lobato, director do correio-thesoureiro. 
João Fernandes Ventura Coelho, recebedor da comarca-
secretario, Joaquim Pereira Alves, negociante-José de· 
Noronha Abreu e Lima: escrivão de fazenda-José Salles 
Henriques, proprietario-Antonio Rodrigues Senna, ~s
crivão de direito-Manuel Cypriano Gomes Mafr,a, fa-
bricante de louça - Francisco de Sousa, idem - An-
tonio de Sousa Liso, iClern - Francisco Albano, artista . 

Na praça principal da villa se collocaram as rações. ,-
e esmolas sobre varias rnezas emb;mdeiradas, forradas. · 
de damasco é convenientemente adornadas de jarras 
magnificas, feitas do _barro, tão_ conher.ido, d'esta loca-
lidade, com a galantrria que se nota nos artefactos d'este 
genero, em que são eminentes 'os industriaes da villa . 

Deliberou-se que aos pobres recolhidos se levasse 
uma esmola de 300 réis a cada um. 

Feitos assim os preparativos, e animada a festa pela.-
philarmonica da villa, que, de bom grado e gratuita-. 
mente se prestou a tocar, procedeu a commisspo á dis--
stribuição do bodo na propria .occasião da passagem e 
pequena ·demora de Suas Majestades, que só se deti-

. 1 
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vernm .o tempo sufficiente para se operar as mudas 
,das Stilas ca.rruagens.' 

. Distribuíram-se naquella occasião cento e dez esmolas 
, . -constantes de um krlo de pão, meio k:ilo de arroz, meio 

de bacalhau, e· '100 réis em dinheiro. Os cento e dei 
pobres, munidos previ·àmente da competente senha, re-
ceberam a esmola por mão de quatro crianças, sendo 
dtilas do sexo masculino e duas do sexo feminino. 

Álém d1estas esmolas deram-se mais quarenta e qua-
tro de 300 réis cada umá a pobres . e familias envergo-
nhadas. ' 

É digna de todqs os louvores a benemerita commis-
são, que tanto fez, attendendo-se ao pouco tempo de 
que dispoz, pois; tendo sido constituída no domingo 3 

. ás duas horas da tarde, dava de si tão.boa conta na quarta 
feira_ 6, á uma da tarde~ 

Suas Majestades foram esperados na praça pela ca-
mara, juiz de direito, delegado e mais ~mpregados ju-
diciaes, dr. Rezende, administrador do hospital, admi-
nistrador do concelho, parocho ·e varios ecclesiasticos 
e grande quantidade de povo. Era este em tão grande 
numero qQe o Imperador, por occasião de receber a 
.felicitação que lhe dirigiu o presidente da camara, o 
'sr. Andrade Pimentel, se lbe ' mostrou admirado d'a-
·quelle extraordinario concurso, e lhe disse que lhe pa-
recia ser importantff.es'ta povoação pelo.gr:ande numero 
ele individuas, que alli via. O sr._ Pimentel respondeu 
que era effectival!lente uma terra de rrnmerosa povoa-
·ção, e além d'isso muito celebre esta villa pelas suas 
.aguas thermaes, tão conhecidas. Disse logo Sua Mages-
tade que d'ellas tinha conhecimento, assim como do ma-
gnifico hospital. 

Fez depois o sr. Pimentel saber ao Imperador que 
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~ste "estabelecimento estava preparado p.ara, .reoeber a 
visita de .sums Margestades, e ]'ledilil-llne licença para lhe· 
apresefütar o ,administrador do hospital, que a:lli se achava 
para ter a honra dé comprimentar a Suas Maj.estades. 
O sr. ·:n. Pedr:o_ recebel!l nffav•eilmente ü admin+str,adlor. 
e com .e:J.Je fallou por alguirri tempo, fazendo-lhe varias. 
pergunhas relativas ao hospiLal, taes como qual1 o nu-
mero ·de 'camas e dos .doentes, tanto intemos como ex-
terno&, que alli affli;1iam a aproveiLaNe dos banhos, .~ic. 

Foram tambem à presentar seus comprimentos os srs. 
jnii de' dfr6lit0, •delegado, adimini·strador dlo c0ncelib{) e· 
ou~ros cavalheiros, a todos os quaes Sua Majestade 
apertou a µlão e <dirigiu palavras aiiec:lmosas. 

Quando 10 sr. Andrade Piµiem.tel, presidente da ca· 
rnara, çlirigiu, a Sl'!as Majestades a felicitação em nome 
do 1 m11Jil.icipi0,, disse· l•hes que os habitantes d'esta ~i1Ua, 
em vez de arcos ele tr.i:mmpho .e salvas de artilhei;ia pa·ra· 
commemorar a passagem de Suas Majestades, antes. 
qujzeram solemnizal-a com um acto de benttficencia e 
conforto aos pobres, no que julgavam conformar-se com 
os bondosos sentimentos manifestados por Suas Majes-
tades em diversos pontos do reino por onde haviam pas-
sado: ao que os Imperadores responderam ambos, um 
após ~utro, que effecti vamente.nada poderiam ter feito os 
habitantes d'aq uella villa que tanto lhes' agradasse coma. 
o acto de beneficencia que estavam presenceando, que . 
muito lh'o louvavam, e muito se regosijavam com elle. ' 

As filha~ dos srs. Barões do Bom Retiro ·e Itaúna, 
em quanto se faziam as mudas, a'pearam-se e foram Yer 
as mezas onde se distribuia o bodo, e peclira~n infor-
mações da quantidade dos generos ·alimenticios e da 
esmola pecuniaria que se dava a cada pobre dos que 
alli iam, e da desti_rtada aos pobres recolhidos, e disse-

•, 

,\ 
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ram que o que estavam vendo era o que mais podia 
11gradar a Suas Majestades. Observaram os bellos vasos 
de flores e jarras, e escreveram apontamentos em suas 
~arteiras. ,, 

O Imperador conversou algum tempo com o sr. juiz 
<le direito, e de todos se despediu, pedindo desculpa de 
se não apear, porque o tempo1 era pouco, e contava 
:ir jantar ao Cercai pelas 4 horas, tendo almoçado em 
Alcobaça ás onze horas, e chegado ás CaMas á uma 
hora e meia. 

Suas Majestades não poderam ver o hospital, porque 
.apenas se demoraram na villa cerca de 15 minutos. 

Mandaram entregar 'vinte libras á commissão de be-
neficencia para distribuir pelos pobres da villa. 

Este acto de beneficencia dos Imperadores é a con-
tinuação de outros já practicados, e com que deixaram 
memorada a sua vinda a este paiz. 
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VIAGEJI' DOS HIPERADORES .no· BRASIL . 

QUARTA PARTE 

Lisboa 

Lisboa é uma das mais formosas cidades \]o mondo, 
a mais formosa das mais ricas, e a mais rica das mais 
entbusiasticamente festejadas por poetas e viajantes. 

A excellencia de seu porto, a magnificencia de seus 
edificios, a bondade de seu clima e as vastas relações 
do seu comrnercio, dão-lhe fóros de notavel distincção. 
É a capital do reino, ;i. séde do geverno, @ nucleo das 
grandes explorações industriaes, e o centro d' onde parte 
o movimento e a for,ça para todos os pontos do noss0 
paiz. · 

Diffi.ól, senão impossive1, seria o em1merar-lhe as 
multiplices belle~as, que tanto maravilham quem a5. vê; 
por ser~m constituídas pelos mais aquilatados primores 
das artes e da natuueza. Tambem alli avultam Sl'lm-
ptuosos monumentos, . paginas eloquentes e ind.eleveis 

17 .. 
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da nossa historia,, que fallam de feitos gloriosos e de-
dicações heroicas, · como só portuguezes souberam pra-
cticar, incitados pelo amor da palria e pelo brio de 
cidadãos prestantes. 

Jnnto d'ella sereno se deslisa o majestoso Tejo, que, 
provindo das terras de Castella, vem como a prestar 
preito á rainha das cidades. 

Os arredores são jardins floridos que a natureza es-
maltou de formosas galas e adornos para deleite da 
vista e saudavel pureza do ambiente. 

É Lisboa qual esplendida odalisca, descançada em 
recosto voluptuoso, que seduz pela majestade ele sua 
belleza e pela graça de seus atavios e enfeites. 

Os extrangeiros que a contemplam, sentem-se captivos 
· de tamanhos encantos; mas ella compensa generosa-

mente a admiração que lhe votam e a sympathia que 
lhe tributam. 

Foi por isto que Lisboa, mirando-se no largo espe-
lho elo crystalino Tejo, se revestiu com todas as galas 
<la seducção para receber a visita lisongeira de dois 
viajantes illustres, que iam ennobrecel-a mais com a 
sincera homenagem do seu ap~eço e consideração. 

E ainda mais, porque os Imperadores do Brasil, che-
fes d'uma nação filha da nossa, e ligada á nossa pelas 
mais cordeaes relações, illustrados e caridosos, se tor-
navam dignos da consideração publica, e mereciam, 
pela· sympathia que souberam inspirar, os .altos preitos 
que uma tão nobre cidade lhes votava. 

E assim a capital lhes fez uma recepção esplendida, 
e em sua honra se adornou com as suas mais preciosas 
galas e enfeites .. 

Lisboa não faltou ao que devia aos Imperadores "' 
·á fama da sua mesma grandeza. 
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Chegada dos Imperadores á estação de Lisboa 

Ás : 19. horas e 38 minutos da tarde do dia 6 davam 
-entrad'a na estação de Lisboa os Imperadores do Brasil. 
Suas Majestades tinham partido ás 8 horàs e 30 mi-
nutos da estação elo Carregado, em comboyo especial, 
aonde os tinham ido esperar os srs. conde de Penama-
·cor, ministro do Brasil, e visconde de Almeida, cama-
rista da imperatriz viuva. 

Quando Suas Majestades chegaram á estação da ca_-
pital, já alli os esperavam el-rei D. Luiz, acompanhado 
pelos seus ajudantes e camaristas conde MMafra, conde 
<le Valle de Reis, tenente coronel Cunha e D. Francisco 
de Almeida; el-rei D. Fernando, com· o seu camarista 
conde de Campanhã; todo o ministerio; governador ci-
vil; general da divisão, com seu estado maior; com-
mandante da gaarda municipal e seu ajudante; duque 
de Loulé, marquez de Ficalho, visconde. de Soares Fran-
co, almirante Andrade Pinto; camara municipal, re-
presentada pelos . vereadores dr. Mendonça, Loureiro, 
Nunes, Margiochi e Alves; consul do Brasil; emprega-
dos na legação brasileira; consul do Brasil em Hespa-
nha; o commissario geral de policia; e o da 1.ª di-
visão; Silva Tullio; conde de Mesquitella, ~ondessa de 
Penamacor, viscondes de Menezes; general visconde de • ' 
Faro; ,Mendes Leal; pintor Fonseca, etc., etc. 

Ao descer da carruagem houve entre os monarchas 
brasileiros e portuguezes uma affectuosa scena de fa- ' 
milia. O sr. D. Luiz beijou a mão á sua virtuosa tia, 
e deu um apertado abraço em seu tio o Imperador.; 
o sr. D. Fernando abraçou cordealmente seu cunhado, 

;.e comprimentou a Imperatriz. 
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Em seguida Suas Majestacl~s dirigiram-se para a_ sala,. 
a descançar um pouco da fadi1ga da viàgem, que tinha 
sido longa e difficil. El-rei de Portugal aproveitou a 
occasião para apresentar ao Imperador os ministros, e 
outros cavalheiros notaveis nas letras, ou pelos serviços 
pre~tados á causa da liberdade e ao paiz. Depois Suas 
Majestades conversaram muito, como era natural, a 
respeito da viagem, que vinham terminar na capital do 
reino. O Imperador declarou a seu sobrinho que vinha 
muito fatigado, e contou-lhe alguns episodios mais im-
portantes ou curioso:; da sua visita ás províncias do 
norte. , 

Ás W horas da noite sahiram Suas Majestades e toda 
a comitiva da sala, dirigindo-se para as carruagens. O 
Imperador ia pelo braço do sr. D. Fernando, e a Impe-
ratriz pelo do monarcba · portuguez, que vestia de a-1-
mirante. Os imperiaes viajantes entraram na carruagem 
de el-rei, que com o sr. D. Fernando os acompanhou 
ao hotel, e a comitiva e mais pessoas presentes toma-
ram suas respectivas carruagens, form.ando um prestito 
de mais de cem. O batalhão de caçadores da rainha 
fazia a guarda de honra na estação. A' policia era feita 
pela da 1.ª divisão e por um piqueté de cavallaria mu-
nicipal. Pelas ruas da passagem era muito grande a 
concurrencia ele povo, e algumas casas foram brilhan-
temente illuminadas; no largo do -Caes elos Soldados 
havia o magnifico espedacúlo d'uma luz electrica, qúe 
partia d'um preclio elo mesmo largo. 

Suas Majestades chegaram ao hotel ás 1 O horas e 
45 minutos. Muitas pessoas da nobreza e .de outras 
classes sociaes aguarda\'am os viajanbes para os com-
primentarem, divisando-se nas physiemomia·s de todos a 
mais completa satisfação. O lmpera~Of foi nio~trar os 
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seus aposentms a el-ref, que os achou excellentes. São 
es mesml:>'s :em que estiveram na sua primeira pass~gem 
pela capital, comprehendiqos no andar nobre e no su-
perior, ornados com riqueza, excellentemente dispostas 
as mobilias, e com muita profusão de flores. ' 

Em seguida os Imperadores, depois de tomarem al~ 
gama refeição, foram d.escançar. 

Dia 7 

Em toda a viagem do Imperador se notem que Sua 
Majestade tem o habito de madrugar, o que, alem _de 
ser um preceito hygienico, lhe dá occasião de percor-
rer e visitar maior numero de Jogares curiosos e inte-
ressantes. 

Visita a El-rei D. Fernando 

Sua Majestade levantou-se ás cinco horas e meia 
·da manhã, e, depois ele alguns preparativos, sahlu d© 
hotel ás 7 ,·horas e um quarto num lindo landau, que 
fôra mandado pôr á sua disposição, e dirigiu-se, pelo 
aterro da Boa-Vista, magnifico ponto que muito apre~ 
ciou, para o palacio das Necessidades, a visitar el-rei 
D. Fernando e a sr.ª condessa d'Edla. 

Depois de variada conversação, o Imperaclor viu com 
:summo agrado, porque é um fino artista, as precio-
:Sidades que o sr. D. Fernando possue; e aquelles dois 
illustres-homens, um que dirjge os destinos de uma 
das primeiras nações do mundo, e outro que já, com 
applauso publico, se assentou no throno portuguez, il-
iustres pelo sangue, e maiores ainda pela protecção cora 
que auxiliam as artes e as sciencias, entretiveram-se 
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durante duas horas ·no exame de ricas obras d'arte. 
em 11ue o cinzel e a palheta obrar~m prodígios e rea-
lisaram maravilhas. _ 

Ás 10 horas retirou-se Sua. Majestade, dirigindo-se , 
pela calçada das Necessidádes a Sancta Isabel em di-
recção ao hotel; almoçou, e recebeu a visita de muitos 
cavalheiros, contando-se entre estes o sr. con'de de Pa.-
raty, e os membros do corpo consular brasileiro. Tam-
bem recebeu uma commissão do Monte-pio de Nossa 
Senhora dos Anjos, a qual implorava do monarcha a 
mercê de assistir ao beneficio do Monte-pio num dos 

· theatros no dia 7. Sua Majestade respondeu .que nã() 
tinha -duvida em comparecer, no caso que lhe fosse pos-
siv:el. 

Visita á Imperatriz viuva 

Ás i i horas o Im.perador e a Imperatriz, trajando· 
esta um vestido de seda cinzenta e chapéu de tule preto, 
acompanhados pela sua' comitiva, dirigiram-se para o. 
palacio das Janellas Verdes, a fim de visitarem a im.: 
peratriz viuva do sr. D. Pedro r:v, que estava inferma .. 

Imagine-se quão enternecedora seril! a recepção, e· 
com que a.legria se abraçatiam parentes tão proximos; 
a sr.ª D. Amelia vendo no filho as feições do esposo. 
que lhe fôra tão caro; o Imp~rador e a Imperatriz do 
Brasil vendo na real doente a esposa de seu pae, que 
lhe fôra tão querido, á qual ainda hoje as saadades de 
filha estremecida não poderam apagar as saudades dq. 
esposo adorado. . · 

Aos 30 minutos depois do meio dia terminou a, vi-
sita. 
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Visita ao palacio de Bemfica e convento, etc. 

Suas Majestades tomaram a direcção de Bemfica, · 
indo por Alcantara, estrada da circumvalação até S. Se-
bástião e Sete Rios. Foram áquella tão poetica vivenda 
,visitar a infanta D. Isabel Maria, tia de Suas Mages-
tades, senhora tão virtuosa, como illustrada. Depois 
dos comprimentos affectuosos, e de conversarem durante 
algum tempo, foram os Imperadores ver o palacio e a 
quinta de sua alteza, observando todas as formosur-as 
naturaes e artisticas, que naquelle sitio tão pittoresco 
abundam. Depois de as terem minuciosamente percor-
rido, voltaram ao palacio, retirando-se em seguida, de- ' 
pois d'uma despedida ·tão commovedora como saudosa. 
D'alli partiram os monarchas brasileiros e sua comitiva 
a visitarem a egreja e convento de S. Doniingos de 
Bemfica, immortalisados pela penna elegante do mais 
elegante escriptor portuguez, frei Luiz de Sousa, e 
aonde, numa capell~, se occultam os restos de alguns 
descendentes de D. João de Castro. Mas o motivo, que 
levou Sua Majestade áquella casa, era o empenho de ver 
o tumulo do grande classico, que o Imperador aprecia 
como illustrado que é, e cujas obras considera com a 
maior valia e apr-eço. 

Depois de rapido exame, voltaram Suas Majestades 
para Lisboa, pela estrada das Larangeiras, ás Terras 
de Arroios, em direcção á egreja da Graça. Venera-se 
neste templo ·a imagem do Senhor' Jesus dos Pâssos, 
de muita devoção para a gente da capital; sendo até de 
·uso antigo que .os monarchas portuguezes vão adoral-a 
no dia em que · é conduzida em procissão pelas ruas da 
cidade. Os Imperadores fizeram oração deante da ima-



gem, dando assim rim eloquente testemunho de sua fé, 
e exam~na11am o tempfo> e '(i) calvaria, vindo depois ob-
servar do atrio da egreja o magnifico panorama que 
d'alli se avista, e de que Suas Majestades muito ·gos-
taram. 

D' este Jogar foram ver o reservatorio das aguas, cha-
mado da Veronica, parte do famoso aqueducto oom 
que D. João rv enriquece1,1 a cidade, e que é obra aclmi-
rad~ por nacionaes e extr:angeiros. 

As quatro horas da: tarde recolheram ao hotel. Já 
alli esperavam Suas Majestades o sr. marquez de Re-
zende, carnarista da Imperatriz .viuva, a pagar a visita 
em nome da enferma, e os srs. visconde de Menezes e 
barão de Sabatinga. Pouch depois chegou a rainha com 
os seus dois filhos. Sua Nfojestade trazia um lindo ves-
tido de cauda, de veludo az11l, é casaco de veJ.udo 
preto. Em ·segtúda foram o senhor D. Fernando .e a 
senhora condessa d'Edfa. A senhora D. Maria Pia e os 
meninos estiveram meia hora, .e o senhor D. Fernando 
e sua esposa demoraram-se até ás cinco horas. Outras 
pessoas foram tambem visitar ·os imperiaés viajantes, 
como os srs. ministros, quasi todos os membros do corpo 
dípl_01natico, ml!litos dos pr·incipaes negociantes· e dif-
feren_tes pessoas da lil.Obresa. 

Ás cinco horas e meia Suas Majestades jantaram. ' 

,, 

Visita 1á Ac_qdemia r~al das ,• sciençias 

_ ·S,ua Majestade~ -queJnos · difierentes 1paiq;es que· _perl 
.c·orreu, -visitou de prefer-oocia tudo qtrnnto respeitava 
ás siciencias ·e ás art-es, JIJã-0 -podia deiix.<Jr de ih0Bra.p.1oom 

' 
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a sua preS'e.nca uma das C())rporações .scientificas mais 
importantes do paiz. · 

O lmperador não parti.cipára a sua visita; no em-
tanto sabia-se q<l)e Sua Majestade tencionava assistir á 
sessão qtte a Academia real das scLencias celebrav~ nesse 
dia. 

Eram nove h,oras da noite. Ainda não tinham prin-
cipiado • os traq~lhos, e já .o·monarcha brasileiro, com 
o seu modesto trajo, estava n·o edirficio. Pouco depois 
abriu-se a sessão, presiolicfa peló sr. marquez d' A vila e , 
B@la'ma, vice-('lresidente, tendo por ·secretario' o sr: c.on· 
selheiro José Maria Latino Coelho. 

O sr. presidente pronunciou um pequeno discurso, 
agradecendo ao Imperador a sua visita, e felicitando-o 
em nome da Academia; por ultimo convido ti Sua Ma-
jestade a occupar a cadeira da presidencia. 

o imperador, tomando em segu.ida a palavra, agra-
deceu as ,expressões liscmgeiras que lhe foram dirigi-
das, ·manifestou . o seu regosijo por se achar i;io meio 
ae uma corporação tão respeitavel, da qual era socio, 
·e, agradecendo, mas recusando o c0nvite para occupar 
a cadeira da presidencia, foi sentar-se numa das ca-
deiras, pnde tomam logar os membros da Academia. 

Entrou-se logo na ordem do dia, seguindo-se regular-
mente -0.s trabalhos, e tomando à palavra alguns dos 
socios pela ordem que vão em. seguida: 
' O sr. A. A. d' Aguiar, professor de chimi.ea, 1 deu 

conta de varias experiencias chimieas muito importari-
tes, cujos resultados constituem factos mui-lo apreci.aveis 
para o pr.ogresso d'aquella sciencia; A este respeit()) fal-
laram tambem os srs. Barbosa e dr. Alvar,enga, todos · 
com a pto~ciancia que os seus conhecimentos fües ga-
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rantem, e com · a illustração que era' de esperar da sua 
capacidade e talento. ' 

O sr. Felner apresentou um curioso trabalho, cujo 
assumpto se deprehende do titulo: «Apontamentos ten-
dentes a pFovar qual .era a familia e o nome verdadeiro 
do homem que nas guerras de Pernambuco illustrou o 
de João Fernandes Vieira.» 

O sr. Daniel Augusto da Silva aprésentou um estudo 
sobre geometria analytica. 

O sr. Silva Tulio, erudito escriptor, que illustrou 
muitas paginas do Archivo pittoresco, leu um capitulo 
d'uma obra que está escrevendo, sob o titulo de «Mis- -
sões políticas do padre Antonio Vieira.> 

O notavel jurisconsulto, visconde de Seabra, auctor 
do Codigo civil portuguez, cavalheiro que. já foi mi-
nistro e tem exercido outros cargos eminentes na admi-
nistração publica, fallou sobre a irnportancia que se deve 
dar ao padre Antonio Vieira, considerado sob o ponto 
de vis~a po!itico, comD conselheiro particular de el-rei 
D. João 1v. 

O distinçto poeta e prosador, o sr. José da Silva 
Mendes Leal, actúalmente representante de Portugal 
na côrte de Hespanha, propoz que fossem apresentados 
á especial attenção da Academia alguns documentos da. 
inquisição, ainda com respeito ao nosso mais elo.quente 
orador sagrado. , 

O sr. Thomaz de Carvalho, cavalheiro de extraortli-
naria e m~1ito solida instruccão, e deputado pelo ul-
tramar, apresentou á Academia uma traducçãÓ do poe-
ma de Vida, intitulado «Ü' bicho de seda,,' e leu. um 
trecho d'esta bella obra. 

O sr. Andrade Ferreira, apreciavel prosador, offe; 
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receu á Academia e ao Imperador exemplares de um 
livro EJU:\3 ha pouco publicou. 

O ·sf. D. José de Lacerda, cavalheiro muito lido na 
nossa litteratura, discursou sobre o estado em que a 
instrucção primaria se . acha entre nós, e declarou ter 
presente um trabalho a este respeito, que não lia por 
ser muito extenso. 

O distincto medico, o sr. dr. Alvarenga. apresentou 
o resultado de algumas observações que tem feito sobre 
a influencia que a temperatura exerce na respiração; e 
d'este mesmo objecto fallou o sr. Amado. 

O sr. conselheiro Lisboa, ministro do Brasil e muito. 
dedicado ás letras, deu cpnta de alguns trabalhos que 
fez sobre orthographia portugueza. 

Sua Majestade o Imperador. propoz que a Academia· 
fizesse todas as diligencias. para encontrar a pedra que 
cobre o tumulo de fr. Luiz de Sousa, pois que Sua Ma-
jestade a não encontrou na egreja de Bemfica, quando 
a foi visitar. Os srs . Mendes Leal e Silva Tullio deram 

· explicações que satisfizeram o illustrado monarcha. 
Estavam presentes nesta sessão vinte e cinco socios 

effectivos é dez correspondentes. 
Esta reunião foi celebrada na sala nova das sessões. 

ordinarias, que serviu pela primeira vez, construida 
sob a direcção do sr. engenheiro Lecocq. A sala é 
grande e elegante. De um lado está o retrato de D. Ma- . . 
ria 1, illu_strada rainha, que fundou a Academia em 24-. 
de dezembro de 1779, e do outro o do duque de La-
fões, que empregou os m:üores esforços para a creação-
d'este importante estabelecimento, e foi o seu primeiro 
presidente. Sobre os vãos das Janellas foram collocaclos. 
·os bustos de alguns academicos mais nota veis,~ no gabi-
nete que àntecede a sala se encontram retratos de outros. 
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O Imperador conYers0u familiarmente c0m muitos 
socios, e mostrou-se muito satisfeito. 

Terminàda a $essão da Academia, voltou ~ua Majes-
... tade ao hotel. Pouco clepois tornou a sahir, em trem 

descoberto, acompanhado pela Impemtr·iz; e foram ver. 
as illurninações, passeando em volta elo Roei©., e sendo 
saudados pela multidão que enchia a praça. DeliJ.ois de 
alguma df)mora, voftaram .pela rua i do O.aro; e rnco-
lheram ao. hotel. ' 

'Di'a 8 1 ' 

O Imperador, apezar de se ter recolhido ás duas horas 
da noite, já ás sete horas estava prompto a sáhir do 
hotel. Sua Majestade tinha girande empenho em visitar 
o museu da Real associação dos architectos civis por-
tuguezes, e para alli se dirigiu immediatamente. 

) 

Visita ao Mu'seu dos Architectps 

Ainda não eram 8 horas da manhã, e já o Imperador 
.se achava no convento do Carmo, monumento vene-
rando, oi:;id-e o grande conclesta·vel, despida. a couraça 
<ile guerreiro, e envergado o habito. de cenobita, passou 
inc)ausurado os derradeiros dias da sua vicia em total 
abandono das cousas ela, te11ra e todo entregue ás d© , 

· .céu. ·\ 
Hoje acha:-se aUi estabelecioo o museH arch.eolo.gic~ 

Jilertencente 1á Real Associação dos Archite.ctos Civis 
Portugue:iíes, e Sua Majestacfü mostrou grarade empenho 
~.rri · visitov este valioso11wpositor.io da arte :antíga ., l 

Chr. Joaquim Bossidonio·iNarciso da Silva:, .distinct.o 
<ircheologo, àrchitecto da 1casa real, e presidente d'a1 



qne1Uai a.~rnociação, ac0mpanhou Sua . .Majestade durante 
a sua visita ao museu, dando-ilhe e11uditas explicações 
·e n'Gtiaias; .ácerca de grande numero de objectos que 
a1li sei guarrdamj Jílo1Javeis uns pela sua antigui·dade, 
outros pelo seu vaiJor artístico, outros finalmente pel,as 
suas rewrdações hist0ricas. 

A \1isita foi demorada, porque o Imperador ·mostrou-
se possuido de graflde interesse e curiosidade· á vista 
de muitos ·d'aqirnlles object0s, e qüiz examinai-os mi-
_ nuciosamente. Os que mais chamaram a attenção do 
soberáno . brasileiro foram: ' 
~Dois. marcos milliarios do imperador Marco Au.,. 

relio e do imperador Claudio. Estes marcos tinham sido 
descobertos pelo sr. Joaqmim Possidonio na cidade de 
Thomar, completamente abandona.dos debaixo da ta-
rimba da casa da guarda. 

-Alguns sarcophagos obtidos pelo mesmo em San- , 
tarem, Thomar e Alcobaça: um dos qnaes representa 
deitado sobre -a campa um filho d'el-rei D. Diniz, que. 
fallecera em Sa,ntarem em consequencia de ter sido 
mordido por um javali, andando á caça. Nota-se neste 
tumulo a singularidade de estar o· corpo do priQcipe 
deitado sobre o lado direito, posiç.ão, que raras vezes 
se vê em estatuas· tumulares. 

- O sarcophago oué pertenceu a D. Constança, mãe 
d'el-rei D. Fernando 1. ' 

- O ·de Gonçalo de Sousa, grão-mestre da ordem de 
Christo, qlie fora mordomo-mór ·d'el-rei D. Affon:so v . 
. É curip.sissima a inscripção que tem gravada e;m terno, 
comp0sta de primoroflds oaracteres gothico-alle!itt·ães. 
Entre outras cousas diz .: ileu. nenhuma cousa, ao demo, 
·e qttaJJidio 1lh!e fazia desprazer, tudo dooa a. 1Deus( nein 
.dizía mal de nenhum, nem cu'/Jiçava a nenhum mal, 
nem 1bebia1 vinho, etc. 



270 

- Um tt1mulo romano do seculo IV com doze figuras 
em alto relevo; pertencente a um Edil. 1 

Sua Majestade e~aminou os modelos de madeira de 
que costuma servir-se o presidente da associação quando 
faz . as suas prelecções sobre a arte monumental dos 
povos da antiguidade, os quaes representam monumen-
tos da Grecia, Roma; Egypto e India. O Imperador prin-
cipalmente fixou a sua attenção no modelo da grande 
pyramide do Egypto, no qual se acham representadas 
<IS galerias internas que conduzem á camara do rei e 
da rainha. Contou por esta occasião o Imperador a dif-
ficuldade que teve em descer pela parte externa d'a-
quelle colossal monumento, os embaraços em que se 
viram quatorze meninas americanas que com a sua aia 
e com elle subiram ao cimo da pyramide, e referiu 
que duas desmaiaram de assustadas durante a descida. 

Continuou Sua Majestade practicando com o sr. Joa-
quim Possidonio, e disse-lhe ter pena de não haver vi-
sitado Memphis, ao que o digno presidente acrescentou 
ter Sua Majestade perdido a occasião de ver a mais 
antiga ésculptura descoberta nestes ultimas tempos-
uma estatua encontrada no Serapeum -de Memphis, a 
qual representa uma mulher com as pernas e,ncruza-
das, e foi descoberta em uma escavação por mr. Ma-
rietti. Calcula mr. Lenormand que esta aotigualha não 
terá menos de seis mil annos de existencia 1 

Quando o sr. Joaquim Possidonio se pr.opunha a 
mostrar ao Imperador um ido lo egypcio de bronze ( assás 
curioso pela circum·stancia ªªsua procedencia, pois que, 
tendo sido comprado em um leilão em Paris, e offer-
tado ao sr. Joaquim Possidonio, soube-se então que 
havia es.tado no quarto do castello de liam quando alli 
.esteve preso Luiz Bonapar~e em tempo ,de-Luiz Filippe), 
o sr. D. Pedro declarou que desejavaiver d~ prefetencia,> 
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e particularmente lhe interessavam, objectos nacionaes; 
pelo qué o sr. Silva conduziu Sua Majestade á capella, 
em que estão reunidas as amostras de marmor~s. gra-
nitos, madeiras, ardozias, tijolos, telhas, azulejos, sai-
bros, etc., de todas as províncias do reino. As amostras 
da pedra são todas do mesmo tamanho, e todas apre-
sentam a forma de cubos; as de madeiras são cortadas 
em parallelipjpedos, tambem eguaes, e tem indicados 
os respectivos preços. Esta exposição dos materiaes de 
construcção é devida aos cuidados e diligencias do 
sr. Joaquim Possidonio da Silva. . 

Tendo o Imperador examinado a estatua e tumulo 
de madeira representand0 um antigo de alabastro, per-
tencente ao condestavel D. Nuno Alvares Pereira, e que 
ficara destruído pelo terremoto de 17 55, perguntou 
ao sr. Silva onde paravam os restos rnortaes de tão 
afamado heroe, ao que lhe respondeu o sr. Silva que ' 
em S. Vicente de Fóra. 

Passando á outra capella, onde estão varias retratos 
a oleo representando alguns distinctos architectos por-
tuguezes,, designou o sr. Silva os nomes de alguns,. e 
as obras por: elles delineadas ou dirigidas. Entre elles 
nomeou Ludovice, architecto de Mafra; Manuel da Maia, 
architecto do aqueducio das Aguas Livres; José da 
Costa e Silva, do theatro de S. Carlos,, liospital militar 
de Runa e real palacio da Ajuda. Estimou Sua Majes-
tade as informações que lhe deu o sr. Joaquim Possi-
donio, e principalmente as que diziam respeito a Costa 
e Silva, que com o pae do sr. Joaquim Possidonio havia 
delineado e dirigidt as festas no Rio de Janeiro por 
occasião de se acclamar ·el-rei D. João 'VI em 1-817. , 

O sr. Silva mostrou a Sua Majestade o busto de Bu-
1aca, que esteve anteriormente escondido 'por baixo de 
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um d©s degraus do pulpito moderno na egreja de Befem, 
o qual o sr. 'Silva fez patente, mandando-lhe tirar o mo-
delo com o fim de disti;ibuir o retrato ,de tão insigne 
architecto pelas associações dos architectos extrangeiros, 
pois que tal homenagem era de justiça se praticasse 
para .com aquelle qtNe fora o constructor da ·egreja e 
claustro do monumental editieio dos Jeronymos. 

fa o sr. Silva a fallar a respeito de outro busto do 
architecto da Batalha, e o Imperador antecipou-se no-
meando logo a .Matheus Fernandes, cujo busto Sua 
Majestade tinha visto i:ia casa do Capitulo d'aquelle ad-
miravel monumento. 

Tambem se deteve a ver a campa, que tem repre-
sentado em vulto a D. Ruy de Menezes, mordomo-mór 
da rainha D. Maria, segunda mulher da D. Manuel. 

Tendo visto entire os livros da bibliotheca da àsso-
ciação a obra publii.:ada pelo architectb inglez Murphy 
relaLi'va ao mosteiro da Batalha, desejou Sua Majestade 
examinar as suas ricas gravuras, e viu-as todas uma por 
por uma. Quando chegou á es,tampa que representa o 
portal das capellas imperfeitas disse ter admirado muito 
este trabalho, mas que todavia gostou mais de ver o 
bello effeito das naves da egreJa, procurando logo no 
livro a estampa que representa o interior do templo, . . 

Em seguida, tendo Sua .Majestade notado s0bre a mesa 
um grande livr0 in folio, pergun~ou que livrn era; o 
sr. Silva o informou de que era a sua obra intitulada 
Revista Pittoresca 'e Descriptiva -de Portugal, na ql!lal 
se acham colligidas .as photographias dos mais notaveis 
monumentos do nos·so paiz. O sr. Silva fez esta obra 
por lhe ter sicrlo recommendada pelo nosso chorado mo-
narcha, o sr. D. Pedmv. As photographias são acompa-
nhadas de texto historico~descriptiv9. É uma obra de ' 
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luxo, e muito int'eressante. O sr. D. Pedro 11, depois de 
folhear o livro, mostrou-se muito satisfeito de o ver, e 
declarou desejar possuir um exemplar. ,Consta esta cQl-
lecção das seguintes photogr:aphias em p@nto grande: 
Sé de. Lisboa - Reservatorio das Aguas Livres- Largo 
do Pelourinho e Banco de Portugal- Palacio Real das 
Necessidades-Estufas da quinta das Larangeiras-Egreja 
dos Paulistas em Lisboa-Escola do Exercito-Egreja do 
mosteiro -de Belem-Fachada do sul da mesma egreja-
Vista geral de San tarem - Clatistro do convento de 
S. Francisco em San tarem -Torre de Belem -Semi-
nario patriarchal de Santarem - Egreja e Torre dos Cle-
rigos no Porto-Convento da Serra do Pilar- Univer-
sidade de Coimbra - Fron tispicio . de Sancta. Cruz ·de 
Coimbra-Fachada da Sé Velha de Coimbra-Claustro 
de Sancta Cruz de Coimbra - Aqueducto de D. Sebastião 
na mesma cidade-Castello de Almada - Vista geral de 
Cintra - Vista do palacio real de Cintra- etc. 

Passou depois o Imperador a examinar uns paineis 
trl!nsparentes, de que se serve o sr. Silva nas suas 
prelecções de archeologia e de historia monumental; 
e informando-se Sua Majestade dos dias em que cos-
tumava fazer taes prelecções, e tendo-se-lhe dicto que 
aos sabbados, disse que muito desejava assistir a uma, 
mas que, tendo de partir no dia seguinte para Cintra, 
e de ir á noite ao theatro de D. Maria, sentia não poder 
assistir á conferencía. , 

Passando a examinar outras antiguidades expostas 
nas naves do edificio do Ca_rmo, viu primeiro a janella 
conventual, e unica completa, que havia ,no mosteiro 
de Belem, a qual é composta de· sessenta peças. -

Egualmente gostou de ver o retabulo arrendado em 
cantaria da capella de Ruy de Menezes, .que perténcera 

18 1 
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ao com1Nmto, hoje em rl:l:ilil.as, de S. B,oming~ de SR.n-
tar.imr. 

. Rep-mm Srni l.Yliaijestade 11llMmai pia bapti.$cljljl.al, a qual 
o sr. Silva 0 infiollmou ~eri p!Wtencid.o á1 antiga patr-iar-
ohal, e- ten servid@ I!l-O baptism© das sr.8• 1ID<i!ant;as e do 
s11. D Miguel, tioo de Suas Majestades, .e. q11e a reco-
l:bera. no· museu para a saJvar do vergonhoso aba.ndono 
em que a encontrara. 

Notou Sua Majestade tambero ~ coh:1mna do pelou, 
riBh0, de Ti:irquel, obtida pelo Sf' . Silva para o nrn~e-u, 
c&m. o- <g1trn este sr. fez l:Hl1 bom serv.iço, pois que o 
pelernrinh0 e as SH~S pedras jaziam· por terra, ao ladD da 
.es.trada 11ublic-a. 

Nesta occasião, relamceandCl Sua-MaJestade todo o-edi-
ficio do 8airmo, disse que· escolheram bom e apropriadlil 
local para o museu de archf)ologia; e depois, apertando 

· ai mão ao sr. Silva e aos seus collegas, recommelíldou-
lhes por ultimB que auidassem na conservação dos mo-
numefttos _do paiz, o que faz SUJDpClr ter Sua Majest.ade 
no'tado o abandono em que se aeham aJguns d'elles, 
aijnda mesmo os mais importantes. 

Além do. sr-. Silva, acompanharam Sua· M:ajestade rilu-
rapte a visita os srs. vice-presidente da associação, se-
cJJebario, theSClureiro e o socio amador D. José de Sal-
danha, prnve~o11 d11 casa da moeda. Por incommodo de 
salild~ não p0deram compareceF 0s dois socios aJhadores 
Abbade Castro e lgnacio 1 de Vilhena Barbosa, os quaes 
haviam sido CQraividados pelo, presidente a fim de estar 
Pepi!resentada a associação tanto pelos aPchitectos com0 
pe!G1s socios amadores. . 
' O empenho que S.ua Majes~ade timha de visitar o mu-

seu dos arnhitect0s, já ha ~ia síd©, malilifestad0, pelo Im-
perador a,o sç. ~ilva no lazar,eto~ e ~ost~riormeute, re-



gressando· este eavalhairo do cong;resso archeologi.co de. 
B01l0mlrn, em que tom1wa pa-rte, em outubro ultimo, e 
achando-se em Veneza ria occasião em qoe o Imperador 
visitava a formosa ~idade do Adria-tico, indo ahi 0 sr. 
Si1lva comprimenta1' a Sua Majestade, outra vez o sr.. 
D. Pedro l·he tornou a faHar no deseio que tinLla de 
visitar o IDlilSefil, dizendo: Lembre-me, sr. Possydonio, 
.em Lisboa, pois quero ver o seu museu. Por essa· oc-
easião encarregou o Imperador ao sr. Silva de participar 
:a Sua Majestade o sr. D. Luiz que elle estaria em Por-
tugal no dia 29 de fevereiro, accrescentando depois: 
diga a 'D. Fernando, pois como artista ,deverá com-
prehender esta maneira de me expressar - que eu estou 
adnda dlbaixo de um sonho do qual não acordei: posto 
que tivesse f armado uma ideia muito swperior do que 
seria Veneza, todavia o que te1zho visto me tem ca;u-
sado extraordinaria admiração. 

Praça da Figueira 

Depois d'esta visita, feita com oll10s de sabio e ar-
iista, Sua Majestade foi á praça da Figueira. Por certo 
·que as nos1>as vendedeiras não poderiam ostentar em 
-suas tendas fructa$ tão variadas e saborosas como as 
que se criam sob o benefico clima do Brasil; além d' isto 
.a estação tambem nã0 permittia que o mercado esti-
vesse abastecido de muitas variedades. Ainda assim 
Sua l\fajesta!!le admirou algumas, e eomprou tres e11or-
mes maçãs, que elle prop.rio levou pa.ra o carro, em que 
àntdava. F@ram-lhe vendidas pela conhecida V:icencia, 
<qltle fical!l su.rp11ehendida e orgulhosa com a despretel::L-
.ei~sidade do monarcha, e penh0radissima quando S(1a 

. 1 
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Majestade lhe pagou com meia libra, e não quiz receber 
o troco. O Imperador conversava muito fam)liarmente 
com as colarêjas e saloios, e apreçava-lhes os seus ge-
neros. Um saloio, admirado de ver o Imperador entre 
o povo, e fallando coin todos 'tão affavelmente, rompeu 
n'esta exclamação, que encerra um grande pensamento. 
e uma grande verdade: Então este é que é o Inipera-
dor 'l Não se parece nada com os reis ! 

Continuando na sua digressão, dirigiu-se o Imperador 
da praça da Figueira á sé; mas, como não tivesse pre-
venido alguem da sua visita, não encontrou quem lhe 
mostrasse o rico thesouro, e por este motivo sahiu logo, 
tendo apenas visto rapidamente algumas capellas, e feito 
oração á Senhora da Rocha. 

D'alli regressou ao hotel ; e, sahindo depois com sua 
esposa, foi visitar a Imperatriz, viuva, ao seu palacio 
das Janellas Verdes. Deixando ahi as duas Imperatrizes, 
sahiu ao meio dia, para visitar o hespital de S. José, 
-indo pelo Atterro, ruas do Arsenal; dos Capellistas, 'da 
Pra~a, praça da Figueira, e rua Nova da Palma. 

Visita ao hospital de S. José 
. e eschola medico-cirurgica · 

O hospital de S. José é o primeiro do reino, pela 
vastidão, ex~remo aceio e excellente organis~ção das 
suas enfermarias, pharmacia, lavanderia a vapor, cosi-
nha, museu anatomico e casa mortua.ria. Sua Majestade . 
o Imperador, examinando minuciosamente este estabe-
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lecim.ento, elogiou muito a boa ordem e disposição das 
dtfferentes secções, e dirigiu palavras consoladoras a al-
gl!lns enfermos, sendo acompanhado nesta . visita pelos 
srs. Torres Pereira, en(ermeiro-mór, official maior e 
empregados da QOntadoria, e doutores Pitta e Cunha 
Vianna. .., 

Tambem á esclarecida curiosidade de Sua Majestade 
não escapou a eschola medico-cirurgica, um dos nossos 
mais importantes estabelecimentos de instrucção supe-
rior, e que, graças á diligente actividade dos seus prof~s
sores, faz honra ao paiz. O Imperador foi recebido pelo 
secretario, o sr. Motta, e pelos srs. Martins e Tedes-
tJhi. Sua Majestade visitou as aulas dos srs. Pitta, Aran-
tes e Cunhà Vianna, demorando-se algum tempo a ou-
vir as prelecções dós respectivos professores. Depois 
visitou os gabinetes de estudo, o museu e o theatro 
anatomico, elogiando a boa disposição dos objectos, e 
.a perfeiÇão dos trabalhos. · . ' 

Visita ao visconde de Castilho 

Depois de . sahir do hospital de S. José, dirigiu-se 
Sua Majestade á rua do Sol, a fim de visitar o sr. vis-
conde de Castilho, que por motivo d'uma ligeira doença 

·não podéra comparecer na sessão da academia, onde o· 
notavel poeta tencionava apresentar alguns excerptos da 
sua Il).agnifica traducção qo Sonho d'uma noite de estio 
·de Shakespeare. 
· Ia acompanhado qo barão de ltaúna, se.u camarista, 
-e do conselheir() ·Lisboa, representante do :Brasil em 
Portugal. / 
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Recebido com a i~eSJ!lOitosa eórisideiração que lhe erà 
de~1ida, exigiu que o sr. visaomfo de Castilho, a quem 
ha já annos honra c9m a S\ila amizade e com a intimi-
dade de confrade em lettras, tomasse o principàl as-
sento que lhe offerecia, e conteNtou-se com um cacleita 
junto a,o mesmo sofá. 

Disse o Imperador ao illustre poeta que sentira não. 
o ter encontrado 90 serão da vespera na sessão da aca-
demia, e mais ainda o ouvir que fôra falta de saude o 
triste motivo que o impedira de concorrer, e que do· 
estado d'esta ia informar-se pessoalmente. 

Conversou sobre alguns artigos mai? interessantM 
da sua viagem, taes como a sua visita ao tumulo de 
Virgilio (sobre cuja authenticidade mostrou ter duvi-
das), a sua ascenção á pyramide grande, em cuja corôa 
encontrou em vez dos quarenta seculos, quatorze da-. 
mas dos Estados Unidos. · 

Narrou ter estado no Porto com o sr. Camillo Cas--
tello Branco, de cujos trabalhos litterar~os Sua Majestade-
faz grande conta, e ctijas obras· completas disse deseja vai 
possuir. 

Finalmente referiu a sua excursão á quinta das Cannas 
e á Lapa dos Esteios, tão celebrada pelo cantor da Pri-
mavera e da Festa de rnaio, e apresentou ao sr. visconde. 
de Castilho uma folha de hera envolta num papel, onde: 
escrevêra de seu punho: 

Para o Visconde de Castilho 
Cantor da «Primavera» 

Lembrança da Lapa dos Poetas, 
· na Quinta das Cannas 

Coimbra, 4 de Março de 1872 
D. Pedro de Alcantara. 



O sr. visconde apreciou muito este presente, que lhe 
recorda uma época d'o.~ .:seu:S ''erde's annos, e a cama-
radagem de muitos amigos, alguns dos quaes já não 
sãb d'esta vidà. · 

Ouvit11 ler da tr1l'duéçijo, em rt!fl!l'e <d> nasso primeiro 
paéta lyt'ico ítctu~lmente t11abalba, · d© Sonho de uma 
noite de verão, de Shll'kspeare., os treobos cuja rec:ita'ção 
prM1ettida o iJllustre· poeta nijo i;i0déra e-ffeçta,ar· na 
.s~s~ão ncad.emica ·da vespe1·a; é sent~u qu·e o st'.. Jolio 
de Castilho, mancebo que CO{ltinúa as ·gforiBs d'aqlilella 
familia privilegiada da talento, não tivesse á mão a sua 
Iigne'Z de Caslro, pa·rà lhe dàr. artlQstra d'IBsta imteres• 
sante composição. 

l\nnuncinu ' por ·fim Sua Majestade q:ue á -noite fria 
ao theatrn da Trindade ouvir o Medico d forçá, o ~ue 
Sua Majestade compriu, como sémpre curppria á riisca 
até as mínimas clausulas do seu programma. 

O Imperador despedh1-se. do sr. visconde com evi-
dentes signaes •cM :mais viva- saudade., 

Na vespera da particla para o Brasil mais urna ve.z. 
timbrou em obsequiar o illustre poeta-: envíou-lhe ~l 
sieu retrato, assigg.ado de sua mão., e lhe significou em · 
tarta escripta pelo •Seu oamarista, barão do Bom Ré" 
ti'to, que, sabelildo da tenção que o sr. visconde tinha,. , 
de ir comprimenfai-o ainda uma vez no seu bota-forat 
1he pedia 0 não ,fi.z,esse. para não expor o séu rheuma-
t~{)tno à agravamento com o ar humido dr0 ma•r.· 

·De toda estu especial ~onsideração é filig:rno 1qLrnf!l.!JC'-
t upa o primeiro Jogar entre ·os cuJ.tiyiadores1ul0s letras 
pau·i!fs, e a ellas tetn presfudo serviços rel10vantes, ~ssim 
ct>tn'O no seio d'ellas tem lev·antado 10 paflltheon de sua 
ímmottalidadrei · 

· .. li . .-
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Visita ás Côrtes 

Despedindo-se do sr. visconde de Castilho e de sua 
familia, a quem deixou penhoradissimos, Sua Majestade 
seguiu para a Cílmar:a dos pares, onde examinou a ma-

' gnifica construcção da sala, e, corrio neste dia ahi não 
houvesse assumpto algu·m para se tractar, passou á ca-
mara dos deputados. Discutia-se nesta occasião o im-
posto sobre 0 dividendo-dos bancos e companhias, usando' 
da palavra o sr. deputado Aurobas, e seguindo-se adis-
cussão por parte dos srs. Fontes Pereira de Mello e Ro-
drigues de Freitas. 

O illustre viajante tomara Jogar na tribuna do corpo 
diplomatico, onde foram comprimenta'l-o os srs. mi-
nistros e muitos membros do parlamento . . 

Pelas tres horas e meia visitou a bibHotheca publica, 
sendo recebido pelos srs. conselheiro Mendes Leal, 
Silv~ Tullio e pelos demais empregados. 

As seis horas regressou ao hotel, onde já el-rei o 
senhor D. Luiz· o esperava, bem como uma commissão 
dos veteranos da liberdade e grande numero de outras 
pessoas. ·· 

Sua Majestade a Imperatriz, acompanhada · de sua 
dama e .camaflstá;• tambem de tarde foi ao ·paço d' Ajuda 
pagar .a: visita. 1qne a rainha lhe ·havia feito. 
, No pouco tempo que Sua Majestade se demorou no 

hotel, recebeu immensas visitas; os bilhetes de compri-
mentos tarnbem' foram !JJnumeraveis. Neste dia, entre 
outras, recebeu a visita da camara municipal, e a da .sr.ª 
infanta D. Isabel Maria, a4"ompanhada pelo seu veador 
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Correia de Sá e por uma dama. Tambem foram rece-
bidas por Suas Majestades as sr.•• condessa de Ayillez, 
Gamas e viscondessa de Ourem, irmãs do marechal do 
exercito Bettencourt, que foi conselheiro de guerra, e 
presidente do conselho supremo militar na ausencia do 
Imperador. 

Depois de jantar foram os Imperadores para o thea-
tro da Trindade. ·-

Theatro da Trindade ·, 
1 • 

Neste elegante theatro, fundado ha poucos annos, 
pela iniciativa do sr. Fraócisco Pal\rn, representou-se 
neste di~ a magnifica comedia de Moliére, Medico á 
força, traduzido primorosamente pelo illustre cantor 
da Primavera. 

Sua Majestade, que é tambem litterato, quiz prestar 
um testemunho de admiração á memoria do auctor, e 
de &ympathia ao prodigioso talento do traductor. 

O sr. visconde de Castilho, que no intervallo do 1.º 
para o 2.º acto foi tributar os seus respeitos e agra-
decimentos a quem assim o honrava, foi por Sua Ma-
jestade detido no camarote, d'onde assistiu ao 2. º acto, 
presenceando ·a satisfação com que o Imperador- e a Im-
peratriz animavam ..:is actores, que todos nessa noite se 
excederam a si proprios em perfeição e graça. 

No intervallo do 2.º para o 3.º acto foi Sua Majes-
tade mesmo quem, desejando o sr. viscónde voltar para 
a caixa do theatro, onde tinha alguma cousa que recom-
mendar, lhe deu o braço e o acompanhou até o palco, 
onde .se detev.e alguns minutos expressando a Taborda · 
quão·satisfeito estava com a representação em.que tanto 
se distinguiam todos, especialmente elle e Delphina. 
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Terminado o especta~Aüo, tfetolhietiam ·o lrbpertrdor 
e á Íníperatriz ao hotel·, 

li>ia '9 

Cintra e Queluz 
·Este dia destinaram Suas Majestades. para taLJer 'liima 

digressão a Cintra. Não podiam escapar ao gosto do sr. 
D. Pedro esses Jogares tão cheios de mimos e encantos, 
que os mais severos viajantes não duvidam appellidar 
Jardim da Europa, celebrados pelas endechas saudosas 
de Bernardim Ribeiro, cantados eóthusiasticamente por 

, Càmões, Byro'Fl e Garrett, admirados- finalmente por 
t.ódos que visitam estas paragens tão pittorescas. 

O senhor D. Fernando e a sr.ª condessa d'Edla ôhe .. 
garam á vill~ [:)erto das n'Ove horas ela manhã para· na 
sua vfaita receberem e acompanharem os Imperadores. 
Chegaram estes pouco depois, e todos se dirigiram para 
o palacio acastellado da Perna, consttucção maravilhosa 
nos píncaros das peneclias, topetando cotn as nuvens, 
ninho de aguias1 como já no seculo passado ohamava a<í1 
mosteiro ela Pena o douro George Cardoso. 

Np parque, do palacio foram 0s Imperadores· rece·· 
bidos pela philarmonicà de S. Pedro; que os ~filclog 
com o hymno bras\leito. 

O povo, quê por êssa ocoasião ~lli aftltlia númeróso, · 
soltóu em honra dos augustos viajantes enthusiasticos 
vi-vas e acclálnllÇões, 

Suas Majestades \tiratn e admiraram. os caprichosos 
e mil variados ornatos de architectura do palacio1 as 
riquissiínas preciosidades arti$tioa~ qoe -0 iehhO'r D. Ferw 
nandó alli tem ~uidadosamente reanido, formando um 
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rdadeiro muzeu, e extasiaram-se com o panorama 
desl_utnbrante que p'aquellas paragens se domina. · 

Depbis de terem pas:;eado pelo formoso parqne, onde 
a primavera começava já a ostentar as sua·s galas, foi-
lhes servid<J um esplendido almoço no elegante chalet. 

Desceram depois a visitar o palacio real da víll'a, o 
qual, pela curiosidade da sua construcção e pelo . seu 
valor historico, Sua Majestade muito gostou do vêr. 
Mostra-se neste palaCio a casa onde o infeliz Affonso vr, 
sem reino e sem mulher, passou amargurados .dias de 
captiveiro e exalou o.ultimo suspiro. Quinze annos ·alli 
gemeu o desditoso rei, cuja desgraça um poeta pintou 
neste versos: • · 

Eu fui livre, fui rei, e foi marido · 
Sem reino, sem mnlher, sem liberdade: 
'l'anto importa não ser como haver sido!... 
A Portugal só deixo esta verdade,. 
A meu irmão só deixo este ml'mento, 
Este é de Affonso sexto o testamento. 

Vêem-se no pavimento d'ella os ladrilhos desgastados 
com o atrito dos passos do desditoso moÍlarcha. 

Ha lambem neste palacio uma sala muito curio~a, a 
sala das pegas, assim denomin~da por estarem pintadas 
no tecto grande numero d'estas aves, tendo cada uma 
no bico .um r9tulo com esta letra -por bem. 

Diz-se que a Tainha D. Filippa surf)rebendera seu 
marido D., ,João r galanteando uma dama, e que o rei 
nessa occasião dissera a sua esposa que era por bem 
e sem crimjnosas intenções. Egualmente se diz, que, 
para commemorar a resposta e castigar a loquacidàde 
d'algumas damas do paço, a quem o caso deu muito 
em que fallar, mandara el-rei pintar no tectd as pegas 
com aquelle dístico. Garrett ?.proveitou esta tradição 
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para um galante solau que se pode ver nas suás obras. 
O que ba de verdade na tradição não sabemos dizer. 
mas é certo que estas palavras por 'bem tomou por di-
visa el-rei D. João _r, segundo se deprehende do que 
diz José Soares da Silva nas Memorias pag. 27 4. 

Egualmehte é celebrada a sála onde se diz que em 
conselho resolvera definitivamente D. Sebastião a des-
graçada empreza de Africa. Mostram-se alli a cadeira 
e bancos, guarnecidos de azulejo, com folhas de vide 
desenhadas, nos quaes se affirma estiveram sentados 
nessa occasião .o desgraçado monarcha e. os do seu con-
selho. 

Tarnbem é notavel neste palacio a sala dos cervos 
-0u dàs armas, em cujo teclo se vêem os brasões das 
mais nobres familias de PortogaJ,, mandados pintar alli 
por el-rei D. Manoe), em cujo tempo estava a armaria 
muito em voga no nosso paiz. Foi a heralclica muito 
da predilecção cl'este monarcha, corno se prova dos 
factos de mandar pôr no real archivo um livro rica-
mente illuminado com brasões, instituir reis de armas 
·para que se observassem as leis da armaria, 1qoe elle, 
no dizer de Antonio Caetano de Sousa, entendeu scien-
tificamente, e finalmente mandar ao primeiro a quem 
deu este officio qoe viajasse pelas côrtes da Europa 
para se instruir nesta arte. 

Suas Majestades viram outras curiosidades do palacio 
e partiram ás 4 horas para Qoeluz. 

Em Qoeluz, acompan.hados pelo sr. D. Fernando e 
pela sr.ª condessa d'e Edla, visitaram os Imperadores o 
paço, onde ainda se vê com a mobilia d' então, a camara 
em que falleceu Sua Majestade Imperial o sr. D: Pe-
dro 1v, quinta e jardins, no que se demoraram perto 
de .uma hora; depois do que regressaram a Lisboa. 
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Theatro P,e D. Maria II 

Na volta de Cintra e Queluz foram Suas Majestades 
para o hotel, 'e jantaram. · 

O Imperador, como já fizemos notar, desejava as-
sistir á representação do Gladiador de Ravenna., em 
que o sr. Latino Coelho ostenta as esplendidas g·alas 
do seu estyfo, e a nossa primeira actriz, Emilia ·das 
Neves, revela todas as grandezas do seu talento1' 

Os Imperadores e a sua comitiva ·ocuparam os ca-
marotes n.º' 1 i, 12, 13 e 1ft. da 1.ª ordem. A sala 
do espectaculo apresentava uma vista esplendida. Estava 
ornada com cortinados e flores, escudos e coroas, com 
o dístico - P. II-e illuminação dupla. Estes ornatós 
vistosos, as elegantíssimas toilletes da primeira socie- , 
dade lisbonense, a platêa e camarotes apinhados de es-
pectadores, apresentavam uma vista encantadora. Os mo-
narchas portuguezes, e o sr. O. Fernando e a sr.• condessa J 

de Edla, tambem assistiram ao espectaculo. A camara 
municipal estáva no camarote n.q 10 tla Lª ordem. A 
orchestra era regida pelo maestro Cardin, e,os m11sicos 
que a compunham, trajavam todos casaca preta e gra-
vata branca. · 

O espectaculo c0rreu muito bem. Parece que os 
actores mais se animaram com a presença do monar-
cha brasileiro, mostrando ca.da um o~ recursos da sua 
habilidade, e dando á peça uma harmonia e perfeição 
quasi inexcediveis. Os applausos foram concedidos en-
thusiasticamente pela platêa a quem tão bem sabia in-
terpretar a difficil peça, de origem allemã .. 

O maestro Cardin offereceu a Sua .Majestade a par-
titura d'uma symphonia, intitulada ·a Brasileira, qúe 
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fora tocada antes de 'subir o panno. O Imperador agra-
deceu, e declaro~ a0 auct0r que lhe agradara muito. 

Suas Majestades retiraram-se satisfeitos, e fazendo 
.muito boa idéa do merecimento dos 11ossos actores 
dramaticos, alguns dos quaes os illustre·s. viajantes já 
ümham apreciado no Rio de Janeiro. 

Quan~o 0 espectaculo concluilil, dirigiram-se para o 
hot.el, não tornando a sahir neste dia~ · 

Dia 10 

Antes das· 7 horas, sahiu Sua Méljestade, acompa-
nhado pelo seu medico, num trem fechadq, dirigindo-se 
á . egreja de Nossa Senhora da Encarnação, para, como 
fiel aos preceitos da egreja catholica, ouvir missa. O 
Imperador ajoelhou prnximo da balaustrada que separa 
o recinto do altar, que fica j uncto da sacristia, do corpo 
da capella ; orou e assistiu ao Sancto Saüificio com 
gravidade e recolhimento, ' não aceitando lo.gar reser-
vado, e confundindo-se no concurso de fieis que tam, 
bem assistiam á missa, resada pelo reve~endo padre 
Brito. Suc1 Majestade tinha sido recebido á porta . por _ 
dois sacerdotes, um d'elles o parocho da freg-uezia, e 

·pelo sr. Silva Tullio, que alli esperava o qial viajante, 
parél, segundo o desejo Illailif esta.do por elle, o a(t0m-
p,anhar a Valle de Lobos. . 

Termina<iio este, acto religioso, sahiu Sµa Maj,estade 
ei oi vêr o jaridim de S. Pedro d'Alci}nbara e o passei0 
do· Roci0.,1 apreciando muito a belleza do sitiçi, e o·bello 
panorama que do primeiro se avistíl. 

Eram 9 h0Fa"S! e mi:iia da manhã' quando . o Imperar 
clor, acom1Danhado· p.elo seu mec;Jjço e pel@s srs. minjstro 
do Biia$iL ero, Lisbpa, (,).Silva '~ql)ioJ1 tQrnog. ~Ogílri nq> 
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bistoriad.l'lr Alexandre HercalaJ;i@. 

Vil;it& ~OJ ~~. A.lex.a·l\l.Q..re :tJerculano 

Com a1 affüctmDsa v,1sita1 do lmperador recebei!). o 
sr. Alexandre Hercufono, alem de ljl{Il testemunho de 
sincena amisade pessoal, mais um florente brasão para · 
a sua immortal côroa de glonia. E seria bem difficil de 
doolarar se esta visita só foi um preito de homenagem 
conscienciosam.ente prestado ao mais distincto dos sa-
bias portQguezes, ou se foi· amavel intrevista de duas 
augustas realezas, awiD.as transigentes pe1a superiori-
dade dos genios, ambas comprehendendo-se p@la ma-
gnanimidade dos corações. _ 

Nem muitas vezes na historia das nações se .encon-
tram factos de tão eloquente significação como 1a da 
familiaridade d'esta notavel visita, que, re \\elando o es-
pírito just0 e illustrado de um monarcba liberal, hon-
rava co~dignamente em Alexandre Herculano o homem 
que se tem nobilitado pelos esforços do trabalho e pelo 
pofiler do admiravel talento. . 

Foi l'lm gramd.e exemplo de justiça e de respeito. 
Sua lVliajestade dissera, · qµanclo soube que o notavel 
historiador estaNa doente: - .«0 Herculano não pode 
vir a Lisboa: · }Dois. vou eu lá. DeH,s ·con.cedirn-me ,saud~ 
e forças ;1 e por isso não faltêfrei a esta partei' do Jl\eU , 
progiramma, que censidero muito import.ante.» 
· E assim Sua Majestade satisfez neste dia o desej0 
de con~rersar famLliar:me11.te. com <i> sr. Alexandre Her-
~ufalilo. 

O imperiol viflj-ante chegou 4 'e;Staç]ío· de Santaren:i1, 
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e logo, com as pessoas que o acompanhavam, foi em 
trem descoberto para Valle de Lobos. O sr. Alexandre 
Herculano, penhorado com tão distincto obsequio, re-
cebeu Sua Majestade• com a franqueza que o caracte-
risa, e sem a etiqueta, que o Imperador e o Jogar muito 
bem dispensavam. 

Foi servido um campestre almoço, em 'que @ nosso 
grande historiador só apresentou iguarias, feitas de 
productos de sua lávra, ou de aves apanhadas na sua 
propriedade; sendo servidos á mesa por moços d'aldeia, 
com os seus caracteristicos e pittorescos trajos. O 'Im-
perador conversou muito com o sr. Alexandre Hercu-
lano sobre variados assumptos, mostrando mais uma 
vez a sua competencia, e admirando a erudição do af-
fan}ado escriptor. · 

Sanlarem 

Concluida a visita ao sr. Alexandre Herculano, Sua 
Majestade e seus companheiros de viagem difigiram-se 
para Santarem. · 

Santarem é uma cidade edificada na mar:gem direita 
do Tejo, que lhe beija os pés, e reflecte no azul das 
suas aguas as grimpas dos edificios, que a enobrecem. 
É tarrí.bem um repositorio de bellos monumentos, no-
taveis por muitos Íitulos, alguns descurados, mas mos-
trando ainda toda a grandi0sidade das edificações. Além 
d'iEiSO esta cidade chamava especialmente a attenção do 
Imperador. Diz a tradição que na egreja da Graça estão 
fechados num tumulo os restos de Pedro Alvares Ca-
bral, o descobridor do grande imperio, que hoje o sr. 
D. Pedro 11 rege com a prudencia e illustração, que o 
fazem o mais estimado"' monarcha do mundo. 



289 

Chegou o Imperador a Santarem pela hora e meia da 
tarde; vinha ac0mpanhado pelos srs. barão d'Itahúna, con-
selheiro Lisboa e Silva Tullio. Não houve recepção pre-
parada. porque simplesmente tinhà havido' alguns çlias 
antes, da parte do ministerio do reino para o g@vemo 
eivil d' esta cidade, prevenção da 'possibilidade ela visita'. 
de Sua Majest<lde Imperial: corno porem era dia de 
feira, e Sua Majestade parasse no C~mpo de Sá <la B,an,. 
deira, onde a feira se faz, algum povo se agrnpou em 
volta da carruagem, dizendo-se logo que era realmente 
o Imperador um dos personagens,. que acabavam de 
chegar. 

Sua Majestade di.rjgiu-se para o quartel· de cav.alla-
ria, onde está o túmulo de D. Duarte de Menezes, pe .. 
rante o· q1qal se demoroq por algum tempo: á sahida 
do quartel é que se . lhe poderarn• apresentar as aucto-
ridades superiores 90 districto, acompanhi)ndo d'ahi em 
deante Sua Majestade, que seguiu para as Portas do 
Sol, tendo occasião de admirar o bello panorama, que 
d'al!Í se gosa. Foi depois á egreja da Graça, onde, sob 
uma lousa rasa, jaz Pedro Alvares Cabral; tambem 
aqui se demorou, vendo depois, de passagem, vàrios 
objectos d'arle de menos interesse: nesta egreja é que . 
se ajuntaram muitos cavalheiros, d~ melllor sociedade 
d1esta terra, para %1 em o Imperadbr, que segtliu logo 
depois para a estação do caminho de ferro, partindo. 
para Lisboa pelas tres horas e meia da tarde, pouco 
mais. ou menos. · 
. (j)uasi sempre, durante esta pequena digressão; con-

versou animadamente com o st. Silva Tullid. · 
• 1 

1' ' ' 
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-Visita ao-asylo de Maria Pia 

Apenas chegado á capital, Sua Majestade não des-
cançou: immediatamente, em companhia dos srs. mi- . 
nistro do Brasil ·e conselheiro Nogueira da Gama, foi 
visitar o asylo Maria Pia, aonde a caridade sustenta tan-
tos desfavorecidos da fortuna. O sr. director Barros e 
o sr. fiscal receberam o l.{µperador, e acompanharam-
no na visita ao edificio. O sr. D. Pedro n examinou 
as camaratas, a dispensa, enfermarias, casinha e refei-

/ torio; dirigiu-se em seguida á ermida, e alli orou com 
recolhimento; e por ultimo subiu ao côro e ante-Gôro 
da egreja da Madre de Deos, chamando-lhe, a atten-
ção, posto que ligeiramente, porque o tempo não per-
mittia maior demora, alguns quadros que ornam as 
paref.les dós mesmos. 

Terminada esta visita, recolheu o imperial viajante 
ao hotel para jantar. 

Visitas da Imperatriz 

Em quanto o Imperador foi a Santarem e Val de 
Lobos, a sr.ª D. Thereza Christina não esteve ociosa em 
Lisb0a. Sua Majestade foi ás onze horas da manhã vi-

. sitar outra vez a Imperatri~ viuva, e alll se demorou 
' duranti:i longo espaço de tempo, conversando ambas as 

senhor;as nos termos mais affectuosos. Á uma hora já 
Suà Majestade se achava na magnifica egreja do Lo~ 
reto, aonde assistiu á missa. 

Depois, a sr.• D. Thereza, . que é um anjo de cari-
dade, e desvelada protectora das_ c.riancinhas, que sof-

-/ 
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frem por não terem paes que às acarinhem, consolem 
e eduquem, foi visitar o asylo de D. Pedço v, no Campo 
Grande, estabelecimento levantado á memoria do maiS 
philantropico e bondoso monarcha, do mais saudoso e 
chorado rei, que tem tido este nobre paiz. 

A Imperatriz foi recebida á porta pela direcção e 
pelas creancinhas, que formava·m âlas, c01po anjos que 
sa udavam a visita d'uma sancta; e percorreu depois o 
-edificio, encostada ao braço do sr. conde das Galveas, 
e acompanhada pela direcção do asylo, pelas professoras, 
e por algumas senhoras da alta aristoeracia, bem como 
pelo sr. Vianna Pedra, a quem o asylo deve muito. 

Sua Majestade percorreu todo o edificio, a capella, . · 
aulas, refeitorio, cosinha, dormitorio, casa de banhos, 
dispensa, arrecadação, etc., elogiando muito o aceio e 
boa disposição, em que tudo se achava. O sr. Vieira, 
secretario da direcção, dirigiu ás alumnas algumas per-
guntas sobre historia e/cclesiastica, aproposito dos qua-
dros que se viam; e Sué!., Majestade mostrou-se muito 
satisfeita da presteza e exactidão, com que eram dadas 
as respostas. , ' 

Foi offerecido .á Imperatriz upi exemplar dos esta-
tutos e do regulamento interno, e bem assim do rela-
torio e contas do ultimo anno. Sendo apresentado o 
livro aonde deixam 0 seu nome as pessoas que visitam 
:a c~sa, Sua Majestade tambem o assignou; 
· A sabida tres das crianças mais novas offereceram 
ã Imperatriz dois lindos ramos de flores, e um açafate 
da camelias, decerto o mais formoso presente que Sua 
Majestade tem recebido: a Imperatriz agradeceu, e es-
timou a lembrança, affagando as crianças, e· dirigindo 
a todos ·as mais benevolas e honrosas expressões. 



Entre as pessoas que acomp,anharam Sua Mafestade 
viam-se as sr."º ·viscondessa ele Campos, sua filha e ne-
tos; o sr. dr. Gaspa~ Gomes, bemfeitor do a~ylo, com 
sua esposa e filha; a sr.ª D. Capitolina Vianna e algu-
mas pessoas 'Cle sua familia; e. o sr. Oliveira Soares. 

Depois do.jantar, foram Suas Majestades para o thea-
tr~ . de S. Carlos, e alli occuparam o camarote n. ~ 4.2 
e a sua ·comitiva os n.ºª 4.0 e 41 ela 1." ord,em. 

O theatro estava esplendielo, e 'Cheio de especta-
dores. Os monarchas portuguezes só chegaram no fim 
do 1. º acto. Cantou-se a Martha, com _magnifico exito, 
e terminou o espectaculo com . a dança Peregrina. O 
Imperador, no inlervallo elo 2. º aéto, esteve no cama-
rote do sr. D. Fernando. ' 

Os Imperadores.recolheram ao hotel, logo que o es-
pectaculo terminou. 

' ' Antes do theatro tinham Sq?s Majestades re~ebidó 
no hotel o nuncio apostolico, ministros da Allemanha, 
de lQglaterra e sua esposa, do. Perú e sua espo~a. da 
Austria, da França, d.o Brasil, secretarios das legações 
µe Hespanha, da Belgica e da Italia, madémoiselle Glin-
kas, filha do ministro da Russia, marqueza de Canta-
gallo. e filho.,, visconde e viscondessa de Menezes e fi)ha, 
condessa de Azinhaga, visconde e visco.ndessa, da Gan-
darinha, João Rebello da Costa Cabral, sua esP,osa e 
~qbrinha, conde de Mesquitella, D. Antq'QiO da Costa,, 

' Berquó~, general . CauJa e. muitqs outros· cavalheiro~. 



Depois do theatro, ainda Süa Majestade saliiu a 'pe, . 
com o sr. barão do Bom Retiro, a passeiar por algumas 
ruas da ~idade. · · 

Dia 1:1. 

o 'rmperador, acompanhado pelos srs. eor;iselheiro Lis-
boa e Silva T'ullio, estava já as sete horas e um quarto 
da manhã na egreja de S. ~oque. 

Capella de S. João Baptista 

O Imperador foi á egreja de S. Roque para ver a 
-telebracla ·capella de S. João Baptista. Não se enc'On-
trou, porém, a essa hora o thesou~eiro por não haver 
sido avisado da visita, e por este motivo teve o Impe-
rador de voltar alli passada ipeia hora. 

O Imperador admirou a sumptuo:;a capella e ficou 
surprehendido com a riqueza e belleza dos seus mate-
riaes. Vêem-se a!li os mais custosos e mais ra~os, taes 
como colorinda, alabastro, verde antiquo, jaldo antiquo, 
porphydo, lapis-Iazuli, amethistas, jaspe e .coroalioa. 

Egualmeote admirou as suas riquissimas alfaias de 
prata e paramentos. 

Esta capella fo} mandada fazer em Roma por el-rei 
D. foão v, que nella, nos seus paramentos e alfaias 
dispeodeu oitocentos contos de réis! Fez o seu risco 
em Roma o architectn-Vanvitelli. O papa Benedicto x1v, . 
para obs.equiar D. João v, mandou armar a cap'élfa na 
ba='ilica de S. Pedro, e nella disse · a primeira missa. 
O .mooarcha correspondeu ao obsequio do pontífice, 
presenteando-o com um calix de ouro, de primoroso 
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avor, cravejado de diamantes, no valor de quarenta 
contos de réis. 

Chegou ,a· capella ,a Lisboa no anno de 17 48, e pa-
tenteou-se ao publico no dia 13 de janeiro de 1751, 
j~ no reinado de D. José. 

É interessantissimo ' º artigo historico-descriptivo. 
d'esta capella, publicado pelo sr. 1. de Vilhena B\lrbosa 
no Archivo Pittoresco, vol. 7. 

O Imperador, quando v~u os tres maravilhosos_ qua-
dros de mosaico de côr~s. que adornam _ esta capella, 
imitando pinturas de Miguel Angelo, Gnido e Raphael, 
disse maravilhado : - «Não ha segundos na Europa ! > 

O thesoureiro, o sr. Dionizio Pedro Capellino, offe-
receu a Sua Majestade tres exemplares do resumo da 
descripção d' este singular monumento, escripto em por-
tuguez, francez e inglez . 

. Convento do Coração de Jesus 

Sua Majestade foi ver a bastlica da Estrella, majes-
tosa onstruc-ção· do reinado da illustrada tãinha D. Ma-
ria 1, senhora virtuosa e protecto.ra das letras, e que 
deixou o seu nome vinculado a creações e reformas 
de subido vãlor. 

É a sumptuosa egreja da Estrella um monumento 
elegante e bem ornado, com o seu magnifico zimborio. 
a esconder-se nas nuvens, e avistando-se d'elle um ex-
tensó é formoso panorama. · 

O _Imperador viu a egreja, a sachristia' e o zimborio,. 
dizendo que era uma bella edificação. · 

, ' 
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Quando voltava da Estre~la, parou a examinar o dis-
tic.o que co~memora o fall~cimento de Almeida Gar-
rett, e que está gravado nu_ma la19ide; collocada no pre-
dio, que actualmente pertence . ao sr. Barros, e fica a 
Sancta Izabel. 

Sua Majestade disse por esta occasião: «grande pená 
tenho de não te.~ conhecido este notavel poeta; fiz po-
rém acquisição de preciosos authographos seus, que me 
deu o Palha, e r ue acceitei com reconhecimento.» 

Sé, ~asa dos Bicos, e Alfama 

Passou, depois o imperial viájante á Sé patriarchal, 
• I 

sendo recebido los srs. deão D. José de Lacerda, co-
negos Paes de M\rapda, Vaz e Moreira Pinto. Sua Ma-
jestade observou apidamente · as coisas mais ·nota veis 
do edificio, não e quecendo •as que a tradição relaciona 
com a vida de S. icente e de Sancto Antonio; · e tam-

- bem viu de relanc as ·preciosidades que no thesouro 
ela sé se encerram, lhe foram indicadas pelo sr. deão. 

Da sé foi o lmper~or ver a casa dos Bicos, de grande 
valor archeologico, Pjrque está ligada á vidã do grande 
e immortal capitão Atfonso d'Albúquerque. ' 

Depois desceu da \arruagem, e, acompanhado pelo 
sr. ·Silva Tullio, à1ri o-se para o bajrro da Alfama. 
Foi pelo arco de Jesu até S. João da Praça, beco do 
mesmo nome, travessa · a Silva, arco do Guedes, largo 
de S. Raphael, rua de S. Miguel, largo do mesmo 
nome, becos da Formosa das Cruzes, rua da Rigueira-, 
beco do Loureiro, rua d Cruz do Mar, até Santo Es-
tevão, escadinhas do me o nome, rua ·ao· Espírito 
Santo, Chafariz d~ dentro rua do Terreiro do Trigo 
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até' ao arco de1 Jesus, e aqui de .novo entrou na ,car-
ruagem, dirigindo,se filílr.a a Iilla da Trindade a .v~siitar 
o ~1elho ministro de seu au.gusto pa.e, o 'Yenerando an-
cião, o sr, Joaquim Antou40 d.e Aguiar. Durou .esta 'Vi-
sita dez minutos. Sahindo d'aqui, retirou-se Sua Ma-
jestade para 'o lmtel, ficando o sr. Tullio ~i·lílda em casa 
d0 sr.' Aguiar. . ' · 

Depois· .de .ai.moço foi Sua MaJestad.~ ve,r a Impera-
triz, viuva, e depois á academia das bellas artes. 

· Acad.emia das Bellas A .es 

A Aicademia das Bellas Artes, desej ndo que o Impe-
rador podesse ver todas as colle~ções que ha neste im-
·portante estabelecirnente, fez todos o esforços para que 
-antes da chegada de Sua Majestade se acabassem de 
preparar aquellas que, por falta de mpo e:de meios, 
não tinha até aqui sido' possivel abr.r ao publico. Com 
effeito conseguiu o que desej ava; e Imperador na sua 
:visita pôde ()xaminar as segelintes ollecç.ões: 

1.º Galeria de quadros. 
2.º Collecção tle desenhos. ' 
3.º Çollecção d'arte ornament 
4.º Bibliotheca. 
5.º Gabinete de gravuras. 
6.º Gabinetes de photograp as dos principaes mo-

numentos de Portug . 
7. º Co11ecção de escu 1 ptur . 
Além d'estes museus exa inou as aulas, que pela 

maior parte estavam funccio ndq por occasião da sua 
visita e os gabinetes de qu todos os professor.es. 
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Esta galeria já está exposta ao publico ha cerca de tres 
annos. Tem 1:1m catalogo impres~o e ·é bastante conhe-
cida do publico. A sua parrte mais importai:ite é sem 
duvida a ~ollecção unica que possue, de quadros da cha-
mada antiga eschola portugueza de pimtura. Avultam 
entre elles originaes de grande merito; aquellas ~alas 
são, para assim dizer, o archivo da arte portugu·eza, ,e_ 
é alli que os estudos attentamente dirigidos podem re~ 
constituir a historia da pintura em Portuga'l, ajllclando-se 
com o auxilio que deve ministrar aos que estudam 
esta especiali~ade o exame dos archivos e a compa-
raç,ão cl 'outros quadros existentes noutros pontos do 
paiz, exemplo: Vizeu, talvez berço cresta eschola. 

E~ta collecção abriu-se pela primeira vez ao publico 
por occasião ela visita imperial. É já muito importante 
e promette augmentar todos .os dias com as acquisições 
e doações que vai recebendo. 

A coll'ecção contém mais de 2:000 desenhos, porem 
só se poderam agora ver expostos cerca de 6QO, pois 
que nas quatro salas destinadas para esse fim não ca-
biam mais. Ha alli exemplares de quasi todas· as es-
cholas, I e• de muitos dos distinctos mestres d'algumas 
d'ellas. A nossa está bem representada e contém exem-
plares d'alguns antigos artistas taes como: Campello, 
Amaro do Valle e outros. Dos modernos tem quasi to-
dos, avultando entrn elles Sequeira qqe está alli bem 
representado nos seus tres estylos; Vi-eiras Lusitano e 
Portuense, Taborda, Cyrilo, Joaquim Machado de Castro, 
-etc. 

.. 
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Entre os extrangeiros podem citar-se: um bellissimo 
·desenho sobre pergaminho, original <le Raphael, pri-' 
meiro esboço da sua Galathêa no palacio Pbarnese, no 
qual se notam divers?s arrependimentos e alterações , 
que o tornam ainda mais curioso; uns pequen~s dese-
nhos de Miguel Angelo, desenhos de Guida, de André 
dei Sarto, Paulo Veronês, Rubens, Olidoro de Carra-
·vagio e muitos outros, que fôra longo referir. Esta 
collecção não tem ainda infelizmente o seu cathalogo 
impresso. Está-se ultimando o inventario, terminado o 
-qual . se buscará prestar toda a attenção ao cathalogo, 
que servirá de guia ~o publico. 

À'\'\~ O'\''l\llll\Wl\\l\\ 

Este m~seu, que deve vir a dividir-se em varias sec-
ções, taes como: ourivesaria, ceramica,. mobilia, te-
cidos, etc., pôde apenas expôr a primeira d'estas. Das 
outras tem como m1cleo alguns objf;ctos, que sem du-
vida apresentaria tambem, se tivésse espaço, ainda 
que não fôra senão para despertar a attenção e pro-
mover o augmento d·e tão importantes collecçõe~, que 
não só recreiam quem as visita, mas são muito uteis e 
até indispensaveis para as classes industriaes que têm 
de applicar a arte do ·desenho á sua industria. Em In-
glaterra nos ultimas annos tem havido tentativas co-
roadas do mais feliz exito para crear semelhantes mu-
seus, de que o museu Kensington em Londres é o mais 
notavel. Creado ha poucos annos por iniciativa do prin-
cipe Alberto, contém hoje as r;iais importantes e variadas 
collecções d'objectos d'arte ornamental, que, visitadas 
attentamente por grande numero de operarias, vão exer-
cendo urna transformação benefica na industria ingleza. 
A par d'este museu permanente celebram se amiudadas 
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vezes exposições de objectos emprestados, abrem-se cur-
sos gratuitos nocturnos e diurnos, e scholas de desenho 
nas suas differentes classes com cursos, etc. A Academia 
de Lisboa tem procurado acompanhar este movimento, 
e mais de uma vez tem representado sobre a necessi-
dade de reformar. o estudo das artes em Portugal para 
que as numerosas classes industriaes, que d'elles care-
cem, como ourives, entalhadores, canteiros, etc., possam 
encontrar o ensiryo completo de que hoje estão privados, 
e sem o qual terão de copiar servilmente os modelos que 
vêm de fóra sem os retemperarem nas fontes vivas da 
arte - o estudo da n·atureia, e os trabalhos dos grandes 
mestres. É mesmo de crer que esta transformação dos. 
estudos ar~isticos não traria no pessoal grande augmerito 
de d~spesa. Quanto á somma, que ~ se dispendesse em 
acquisição de objectos, ninguem de certo se lembraria 
de lastimar a sua applicação para dotar o paiz com uma 
instituição que por um triste privilegio nosso somos os 
uuicos a não ter. Além d'isto existem dispersos pelo 
paiz grande numero de objectos que seria facil adquirir ' 
sem grande despesa e até sem nenhuma, uma vez que 
se tivesse creado um museu que todos á porfia se es-
merariam em augmentar. No entanto, ~espera de me-
lhores tempos, a Academia reorganisou COIQO pôde a 
sua aula de ornato, forneceu-a de alguns modelos, e. 
administra instrucção diurna e noctnrna a mais de du-
zentos operarios annualmente. . 

Annexo a esta aula está o museu de arte ornamental 
de que o Irr}perador visitou a secção mais importante, 
a de ourivesaria. Ha nella grande numero ele objectos, 

. restos de muito maior quantia, que existia n.a Casa da 
Moeda, vinda dos antigos conventos e de que poderam 
escapar ao cadinho os que hoje se encontram naquella 
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ool!ecçã·o. São pela maior ' parte objectos de egreja, en-
tre 1as quaes 'bitaremos como algHns elos mais notaveis 
~s ~eguintes: duas cruzes processionaes gothicas do 
sectilo xv; uma <1ustodia que .mandou fazer para Alco-
b:iça o celebre D. João d'Omelltis, immortalisado por 
Ate~andre fforcul1ano l'lO seu romance o Monge de _Cis~er; 
uma collecção de calites, começando por tres do secl!ll© 
x1I, com ins(l,ripção e dçita, terminando em calices do se-· 
cu lo xvm, ba~tante completa no seu g'enero, etc. J uírcto a 
esta coUecção expozeram-se alguns objectos que -consti-
tuem um nucleo de uma collecção archeologioa, 1com- ' 
prehendenclo antigualhas ~nco'ntraclas nalgumas minas 
do paiz., exploradas pelos romanos, em Cetóbriga, etc. 
Esta collecção está muito em começo, e por falta de re-
cnrsos tem sido impossivel il-a desenvolvendo, como 
desejava a Academia. ' 1 

Ao lado da ourivesaria expozeram-se lambem alguns 
exempla'res de tecidos nacionaes e as photographias de 
alguns objectos de prnta- e ouro existentes nos museus 
reaes e nalgumas egrejas do paiz. 

A bibliotheca da Academia das bellas artes contém 
e~clusivamente livros d'artes e de archeologia. Foi fun-
d\ldajuntamente com aquelle estabelecimento, recebendo-
p0r aquella occasião um certo numero de livros, do de-
posito dos ex~inctos conventos'. Durante muitos aonos, 
porémí achava-se muito longe de estar em dia com as 
pub)icações modernas, at~ que pelos ' annos de 1863 e 
1864., graças em grande parte á munificencia de el-rei, 
pôéle augmentar o seu fundo com grande numero de 
publicações francezas, inglwt.as, allem~s e italianas, das 

, ~ .. 1 
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' mais. neaessarias pa.ra o estudo dos artistas, arch~ologos 

e operarios. Mais tarde uma doação irnportantissigifl veiu 
completai-a: o conselheiro Jorge Husrnn da Camaríl1 QJ.Ue 
por1muitos an.nos foi nosso encarregado de negocios em 
Rcima,, conseguiM,reunir u11rn biblotheca1sem outra rival, 
além dq. do conde Cicognarn,, .o celebre historiador da~ 
artes. Esta biblio.theca que, por morte do co~de, o Papa 
Leão ~II comprara pelo preço de :dezoiLo contos para a 
reunjr á do Vaticano, comprebenclia as public:ições mais 
importantes e mais raras, as edições mais notaveis, li-
vros hoje inteiramente fóra do commercio, sendo µma 
collecção de grande apreço e valor. A bibliotheca Hus-
son, afóra algumas. obras de litteralura, contém todos 
os volumes que existiam na do conde Cicog-oara. Tão 
importante li~raria foi generosamente cedida ao Estado 
pelo seu possuidor, que não_ quiz por tão valiosa of-
ferta receber remuneração alguma. -Com estes dona· 
tivos e com as acquisiÇões que sem interrupção a. Aca-
demia vae agora fazendo, tornou-se a sua bibliotheca 
uma das mais completa~ do mundo naquelle ramo es-
pecial. A falta de pessoal não tem permiltido que ella 
esteja aberta á noite, como tanto deseja a Academia; 
porém de di;:i podem os estudipsos frequentai-a durante 
as horas .ler.tivas. 

A collecção de gravuras dQ. Academia não é por ora 
muito completa, apezar de conter cêrca de 4:000 pro-
vas. Vae ser pela primeira vez aberta ao publico, que 
encontrará nella exemplares .dos ·differentes estylos e 
das phases por que passou esta arte, desde os ensaios 
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dos italianos, no século xv, até aos mestres do seculo 
presente. ' 

Divide-se naturalmente em duas secções: gravuras 
em metal e gravuras em ma,deira. Na primeira ha bas-
tantes exemplares notaveis ·e uma serie bastante com-

, pleta de gravadores portuguezes do presente seculo. 
A grande escola fraoceza do seculo xvn está tam-

bem' menqs mal representada. Ha porém deficiencias 
importantes nas escolas allemã e italiana e mesmo 9a 
ingleza. 

Da hespanhola nada temos. Esta collecção é para 
desejar que possa augmentar-se, mas é de receiar· tal 
não aconteça, nem nesta secção nem nos outros mu-
seus e gabinetes que a Academia possue, em quanto não 
só faltarem verbas para acquisições, senão em quanto 
não houver conservadores espéciaes incumbidos tanto 
de organisar' e_ fiscalisar as collecções, como de pro-
mover o seu engrandecimento. O pessoal da Academia 
comprehende tão sómente a parte docepte, e os profes-
sores não têm, pel~ maior parte, tempo para se dedi-
carem aos es~udos especiaes e muito minuciosos, sem 
os quaes não é possivel a boa direcção de uma .col-
lecção artística. Seja porém como for, a Academia deu 
provas de boa vontade, expondo em quatro gabinetes, 
singela mas convenientemente decorados, algumas das 
principaes gravuras qae possue; talvez que esta expo-
sição incite não só os poderes publicos, mas até alguns 
particulares a favorecerem aquellas tentativas 'de orga-
nisar os museus nacionaes. 
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O fim principal d'esta collecção, ainda mesmo no seu 
comêço, é apresentar n;eproducção dos nossos monu-

. mento5 architectonicos, de offerecer, por assim dizer, 
uma historia illustrada da nossa architectura,, desd~ os 
rudes tentamens das construcções megaliticas até á arte 
bastarqa e degenerada de Mafra e Ajuda, passando 
pelas differel'.ltes. phases em· que naturalmente se 'divide ' 
a historia da architectura em Portugal. E não é só um 
monumento completo que se pretende apresentar ao 
estudioso, senão tambem alguns fragmentos de deco-
ração, caracteristicos da época e do estylo, e isto em 
escala suftjcientemente grande para poder ser conve-
nientemente apreciado. Esta collecção começa agora, e 
será difficil e custosq completai-a; porem, ·com o au-
xilio de quantos se interessam pelo progresso das artes, 
é de esperar que esta tentativa possa ser coroada de 
feliz exilo. 

Esta collecção contém reproducções em gesso de al-
gumas 'estatuas importantes, pela maior parte gregas ou 
romanas, e por ora está disposta mais no fim de apre-
sentar modelos aos estudantes de esculptura e desenho, 
do que no de offereçer uma historia graduada e syste-
matica da esculptura. Alem de não haver ~salas suffi-
cientemente grandes para. semilhante muzeu, accresce 
a razão muito mais poÓd.erosa ,da falta de meios, pois 
que todos os exemplares de semilhante collecção têm 
de ser adquiridos nos rnuzeus, onde exis!em os origi-
naes. Corntudo a despeza não seria excessiva, e facil 
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seria em pouco tempo form'ar uma collecção valiosa de 
· immensa importanoia para o estudo. 

Ha annos começou' a Academia a mandar reproduzir 
em gesso figuras e ornato$ dos nossos principaes edi-
ficios; se fosse possivel_continuar este trabalho, paria o 
que fàlbam meios, teriamos em muito pouca tempo um 
muzeu eminentemente nacional, honra e gloria do esta; 
belecimento que o fundasse. 

O Imperador percorreu estes differentes muzeL~s, 
buscando eJD todos examinar ele pref erencia· os objêctos 
de· origem portugueza, e mostrando, a par da reconhe-
eida memoria dos príncipes da casa de Bragança, nma 
il'ltelligencia das cousas artísticas e -0 verdacleir.o amor 
do bello. Infelizmente foi tão eúrto o tempo, que Sua 
Majestade -pôde conceder a este estabelecimento, 'que 
mal ·pôde ver o principal, d'enire muito, que elle tinha 
que examinar. · 

Viu comt_udo bastante para ajuizar do estado da Aca-
demia, e certificar-se de que não têm sido improficuos 
o tempo e os cuidados consagr~dos a-melhorai-a pelo: 
seu esclarecido sub-inspector, o sr. marquez de Sousa 
Holstein, a quem muito deve o nosso paiz, não só neste 
como em outros ramos do serviço publico. 

Do qne se p_assou de mais interessante por occasião 
_da visita d.e Sua& Majestades apresentâmos a seguinte 
curiosa descripção:, que trasla,damos do Diario de No-· 
ticias, n. º 2:2-14.: ' 

, «Sua Majestade foi conduzido pelo sr. m.arquez de· 
Sousa, vice-inspector; pelo director geral, secretario,. 
os professores, e os academicos os srs. visconde de. 
Menezes e_- commendador Fonseca. Começou a visitai 
en.trando na galeria de pintur:as. Conhecedor dos me-
lhores muzeus da Europa, Sua Majestade-mostrou der-
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sejos de .examinar especialmente as producç0es de ar-
tista~ portuguezes, pelo qme o sr. m.irquez ·de Sousa 
lhe foi iindicando as que se vêem na primeira sala, qiue . 
são, como mais salien~es, os quadros 'àe Metrass e do sr. 
Lupi, que foi apresentado como actual professor de pin-
tura historica. Na segunda sala prestou Sua Majestade 
muita attenção ao grande quadro de Vieira Lusitano, 
que repuesenta Santo Agostinho, á copia da transfigu-
raç,ão de Raphael e á da communhão de S. Jeronymo, 
àe Dominiclhiin0, eX!ecutaclas pelo sr. Anton1o Manuel 
da Fonseca, artista que Sua Majestade conhece pessoal-
mente, tanto que duas vezes perguritou por elle. Nesta 
sala a estaLl!la em marmore feita pelo ~r . Simões d'Al-
meida causou v·yo interesse a Sua Majest;ide por saber 
que e!'a obra de um pensionario do estado, que apenas 
acabára os seus estudos. Na terceira sala, que contém os 
quadros comprados com as sommas dadas pel.o senhor 
D. Fernando, foram as .obras de Sequeira que mais at-
trahiram a attenção do imperial viajante, sobre todas 
o esboço que representa a allegoria á constituição ele 
1820. Na mesma sala: o retrato de Vasco da Gama foi 
um dos objectos por que mostrou mais interesse, tanto 
que perguntou se não haveria alguma copia, ao que · 
lhe respondeu o sr. ma·rquez de Sousa que existia uma 
lith0graphia e duas gravuras, e que um d'estes exem-
plares lhe seria enviado. 

Ainda que um pduco .apressado, Sua Majestade foi 
m0strando sempre desejos de tomar conhecimento rlo 
que houvesse ·de ímaior ,interesse artístico ou historico; 
e na quarta sala observou toclos os quadros com muita 
attenção, sabendo qu·e o mai'Gr numero _d'elles pérten-
ceram ao espolio da sr.ª D. Carlota Joaquina, coh1prados 
em t859. Na quinta e u%ima•sala, onde se conservam os 

20 
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quadros. pertencentes á cbamãda escola portugueza,. o 
sr. marquez de Sousa notou-lhe em poucas palavras 
o que se tem escripto ácerca da eyistencia <Il.e Grão 
Vasco, e apontou~lhe diversos objectbs característicos, 
representados em differentes quadros, que muito pren-
deram a curiosidade do illustre visitante, sempre inda-
gador e intelligente apreciador., É na parte historica 
sobretudo em que mais se manifesta o interesse de Sua 
Majestade, e por isso, passando a examinar a collecção 
dos ,objectos d'arte ornarp.ental, minuciosamente obser-
vou as inscripções gravadas em diversos calices, os va-
riados assumptos representados em baixos relevos de 
muitos dos objectos que alli se vêem, cuja ornamen-
tação indica o s.eculo em que foram . executados. ·na 
collecção de desenhos antigos, cujo numero se eleva a 
2:000, estão apenas emmoldurados e collocados 516; 
mas são estes os mais notaveis que possue a Academia, 
e que Sua Majestade passou depois a ver, fazendo sem-
pre indagações, perguntàif.ildO com mais interesse, como 
já dissemos, pelos de artjstas portuguezes; e o mesmo 
succedeu examinando a collecç,ão de gravuras. 

Dirigido depois á aula de esculptura, examinou com 
attenção alguns dos modelos do monumento ao senhor 
D. Pedro 1v, prei;niados no concurso a que se procedeu, 
e·os estudos do sr. Simões de Almeida; e o sr. Victor 
Bastos, que já havia sidt> apresentado como professor, 
apresentou o seµ projecto de monumento aos descobri-
dores portuguezes, que . Su~ Majestade observou por 
todos os lados, . com aquella attenção propria de um 
assumpto, .que n~o podia deixar de lhe despertar ·o 
maior interesse. Acerca do monumento a Camões di-
rigiu Sua Majestade bonrQsas palavras 1ao sr. Bastos. 

Passou depois a visitar as aulas, nalg;U!Il<i!S das quaes 
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se acha'vam ainda alguns discípulos; em seguida foi á 
··bibliotheca, perguntando sem'pre1 se. existi'am obras escri-
ptas por portuguezes. · · 

Tendo examinado todas as collecções e as aulas, Sua 
Majestade entrou no gabinete do sr. marquez de Sousa, 
e ahi viu diversos modelos, em barro, ' do esculptor Joa-
·quim Machado de Castro e outros; e entre algumas obras 
do sr. conselheiro Francisco d'Assls Rodrigues notou o 
busto do sr. visconde de Castilho, feito ha jã alguns 
<nmos. 

Finalmente, para completar a sua visita e tornar-se · 
.agràdavel aos professores da Academia. Sua Majestade 
disse-lhes que desejava ver os seus ateliers. No do sr. 
Annunci'ação, -que foi o primeiro, notou os seus dese-
nhos a carvão, e disse-lhe que jà conhecia muito o seu 
nome e merecimento pelas obrê'!S que possue o senhor 
D. Fernando. Demorou-se algum tempo com o sr". Lupi, 
apreciando muito alguns retratos e pequenos quadros 
que tem, uns -em esboço e outros concluidos. No dó 
·sr. Victor Bastos, entre outros trabalhos, observou com 
minuciosidade o busto em marmore, ainda não conclui do, 
do grande orador José Estevã.o. No do sr. Pedroso, 
examinando algumas provas de gravura em madeira, 
gostou muito de umas que representam alguns typos 
€m caricatura; e, ap~·eciando a gravura, desejou saber 
quem tinha sido o desenhador. tão espirituoso, w que 
respondeu o sr. Pedroso que era o sr. Macedo, pintor 
·scenographo. No do sr. Sousa viu a grande gravura que 
tem em andamento para a sociedade promotora das bellas 
.artes; e, ·examinando a sua collecção de retratos, foi no-
tando os que achava mais ou menos parecidos, dando a 
entender assim que conhece quasi todos os homens no-
taveis do nossó ~aiz. Vendo o de Rebello da Silva, disse: 
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«~ste não cheguei -a 1conhecer, infelizme;rate. »··O atelier 
d& sr. $equeir;a· foi o ultimo, e; vendo a~g·uns ·d©s seus . 
desenhos de architectura, Sua Majestade perguntou-lhe 
se ·era .parente do grande pintor, ao que lhe foi res,pon-
clidQ que fôrill seu tio. , 

Fin,aln:iente, co9duzido Sua Majestade ·á secretaria da 
Acade;mia; o sr. ma,rqnez ap!iesentou-lhe o diploma de 
Açaqçµüc,o honorario, cuja eleição h::ivia tido Jogar do-
rni9g~\ :reuninrilo-se para este. fim todo: ,o corpo acade-
mico. Sua l\fajestade pareceu ficar satisfeito, e agra-
decelil com aqnella benevolenéia que tanto o caracte-
' ri~a.-,- Foi-lhe depois apresentafüo o livro àas assigna-
tun~s dos membros da s.ocieclacle promot0ra ·das bellas 
artes em Portugal, e em s~guida aos n0m§}s da familia 
real portugu,eza Sua Majestade escreveu: D. Pedro de 
Alcamara.·- Egualmente lbe foram apresentados tocios 
os cat.alogos e relatorios qa mesma s0ciedade., o catalogo 
das obras enviadas á exposição de MadriGl, o dos obje-
ctos offerecidos pelo governo de Hespanha e outros da 
Ací!demia, depois do que Sua Majestade se retirou, des-
ped~<@.do-se de tõdos com a maior affabilidade. » 

~amara dos pares 
' • 1 

~ f' IÍ 

Da A,cademia das pellas art~s pas&ou,Sua Majestade 
· á camara. dos pares, e tnmou Jogar na ·tribum do corpo 
diplom?ti~o., A,pepas constou (ijQ.e o Irn:paradon;ahegaira; 

.qu~sj ~odos os membros da eamar:a hei-editiwia o·foMm 
cq.qipr\mer:itar, sendo rece.llido:s, ·com ,.çi iiostumada . aff~
.bilidad§1 Sua Majestade mostrou desejo de ·1fallar ao 
:sr .. ,pa,rÃo,1'f(}.Vil1? No)Vía de J.'.',0sç_ôa; e:Jogo o@mJ!lareeeu 
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·este digno par, com quem Sua ~aje~tade conversou 
por algum tempo. 

Nos corredores da camara,, ~ncontrou o Imperador 
-0 ·sr. baFãO de 'Jb°anl'l'e, e, lago qu'e o-re'CO'fihecetr,1 SE), lhe 
-Oiirigiu" e fallàu-Jhe ·com a mais perfeita cordlali'd'áâ.e .. 
Sua Nlajesfade estivera. com gste dist'incto-cavaHíeir01 em 
Vi'Ma Ndvcr d'e' FàmaJiicão, sua residencia, e onde tem 
exercido e exerce üinpartantes càrgos publicas. _ 

Da camara d'os pates foi Sua Majestade á Torre do 
Tombo, an'dle vtu e examinou alguns dos mais nota:vels · 
-doeurnentos1 que se acham naqdelle riquiss'imo repo-
sitorio. 

1 1 

Vfsita á Escola Folytechnica 
1 • 

() director d'este estabel'ecimento, o sr. dr. Pereira 
·da Costa, e os len,tes, ' srs. Bocage, dr. Lourenço, José 
Julro, Pina-Vidal e outros, receberam o Imperador. 
Primeiro· dirigi,u-se ao muzeu mioeralogico; depois pas-
~ou éÚ'> amphitheatro de chrmica, onde o sr. Aguiar, dis-
tincto· lente de chimica mineral, estava dando aaJ.a. S'tla 
Majéstade demorou-se alli cerca de um qdarto de hora, 
não te·ndo acceitado uma cadeira, que lhe fôra qffere-
cida, e' ihd'o sentar-se no ' meio dos alumnos. 

O sr. Aguiar tinha preparado· algumas experi,enclas 
bastante delicadas e curiosas, que Sua Magestad'e nã'01 

pôcl'e pTeserrcea11, por ter ainda de visitar á' lm,l'lrensa 
NacionaL A: galeria do amphitheatro achava-se repleta · 
cte assistentes. Sua .Majestade' visitou por fim q II,l.uzel'.\ 
mineràfügico, sem~r& acornpanhad'o pei·o' cor'po docente' 
da escol'a•,' a- qtrem masCrou. o maior agràdo, . testemi;i- ' 
rrbaI).dl'l olé11eva1d'o con'iieita que ficava fazendo tl"aquelle 
.estabelect'mento soíentifieo. . . . r 
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" • "(1() 1 ' ' 
Visita á Imprensa Nacional 

. . )• 

As tres horas encarninh~va-se Sua l\'.[àjestade . o Jm.., 
perador do Brasil, a pé, da Eschola Polytechnica par.a. 
a Imprensa Nacional. O Imperador era espm;ado á en--
trada d'este import.ante estabelecimento pelos srs. con-
selheiro F;irmo Augusto Pereira Marécos, administra-
dor geral; Angelo Raphael Vecchiato, contador; Pedro 
Casi:r,niro Rodrigl:les, thesoureiro; Pedro .Pipto de Mo-· 
raes Sarm~nto. e , Francisco Arigelo de Almeida Pereira 
e Sousa, empregados da contadoria; directores, mes-
tres, chefes e fieis de todas as officinas e armazens; pri-
meiros e segundos revisores, etc. Aos respeitosos com-
primentos de todos correspondeu Sua Majestade de 
modo tão singelo qua,nto agradavel. . 

Começou à visita ' p'ela officina de gravura, onde ob-
ser,v,ou, entre ou~ras ·peças, os medalhões em baixo re-:· 
levo, representando os monumentos de el-rei D. José, 
D. Peqro ~v e de Camões, em Lisboa. A,ttrahir.m:r;i-lh~ 
a a\tenção os trabalhos das tres machinas para ,gravar, 
que viu funccionar . . As machinas ele Guillocher e a 
machina pantographica, destinadas para gravar ,chapas. 
para notas de bancos e pap'eis de , credjto, executara:qi 
diversas gravuras. A terceira machina, para copi~r qual-
quer óbjecto em relevo, como meqalhas e ornatos, exe-
cutou sobre uma lamina de cobre a copia da medalha 
com o bu.sto do-sr. D. Pedrp rv. Sua Majestade viu tam-
bem as different'es gravUras em cobre e madeira e os 
difficeis trabalhos dos typos em aço (punções) qme, for-
necem á fundição dos typos as matrizes necessari~s para 

· fundir .. Viu as chapas executadas para um processo de-
nominado «impressão 1:iatu_ral», cuja gravpra ,é o_btida, 
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pela impressão sobre a chapa, dos proprios objectos na-
turaes, .taes como plantas inteiras, folhas soltas, etc. 
Este processo tem applicação pàra: as differentes obras 
que tractam do estudo ,da botanica; reparando Sua Ma-
jestade nos trabalhos de gravura , photogra!!lhica execu-
tados pelos novos processos, assim como os bons resul-
tados obtidos pelos prncessos da galvanoplastia, e que 
constam de chapas ele cobre polida~ de grandes dimen-
sões, copias de differentes medalhas, de chapas grava-

. das e de muitos outros objectos: É director d' esta of-
ficina o sr. José Leipold. . 

Seguidamente visitou o Imperador a officina de fun-
dição, manual e mechanica, sob a direcção do sr. Ignacio 

· bauer, fazendo menção especial da rapidez dos traba-
lhos e perfeição dos productos; dignando-se assistir á 
esteriotypagem do Boletim do Jornal do Commercio do 
Rio de Janeiro, que ele Lisboa se remette pelos paquetes 
trasatlanticos e da carreira do Pacifiqo ;' observando 
egualmente os trabalhos mechanicos e os instrumentos, 
assim como as matrizes, e todos os mais utensilios de 
que se compõe este v'aiioso serviço. 
· Exami:tiou·tambem Sua Majestade o arma'zem da venda 

dos typos, sob a responsabilidade do sr. José Antonio 
Dias, em o qual es'ão vàlores de mais de sessenta con-
tos de réis fortes. , . 

Passou o augusto visitante a examinar a impressão 
mechanica e a simultanea, a catgo do sr. José Bento 
Esteves. Em seguida dirigiu-se tambem á impressão 
manual, aonde foi s0llicitaclo para ver a fôrma ou chapa 
de um elegante escudo ,das armas do imperio, e do 
qual lhe foi offerecido um exemp'la:r pelo distincto' ar· 
tista, o sr. Francisco Guilherme Tito da Silva, C0ntra-
mestre da escola typographica, impresso a ouro e prata . 
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em setim verde pelos sr:» Leomardo e Sp~lilo-la, sob a in-
specção do. contra-mestre. do& impressores, o sr. Fran-
cisco de Paula NE;gU'~ira. O Imperador dignou-se ac-
ceitar , a offer.ta d'este primor artisbico; executado a n-
letes de zinco, em que excli.~sivamente • se empregom o 
rnateria-1 typographico. CemC> ornamento dai corôa impe-
rial brasileira lê-se, além de todos os nomes das provín-
cias· dt} imperio, o.seguinte: Descolilerta· do Brasil pelos 
portl!lguezes ~rn 1500-lotroducção da imprernsa no 
Brasil em 1808 - Independencia do Brasil em 1822 -
Promulgação da constituição em 1824 -·Expulsão dos 
hollandezes em 1654 - Acções victoriosas no Para-

_ gay em 1868-Elevaçãb á cathegoria de reine em 
18,15 - Fundação da capital no Rio de Janeiro em 
1763. Sob a corôa lê-se: Dedicado á nação brasileira; 
no centro da esphera: Emancipação dos escravos em 
28 de setembro de 187'1. .. 

Passou Sua .Maj~stade o Imperador ás vastas salas 
da o:fficina de composição typograpbi~ sob a direcção 
<lo sr. João. Manuel de Freitas, onde. pelo sub-Jire-
ctor o sr. Mauricio José Dias -lhe: foi apresentado o 
sr. ~oão Maria Pinheiro Falcão, decano dos typograplrn$ 
por.tuguezes, que conta 60 ar.mos· de serviço naquelle 
estabelecimento. CoiilÜmil!IOtl o lmpe~·ador dirigindo-se á 
escola de composição; e concluiu a visita na contadoria 
e administração sup~rior, homandC> o livro dos visi-
tantes com a sua as&ignatura,. querendo confuodil-a en-
tre outros nomes, e não acceifando para tal fim pagina . 
:alguma especial do livro mencfomacle . .Mais de uma vez 
t'.oosuhou Sua Majestade o relogio, lamentando não po-
-Oer demm·ar-se mais uma ou duas horas, por estar·com-
prome·btido a compareeeL' no paço da Ajuda ás cinco 
moras .e meia. 
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Sua Majesta>dei a Imperador digtu:m-se; accmtar a of-
ferta1- quiei o s'r. c©nsefhei,Fo•adm-inistrarfor gedaib leve a 
h~mrai de. lhe fazeF', em nome do esúabelecime<nito, das 
seguintes interessantes pmblicações: Specimen da fun-
diçifu ·dos typos·_:_ oltirna edição eSmerrada:; lfj'l/,ez de 
Castro, episodio dos Lusíadas, em portugu:ez, hespa-
nhol, francez, italiano, jnglez e allemão, sendo este ulti-
mo idioma composto em caracteres germanicos- edição 
de luxo; Carta cwstitucional da rnrmarchia portugueza , 
- edição especial com as paginas guarnecidas de filetes 
e vinhetas, impressa em preto, a ouro e: azul ; lgnez de 
Castro e Adamastor, com a traducção franceza do sr. 
Escodeea · d'e Boisse ___,edição nitida; Homenagem da 
Imprensa nacional -poesia dOJ sr. V. de Castilho-
com vinheta&.impressas a quatro cêres, ouro e. prata; -
Breve noticia da imprensa nacional- edição ordinaria; 
uma va}iosa collecção de Jllappas geographicos, coro· 
graipbtcos e topographicos, gravados em pedra, litho-
graphados e chrornolithographados. A composição ty-
pographica dos 1.0

, 3.º e 5.º trabalhos acima meneio. 
nado~ foi e~ec:utada pelo sr. Augusto Cesar Pereira da 
Cunha, mestre da eschola de composição. e 'a dos 2,.º 
e 4.º ptelo sr. Joaquim 'Pedro das.Ne\ies; sendo a im-, 
pressão de· todos feita pelos srs. João Francisco Sa-
~iva, mestre da eschola cle impressão, e Francisco de 
Paula Nogueira, ou debaixo de sua vigilancia. 

Depois. das cinco horas da tarde despedia~se o Im-
perador, 'manifestandci· o seu agrado pelo progre$SO' ar-
tistico qne encontronl e,m todas as secçõ~s d'este esta-
belecimento, o qual mereceu ser e.lassificaç}o - um dos 
primeiros do concurso, pelo jury interna;cional da ex-
posição de Paris em ·1867, que füe conferiu uma me-
dallla de 0\1;rO. 
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O modo como o Imperador se .expressou durante a 
sua visita á Imprensa Nacional, é um novo galardão ao 
digno chefe d'aquelle importante estabelecimento· oa-
cional e aos seus empregados technicos e artistas, que 
tanto têm c0operado para lhe conquistar tão ·distincto 
log~r na industria typographica . . 

Festa no paço d'Ajuda 
. 

Foi sumptuosa e magnifica a festa dada pelos mo-
narchas portuguezes em honra de .seus imperiaes tios. 

Não tendo ob~ido informaçõ·es particulares, pedi-
mos licença para aproveitar a minuciosa descripção feita 
pelo· illustrado correspondente ·do Commercio d@ Porto,. 
e que é assim : ·~ 

«Ü sarau da côrte esteve uma festa verdadeiramente 
real, e tão digna da pessoa que a deu com0 d'aquellas 
em honra ele quem se fizera. El"rei quiz festejar o re-
gresso de seu augusto tio, o· Imperador do Brasil, a 
Lisboa, e fel-o de um modo brilhantíssimo. Perto de 
mil pessoas assistiram ao concerto e podem dar teste-
munho de que não ha ex(\ggeração em se considerar o 
sarau dado hontern no pàço em honra do senhor D. Pe-
dro 11 ·como uma das melhores festas que tem havido 
no paço do monar.oha portl:lguéz. O jam.tar, dado tambem 
em obseqiüo aos timperiaes viaj~ntes, come'çou ás sete 
hor~s da tarde• .. À meza e apparad0res estavam deslum-
brantes pelas magnificas peças de prata e ouro da riquís-
sima baixella, crystaes e flores que a adornavam. 

Sua Majestade a rainha tinha á direita o Imperador 
do Brasil, e á esquerda el-rei D. :Fernando. No centro, do 
lado opposto, estava a Imperatriz, tendo 'el-rei D. Luiz 
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ã direita, e á esquerda o sr. presidente do conselho de 
ministros. 

Durai) te o jantar , esteve focando no atrio·do palaci<> 
a excellente banda de musica da guarda municipal de 
Lisboa. , 

Findo o jantar, seguiu-se o concerto, que, com algumas 
leves alterações, foi conforme ao programma, e que er~ 
assim concebido : 

Primeira parte 

1.º Abertura da opera «Marco Spada», executada pela. 
orchestra da real camara - Auber. 

2.º Romanza «La Sérénade», pelo sr. A. Stagno-
Schubert. 

3." Fantasia original, para trompa, pelo sr. J. T. Del-
Negro - Dei-Negro. 

4. º Duetto «Dei Pescatori », por Ma da me Fricci Ba-
raldi ·e o sr. A. Cotogni--Manzocchi. 

'-) 1 \1 Segunda parte 
• 1 

5.º Unisono do 5.0 acto da opera «Africana, ,execu-
tado pela orchestra com instrumentos pertencentes 
a Sua .Majestade el-rei o senhor D. Luiz-Meyerbeer. 

6. 0 .Romanz.a russh c<Ün Menia», pelo sr. L. Miller-
I. PaarkotI. . ' 

7. º Nocturno de «D. Pasqual », , duetto por -mademoi- · 
selle L. Barris e o sr. Stagno - Donizetti. 

8.º Fantazia sobre motivos da opera «lVIartha», para 
violoncello, pelo sr. J. A. Sergio da Silva_,__ Paque. 

9.º Ich grol,le nicht c<Romanza1> e Ungeduld «Roman-
za» por .Madame Fricci Baraldi- Schumann Schu-
bert. ' 
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' ' Terceira parte . 'l 

tO.º Abertl!lira, peiJ1a orohestra, da opera <~Giral'elái;~ 
1Adam. ' · 

1 L º Romanza «lo t'amero», pelo sr. Cotogni-©aim-
pana. 

12.º Rondo por mada.r:noiselle L. Harris, esctip~o· ex-
press_amente para o tinal da opera cc·A :filha do r.egi-
mento>> - G. Cossoul. 

113. º Fantasia sobre motivos da 'opera «Um bl).ile de 
masi.:aras)) (de Verdi) para saxophone, pefo, sr. A. 
Neuparth - Neupa•rth. · 

14. º Tercetto da opera «Guilherme Telb, pelos. srs. 
A. Stagno, A. Cotogni e Miller - Ross~ni: 

r\.s peças de canto foram acompanhadas ao piano 
pelo sr. Guilherme Cossoul. Dirigiu a· orchestra e os 
solos de instrumental o mestre da real capeHa, Manuel 
Innocencio Liberato dos Santos. 

Findo o concerto, abr1u-se a porta do grande salão 
da ceia, ~ foram servidos com profus~o os mais deli-
cados manjares aos convidados de e1-l'ei. 

Todas as salas estavam brHhal'ltemente illaminadas, e 
produziam excellerite effeito, mas nenhuma como a da 
ceia, muito mais espaçosa do que os outros ~alõe's e iliu-
minada com mais de mil velas de stearina. A entrada do 
paço encontravam-se dois grandes repudros, que dei ... 
tavam co111stantemente agna. Arbustos, gF·andes vasos 
com flores, muitos espeltios, indicavam desde logo que 
no arranjo do magni:fico palado· da Ajuda tinha havido 
o maior esm<iro paJia aquella pomposa f~sta1. ~ntrava-se 
pa~a sa)a do billíJ'ar, seguia-se um espaços<') salão reser-
vado para o jogo, depois um pequeno gabinete· e©m 
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.sala com retratos das pessoas reàes, moveis de muito 
,gosto e 1ricas •poreellanas de Sêvres; entrava-se depois 
na ;vasta sala ·do throno, depois para uma outra sala, 
onde est·aiv.a grande r:n1mero de cadeiras para quem qui- · 
zesse· assistir ,áo coBcerto, que .se effectuou ila sala im-
mediata, chamada de D. João '1v. Nesta sala estavam 
cinco ca,cleiras dourada's, onde se sentaram a Imperatriz, 
em seguida el-:rei, depois o Imperador, em seguida a 
rainha, e finalmente o sr. D. Fernand0. 

A sr.ª condessa d'Edla não assistiu ao jantar, mas 
assistia ao concerto, sentando-se na primeira fila de ca-
deiras destinadas ás senhoras, tendo sido conduz·ida 
áquelle logar pelo braço do sr. D. Fernando. 

·Quando começob a ceia, a Imperatriz foi pelo braço 
de el-.rei, a rainha pelo do Imperador, e a sr.ª condessa 
d'Edla pelo do sr. D. Fernando. 

Sua Majestade a Imperatriz trajava de setim verde e 
rendas brancas.; no penteado, flores; adereço de· pe-
rolas, e a banda de Santa Isabel em brilhantes. Sua Ma-
jestacte a nainha vestia de setiliil branco e cauda azul 
com grinaldas de flores; adereço de brilhantes e pe-
rolas ; nàs seus formosos cabellos estrellas de brilhantes. 
A sr.ª condessa d'Edla, de veludo cór de rosa e cauda 
de veludo verde G rendas brancas; nos seus louros ca-
be11os flores . e es,trellas , de b,rilhantes; adereço de pe-
rolas e brilhantes. A esposa do sr. Nogueira da Gaµ:ia 
(camarista do Imperador) vestia de setim escarlate e 
brilhantes, assim como a sr.ª viscondessa de Castello 
de Borges. De setim amar.ello e rendas brancas ves-
tiam as sr.•• viscondessas de Almeida e da Gandari-
nl!la, ·a esposa do ministro do Perú e madame Aivim. 
De verde com flores e brilhantes trajavam as sr.•• mar-
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queza d' Acapulgo, viscondessa de Menezes, condessa 
de Penamacôr e sua irmã, e madame Fernandez dé los 
Rios. De branco com flores, madamoiselle Glinka, D: 
Gabriella Linhares, viscondessa de Moraes Sarmento, 
mademoiselle de Gerandó, condessas das Alcaçova& e· 
<le Casal Ribeiro, viscondessa de Ch:rncelleiros, e as me-

. ninas Bomfim e Angeja. De setim côr de perola, com 
rendas ê brilhantes, a sr.• marqueza de A vila,. viscon-
{lessa de Vai da Gama, condessa de Liohares, condessa 
de Sousa Coutinho, marqueza de Angeja; viscondessa 
<le Valmôr e D. Carlota Moncorvo. De azul a sr.ª con-
<lessa da Torre, e as filhas dos viscondes. de Almeida. 
De côr de rosa á sr.• D. Mathilde Seguier; da mesma 
côr a sr.ª marqueza de Penafiel, etc., etc., etc. 

Os Imperadores sahiram logo que acabou a ceia, 
·sendo acompanhados até á porta por el-rei que dava 
-0 braço á Imperatriz. 

A rainha ao despedir-se da Imperatriz beijou-lhe a 
füão, e Suas Majestade' Imperial correspondeu a esse 
-comprimento dando-lhe um beijo na face. 

Quando os ultimos convidados sahiram do Paço da 
Ajuda ha.viam dado quatro horas da manhã. 

Dia 12 

Suas Majestades· resolveram visitat neste dia 0 1·ma-
:gnifico convento de Mafra. 

• 1 

Visita a Mafra 

Chegaram os Imperadores a Mafra eram quasi clez 
horas e meia. 



319 

Quando chegaram á porta da real tapada, deu uma 
salva a bateria de quatro bocas de fogo, que alli estava 
postada, guarnecida pelos alumnos do real collegio. Os 
alumnos· e o destacamento de infantaria 10 formavam 
á porta da tapada. 

Pouco depois chegou el-rei, que foi saudado com 
"Outra salva. 

Ao' lado do corpo collegial estava· o estado maior do 
eollegio, o professorado e o general director. 

O alumno n.º 5, commandante do batalhão collegial; 
apresentou depois a Suas Majestades o mappa da força, 
segundo a praxe militar. Q mappa era desenhado á 
penna com toda a pericia e quasi microscopicamente 
sobre um trophéu das armas de Portugal e do· Brasil, 
nas costas d'uma lindíssima photographia, que repre-
sentava o granà'ioso monumento de Mafra. 

Suas Majestades viram o templo e suas dependencias, 
os magnificos paramentos e alfaias em perfeito estado 
de conservação, o palacio, parte do convento, a vasta 
·e elegante bibliotheca, o collegio militar, o asylo dos 
filhos dos soldados, a casa de fazenda do collegio, al-
·gumas aulas . e a sala de esgrima . • 

Foi apresentado por el-rei ao Imperador o distincto 
poeta e escriptor, ·o sr. Estacio da Ve.iga, o qual offe-
·receu um exemplar das suas obras ao moqarcha bra-
·sileiro. . 

Tambem o general director lhe apresentou o'notavel 
<escriptor, • o-sr. Luciano.Cordeiro, que egualmente pre-
·senteo.u Sua Majestade com um exemplar dos'seus livros. 

O sr. Joaquim da Conceição Gomes offereceu ao Im-
perador um exemplar da ·sua memoria descriptiva do 
momumento de Mafra. 

Sahiram Suas Majestades. á ·uma e meia da tarde. 
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VciJta a Lisbne. 

.Depois d6l Suas Majesta~les chegarem da sua excursão 
a Mafra foram comprimentados pelo mini.Sterio, pelas 
deputações dás duas casas elo parlamento, por urna com-
missão da academia real elas sciencias, pelos srs: Men-
des Leal, marquez ele Rezende, ·gemera! ela 1. • divisão 
militar e seu estado maior, generaes de brigadas, c0m-
m~ndante da guarda municitDal, officiaes superiores dos 
corpos ela guarnição, membros do corpo cliplomatico, 
e muitas pessoas da côrte. 

Tambem foi recebiúla por Sua Majestade a sr.ª D. 
Maria Emília de Sousa-Martinoi, viuva do coronel !D. 
Manuel .Martiuni, partieolar amigo do Imperador D. Pe-
dro 1v, e um dos heroes, que primeiro deram o grito 
da liberdade em Tbomar. _ 

Esta senhora fôra elílcárregada por seu mar1do, :quando 
elle jazia no leito da dor, e estava ás portas da morte, 
de conservar a espada que lhe pertencia; e de offere-
cel-a ao 'filho elo Imperador, caso este viesse um dia a 
Portugal; obrigando-a, som juramento, a cumprir este 
encargo. ' 

•O rnonarcba brasileiro commoveu-se perante esta 
pr0t.ra de saudade e affecto, e perguntou á viuva por-
que não conservava aquella relíquia de seu fallecido es-
poso: ao que a sr.ª D. Maria Emília respondeu que 
simplesmelilte era çlepositacia cl'aquelle objec.to, .e que 
de Afurantes viera expressamente para o entregar aó 
seu verdadeiro doao. 1 • • 1 • • • 

Então Sua Majestade vecebe11 a esp.afila; mas il©g© 
lhe disse: «Como agora é minhai peço-l~e. que a ac-
t;eite de minha mãa, come ·pr.esen.te meu.» 
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A viuva ficou muito contente com esta resolução do 
Imperador, pois continuava a conservar aquella lem-
brança de seu saudoso marido; e Sua Majestade recom-
mendou-lbe que, quando se lhe offerecesse occasião, 
comparece~se na legação brasileira, em Lisboa. · 

Depois de jantar foram Suas Majestades ao theatro -
do Gymnasio, onde se representavam o drama - Arte, 
patria e caridade, e as comedias- O lenço branco--
Nãd falta. nern sobeja nada a rninha mulher-e Rosa-
rio, batina e chambre. A orcbestra do theatro tocou o 
hymno brasileiro; e o sr. Braz Martins; distincto actor 
e auctor, recitou úma poesia de sua composição. sau-
dando o sr. D. Pedro n, a qual foi muito applaudida. 
O theatro estava cheio. Compareceu tambem o sr. D. 
Fernando e sua esposa. ' 

Ás dez horas e meia foram Suas Majestades para o 
theatro de S. Carlos, no qual o espectaculo se compu-
nha da opera D. Carlos, e da dança Dançarina. Esti-
veram sempre no camarote do monarcha portuguez. 

Dia 15 

Era este o ultimo dia em que Suas Majestades viam · 
o azul do céu d'este bello paiz. Iam terminar a sua 
viagem na Europa e dizer adeus a esta ~erra, que os 
recebeu com o carinho e enthusiasmo, que merecia um 
monarcha illustrado, chefe d'uma nação ligada á nossa, 
pela historia, pelas tradições, e pelos costumes. 

Não faltando aos seus inveterados mas hygienicos ha-
21 

.. 
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bitos, o Irnperad©r sahiu do hotel ás sete- horas e v,inte 
ml1nutos da manhã, e, sem ot1tro ac0mpanhamento, que 
o respeito devido a tão excellente mo0archa, foi á photo-
graphia Au~ arts ·reunis, estabelecida na rua nova. dos 
Martyres, aonde se fez retratar. 

Concluído este trabalho, dirigiu-se Sua Majestade a 
ver o aqueducto das Aguas livres, soberbo monumento 
do reinado de D. João v, utilissimo á capital que o 
possue, e digno da attenção do viajante apreciador. 

Depois passou o Imperador ao palacio das Necessi-
dades. O imperial viajante é intimo amigo do sr. D. Fer-
nando, com quem conserva as mais affectuosas e cor-
deaes relaçõés. E assim, antes de retirar-se, quiz ainda 
almoçar com Sua Majestade, e mais uma' vez se encon-
traram reunidos aquelles dois monarchas, ambos illus-
tres pelo talento e pela fama de suas virtudes ci.vicas. 

Almoçou pois o' sr. D. Pedro com o sr. D. Fernando, 
terminando o almoço ás onze horas e um quarto. 

D'aqui foi Sua Majestade para o palacio das Janellas 
Verdes, onde visit0u mais uma vez a Imperatriz viuva. 
Eram as ultimas despedidas feitas á esposa de seu pae. 
Imagine-se 1 como seriam comll!ovedores e expressivos 
aquelles momentos trlstes, em que o corpo, parte, mas 
a alma fica presa, pelos laços da mais terna amizade. 

'Visita ~ S. Vicente de Fóra 

Não quiz Sua Majestade deixar Portugal sem que 
outra· vez fosse orar, junto das cim;as de seu pae. 

Quasi meia hora 'depois do meio dia entraram os Im-
peradores no mosteiro de S. Vicente de Fóra, sendo 
recebidos á porta do paço patriarcl1al ,Pelo s~. patriar-
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-cha, acompanhado dos seus famulos. O prelado con-
duziu Suas Majestades até á casa dos jazigos da familia 
de Bragança, onde os augustos viajantes fizeram oração. 

De S. Vicente foram Suas Majestades para o hotel, 
e ahi se despediram do proprietario e mais ~mpregados, 
agradecendo e louvando o bom tractamento que lhes 
t inha sido dado. · 

Ás duas horas partiram os Imperadores e toda a sua 
-comitiva para o arsenal da marinha. Já aqui estavam 
el-rei e a rainha com seus dois filhinhos, o rei D. Fer-
nando, o ministerio, presidente da camara municipal, 
ministro do Brasil, contra-almirante Cardoso, visconde 
-de Soares Franco, D. Luiz de Mascarenhas, conde de 
Linbares, marquez de Ficalho,- muitos altos funccio-
n ario~ e pessoas da nobreza. 

Sua Majestade a rainha e os principes fizeram alli as 
suas ultimas, despedida~ a seus tios, e não foram a 
bordo do vapor. 

Os Imperadores, com ·os srs. D .. Luiz e D. Fernando, 
tomaram logar na galeota real. O ministerio e o sr: 
marquez de Ficalho entr~ram noutra. Seguiam alguns 
escaleres, conduzindo as auctor'idades superiores de ma; 
rinba, o sr. 1direct0r da alfandega e_ outras pessoas. 

Estas embarcações largaram de terra em direcção ao 
Boyne, paquete inglez, que havia de condüzir ao porto 
de seu destino os monarchas brasileiros; e logo as em-
barcações de guerra salvaram, subindo os márinheiros 
ás vergas a dar os vivas do estylo. 

Chegados ao vapor, foram Suas Majestades recebidos 
pelo commandante e officiaes, e pelo duque de Saxe, 
viuvo d'uma filha dos Imperadores, a sr.ª D. Leopol-' 
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dina, princeza de muitas virtudes, ha pouco fallecida;. 
em Vienna d' Austria. Os imperiaes viajantes desceram 
immediatamente á camara para verem os seus dois netos,. 
que o Imperador não consentiu ficassem na ,capital da 
Austria; pois os quer educar e dirigir •. tendo-os a seu. 
lado. São duas galantes crianças,, já muito desenvol-
vidas e discretas. O Imperador quer dar-lhes uma edu-
cação verdadeiramente brasileira; e, como o secretario·· 
da legação perguntasse se os príncipes fallavam portu-
guez, o senhor D. Pedro n acudiu , logo: « Fallam, e 
tambem o allemão e o francez; mas faliam portuguez. 
todos os dias, que é ~sua língua, e que eu quero.que. 
saibam muito bem.» . 

Voltando á tolda, os imperiaes viajantes convyrsaram 
muito com os senhores D. Luiz e D. Fernando, e eom 
outras pessoas que alli estavam. O Imperador fallou ao sr .. 
Ayres de Sá Nogueira, por quem enviou recommenda-
ções para o nobre marqLiez de Sá, julgando que este 
illustre veterano não iria a bordo; mas o heroe da liDerda-
de não faltou a despedir-se do filho do seu commandante .. 

Tambem Sua Majestade Imperial se deteve . duas 
vezes eom o sr. Filippe de Carvalho, director da Cor-
re.spondencia de· Portugal, excellente folha de Lisboa. 
Perguntou-lhe se elle alguma vez iria ao Brasil, e ma-
nifestou desejos de o l'á ver. Por esta occasião o sr. 
barão do Bom Retiro, , batendo no hombro do honrado 
jornalista, disse para o' Imperador: «Aqui temos u~ 
bom amigo nosso.~ Ao que Sua Majestade replicou: 
e< Bem sei; já nos conhecemos do Lazareto. » 

Emfim eram tres horas e meia da tarde, e a ma-
rinhagem do Boyne ia fazer os preparativos da par-
tida. Então se fizeram as ultimas despedidas, e por isso. 
mais solemnes e tocantes. A Imperatrjz, com os olho& 
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<rasos de lagrimas, abraçou carinhosamente o senhor 
D. Luiz, e beijou-o na face direita. O Imperador abraçou 
.apertadamente seu sobrinho e cunhado; e logo ambos se 
dirigiram para bordo· da. galeota. , · 

Quando os monarchas portuguezes entravam na ga-
1eota, a trjpulação do vapor levantou tres hourras, e a 
musica de bordo tocou o hymno real. 

Eram cinco horas da ta;de, hora designada para a 
partida do Boyne. O vapor largou da boia, e, majestoso 
·e sereno, seguiu Tejo abaixo. 

Os Imperadores fizeram com os lenços as ultimas 
despedidas, e foram com os olhos fitos em terra., até 

' que a cidade, diminuindo pouco a pouco de volume, 
i'ie escondeu aos olhares saudosos e gratos dos sympa-
thicos Imperadores do Brasil. 

Illuminações 

Na noite de 7 de março as illuminações em Lisboa 
foram esplendidas. A praça de D. Pedro offerecia um 
aspecto brilhante e phantastico. Do lado sul da praça 
erguia-se um elegante portico, formado por extraordi-
nario numero de bicos de gaz. Do lado nor:te estava 
·esplendidamente íiluminada a fachada do theatro de 
D. Maria u, ao sopé do qual se estendia uma extensa 
fileira de grandes candelabros d~ gaz, ligados por lindas 
grinaldas tambem illuminadas. Em torno da praça scin-

. tillavam milhares de luminarias nas quinhentas e tantas 
janellas que para alli se abrem. Aos lados do monu-
mento de D. Pedro 1v havia uma infinita quantidade 
de lumes, caprichosamente dispostos em elegantes obe-
liscos. Na orla do grande parallelogrammo, que con-
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s,~itu~ a praça, avultavam muitos c~I,Jdi~ir.os e rai;nos. 
cl.e aç~eaas luminosas. 

Ma~s ele quarenta mil pessoas, reunidas naquelle local, 
admiravam a prodigiosa exuberan.ci.a de luz, que deslum-
brav;:i,os olhos, e offerecia um aspecto magnifico e original. 

Tpdos os edificios publico~ e graríde numero de 
casas particulares illuminaram-se prodigamente, sobre-
sahindo entre as mais esplendidas as dos srs. Bruno Al-
vares Lobo, Vianna, M.me Aline, visconde d'Ouguella, 
Paulo Cordeiro, visconde da Gandarinha, e hotelAlliance. 

O passeio do Rocio tambem estava dêsjumbrantemente· 
illuminado. · ' · 

A commissão dos festejos circumscrevera á praça ele· 
D. Pedro e passeio do Rocio as illuminações que havia 
projectado, e por isso nestes dois pontos se agglome-
rava uma grande multidão, ávida de gosar estes bri-
lhantes 1espectaculos. . ' ' 

No dia 8 repetiram-se as mesmas illuminações, tor-
nando-se no,tavel a da sociedade Recreação philarrno-
nica, estabelecida no Arco do Bandeira. A orna.men-
tação da fachada do edificio era de um effeito surpre-
hendente. Na varanda principal . e nas lateraes havia um 
gf~nde numero de j;mas com flo~es. O quadro, que 
occupava toda a varanda ga frontaria, era composto de· 
tres mil bicos de gaz. Superior a este quaqro desta-
cava-se uma bella coroa imperial, formada tambem por-
mui.tas luzes, e tendo aos lados duas estrellas vivamente 
esplendorosas. No tympano, de cujos lados corriam duas 
pilastras illuminadas, erguia-se um globo encerrando. 
uma estrella magnifica, ladeada por elegantes orqatos, 
Um t11opheo de bandeiras e duas coroas coi;n as armas 
de Portugal e Saboia eram realçados por lw:es iriadas. · 

Nu di.a 9 houve as mesmas illuminacõe& da ,Qoitf:l an-
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tecedenoo; não se accendendo porém, por causa do 
-vento, os magníficos obeliscos na praça de D. Pedro. 
As casas das associações Gremio popular ·.e Civilisação 
popular estiveram embandeiradas e illuminadas nestãs 
tres noites .. 

Presentes e offei'tas feitas em Lisboa 
a Suas Majestades 

Em Lisboa tambem Suas Majestades receberam de 
grande numero de cavalheiros e damas muitas provas 

• de estima e cwnsicleraç-ão nos presentes .e mimos que 
lhes offereceram. Além dos que já temos mencionado, 
receberam mais os seguintes: 

- O sr. vice-consul dG füasil na· Ilha Terceira, Joa-
quim Aatonio de ,Menclonça e .Menezes, offereçeu no 
dia 7 a Sua Majestade c;is 4.nnaes d,a Ilha Terceira, com 
rica encadernação; umawhbtographia. em. ponto grande '. 
da cidade de Angra; ó livro intitulado Noticia do Ar-
chipelago. dos Açores, pelo sr. Accursio Garcia Ramos; ~ 
a biographia do sr. marquez de Avila e Boiama, pelo 
sr. André Meirelles do Canto e Castro; e finalmente um 
livro e um soneto, escriptos expressamente, e dedicados 
ao monarcha bra~~leiro por mr. Gustave Kerpim. 

-A sr.ª D. Maria G. Coutinho Bote.lho .offereceu a 
Sua Majestade um hymn0 intitulado Recordações da Pia-
tria, e uma p0lka Feliz Regr.esso. Estas peças inusicaes 

· musicaes tinham sido desempenhadas pelas bandas de 
musica no dia em que foram offerecidas. 

- O sr. Ernesto Augusto Desforges dedicou ao Im~ 
perador a comedia em um acto Durante o reinado de 
D. Pedro II, representada pela .primeira vez no dia 8 
n@ theatro da rua dos Condes. 
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- Sua Majestade, a sr.ª Imperatriz viuva, diz-se que 
presenteou seu augusto enteado com algumas joias de 
subido valor. 

- O sr. Alfredo de Atbaide entregou no dia 8 a 
Sua Majestade Imperial uma comedia, que escrevera, 
intitulada Arte, patria e caridade. 

- O sr. Severiano José de Abreu, artista de can-
teiro e de esculptura, com officina na calçada do Com-
bro, offereceu ao Imperador uma linda coroa imperial 
e uma almofada, fabricadas de pedra lioz. Estes bem 
executados objectos hão de apparecer na expo'sição que 
se tenciona realisar no Brasil, e hão de depois ser col-
locados sobre o tumulo de D. Pedro 1v em S. Vicente 
de Fóra. Além d'estes objectos presenteou o sr. Seve-
riano José de Abreu ao Imperador com dois lindos de-
senhos feitos por seu filho, o sr. José Miguel d'Abreu, 

' que actualmente é professor de desenho na Universidade. 
- O sr. Antonio Gregorio de Freitas, contra-almi-

rante, venerando ancião encanecido no serviço marítimo, 
· compoz algumas peças metricas e dedicou-as ao Impe-
rador, em nome dos veteranos da liberdade. 

-A sr.ª viscondessa de Menezes presenteou a Im-
peratriz com.uma liil'da pintura a oleo, obra do sr. vis-
conde de Menezes. . · 

- A sr.ª D. Josepha d' Almeida e Vasconcellos, mãe 
do sr. dr. José d' Almeida e Vascon~ellos; secretario da 
legação brasileira em Montevideu, compoz para piano e 
canto um harmonioso hymno dedicado ao Imperador. ' 

· A auctora tenciona imprimir o hymno; e, em acção de 
graças á Providencia pela feliz viagem de Suas Majes-
tades, d_eliberou distribuir o producto d'ell~ por asylos 
e pessoas necessitadas. 

- Ü· sr. José Ribeiro Neves, auditor do exercito na 
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primeira divisão militar, offereceu ao Imperador o re-
trato de seu augusto pae, tirado. poucas horas depois 
de fallecido, pelo celebre pintor Primavera. 

- O sr. José Marianno Ferreira presenteou Sua Mai 
jestade com um bonito quadro feito á penna. O sr. 
Ferreira é artista musico, mas cultiva com -esmero este 
genero de trabalho. 

- O sr. dr. Peixoto de· Brito, consul geral do Brasil 
em Hespanha, deu ao Imperador um bellissimo quadro 
do celebre pintor Murillo. 

-A sr.e D . .Maria Cohen offereceu ao senhor D. Pe-
dro um Canto heroico, acompanhado do seu retrato. 

- O sr. Francisco Palha, constando-lhe que Sua 
Majestade mostra~a empenho em possuir algum auto-
grapho notavel de Almeida Garrett, mandou-lhe, por in-
tervenção do ministro do Brasil, uma come.dia ou pro-
verbio do illustre poeta, intitulada Um noivado no Dá-_ 
fundo, escripta expressamente par::i ser- representada 
na casa e quinta do offerente; e lambem lhe mandou 
uma carta em verso, egualmente de Garrett. 

-O sr. abbade Castro deu ao Imperador uma carta 
autographa da rainha a senhora D. Carlota Joaquina de 
Bourbon, escripta a seu filho o sr. D. Miguel de Bra-
gança; duas cartas, ::\utographas tambem, do sr. D. Pe-
dro 1, imperador do Brasil, para seu irmão o sr. D. Mi-
guel; e outra, egualmeote autographa, da imperatriz do 
Brasil, a sr.ª D. Maria Leopoldina Josepha Carolina, 
Archi-duqueza d'Austria, para seu cunhado, o mesmo 
sr. D. Miguel_ de Bragança. O conteúdo d'.estas cartas 
prende com a historia do projectado casamento da sr.ª 
D. Maria n com seu tio o sr. D. Miguel. 

- O sr. Antonio Pereira da Cunha, um bello exem-
plar do seu excellente poemeto - O voto de el-;ei. 
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...... A companhia de fundição Perseverança, um busto 
em bronze do primeiro duque de Palmella. 

-O sr. João Wagner Russel, as suas pautas calli-
grapl,ricas .. 
. - O sr. João José I...opes, a sua taboada methodica 
dos rudimentos de arithmetica. . · 

- Os srs. Lisboa & C. ª, encadernádoi:es, um exem-
plar da biographia do 1 sr. D. Pedro 1v, escripta pelo 
sr. marquez de Rezende, mordomo-mór da imperatriz 
viuva. O valor d'este presente eonsiste principalmente 
na encadernação, que é riquissima. ' 

-O photographo, o sr. Rocha, um album contendo 
photographias de alguns monumentos historicos, e entre 
ellas a que represei:ita a cama em que falleceu o duque 
de Bragança, no palacio de Queluz. 

-O sr. Hernani da Fonseca Braga, o distiocto e afa-
mado pianista portuense, otfereceu ao Imperador o seu 
retrato. Encontrando-se com Sua Majestade no theatro 
de S. Carlos, pediu~lhe licença para lhe dar essa prenda, 
e no dia seguinte foi ao hotel entregar-lh'o. O joven ar-
tista eslivera no Brasil ainda criança, quando ao sahir 
da infancia trocava (como d'elle disse J. F. Laranjô) o 
seu chapellinho por grinaldas de .loiros e de rosas que 
lhe offereciam nos theatros e'nos salões e apertava com 
ellas os anneis ou os caracoes dos seus cabellos. Fôr'a 
então recebido pelo senhor D. Pedro 11 no seu palacio, 
e p<i>I! elle e por toda a Famil'ia Imperial tractado com 
a mais amoraYel galhardia. O Imperador reconheceu 
ai!lda este talentoso joven, apezar de ter já trocado as 
graças infantis por uma vigorosa adolescencia. 

-
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O RAMO DE OLIVEIRA 
(Por occasião dos incendios de Paris) 

DEDICADO A SUA !l~GESTADE O IUPEllADO!l DO BRASIL N~ SUA ENTRADA RI! PORTUGAL 

Ao grande cidadão, egregio imperador, 
No tbror\o exemplo a rei~, no mundo émulo a sabios, 
(Homenagem que ·sobe ingenua rl'alma aos labios) -
A aràenle aspiração d'e>Le voto de amor. 

I 

Basta de assolação! Basta de impios' assombros ! 
Cubra o lance inaudito um pudibundo véu! 
Cedam furias ao pranto; e smja dos escombros 
O ramo de oliveira, alçado para o céu! 

Basta de insania atroz!.. . Ai! pôde, pôde instantes 
Consentir esta edade - a edade da razão -
Entre o campo talado, e os muros fumegantes, 
Após a externa lucta, a de irmão contra irmão ! 

Pôde ver, sem protesto, o redobrar da morte 
No recrescer da vida e na estação do amor! 
Quando tudo se anima em festi vai transporte! 
E em tudo a novo fructo aspira a nova flor! •.. 

Destrançada em festões, sorria a primavera 
, Na matta e na campina, em sébes e rosaes ,; 

E além, na convdaão da inflammada cratera, 
Soluçava o terror, conrlensavam-se os ais. 

Sob a eterna harmonia, em concerto execrando, 
A rugirem no E>spaço os pavorosos sons! 
Uma orgia de sangue! um inferno, insultando 
Da natureza as leis, da omnipotencia os dons!. .• 

O trémulo ancião, a esposa !'m tresvario -
Uma viuva! um pae - na turba vagam sós; 
Ella, Niobe inerte; elle, spectro sombrio; 
Os olhos já sem lume; as boccas já sem voz; 
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E mais, e mais (que ~orror !) no seio oppresso e fraco 
-Ds patria extenuad11, aos b'arbar-0s darões, 
Fere a espada de Sylla e o punhal de Spartaco, 
Implacavel o braço, em demencia as paixões! ... 

Ó vasta capital, ó necrópole vasta, 
Aviso é teu desastre: e teu incendio, luz : 
Esse quadro, lição : e o criine infando ... Basta:. 
Da oliveira surgia o ramo ao pé da Cruz ! 

~I 

Que o seculo proclame os triumphos vaidosos 
Da sua illustração, desmentidos assim. 
Desvia a humanidade os olhos lacrimosos, 
Seus votos outros são. É benr outro o seu fim. 

Cuida alguem progredir, tentando em louco assalto, 
Violento desligar do que foi o que é? 
Vem d'alma o enthusiasmo: a fé vem de mais alto. 
Motores, estes dois : ó enthusiasmo e a fé l 

Filha da humanidade, a rnusà, que na a11tora 
Se enleva e se revê, e ao que soffre bemdiz, 

. Ante as ruínas pára: e já não canta, chora: 
Clior:i. o immenso holocausto, e os delírios febris! 

III 

Que stroplies soltará, que nlto sáiam queixumes? ... 
Ajoelha, inclína o rosto, e o laurel virginal 
Depõe (lugubre offerta a profanados Numes) 
Do genio creador no rôto p'edestal. 

Buscando a inspiração na voz da con·sciencia, 
Aqui . só póde a lyra um hymno desferir, 
Grave como o dever, meigo como a clemencia, 
E .esse ·para exorar, esse para pedir: 

cPaz, ó Deus de piedade, ó Julgador Supremo', 
'Vós, que o pobre amparaes; ".' ós, que os m.undos regeis; 
.Paz, que a extrema d1'scordl'a 1mp·e11e ao cr1me·ex;t:remo; 
cPaz entre os povos, sim,- paz tlünb'em entre' os reis! 
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"Renasça o casto affecto, a confiança, a lida; 
«Tudo o que faz viver; tude> o que faz amar; 
•A nobre aspiração que ao largo affan convida; 
•Ü lavor da o:fficina; a abundancia no lar . 

• Sagrada seja a lei da justa liberdade, 
•Que o direito, a isenção, eguaes em si contém; 
~<Guie o ardor juvenil, sustente a sociedade 
•Um fundamento - a crença; um attrativo-o bem. 

•Corrija-se a ambição, que adulla, engana o povo, 
"E instrumento e degraus de torpe egoismo o faz. 
•Seja emfim novo timbre a proposito novo 
•Ü ramo de oliveira - o symbolo da paz!• 

Junho, 11-1871. Mendes Leal. 

SONETO 

Chegas, Senhora, emfim da viagem gloriosa. 
Viste Londres, Paris, a IIespanha, a ltalia, o Oriente: 
Em todo o teu caminho o povo sorridente 
Abençoou teu nome, Imperatriz virtuosa. 

Mas quando a tua vi::ita immersa em luz saudosa 
Teu paiz avistou, Parthenope a indolente, 

, Que se espelha no azul do golpho transparente, 
A tua alma, Senhorn, ergueu-se lacrymosa. 

Inclinaste um momento a fronte scismad01·a, 
Mas vendo ao lado teu o Esposo, que te adora, 
Na luz do teu olhar nascia outra saudade. 

Viste ao longe o Brasil 'e as bençãos que te chamam, 
E presentiste o amor, dos que hoje em ti acclamam 
Na Imperatriz modesta a flor da caridade. 

Coimbra. Antonio Candido Gonçalves Crespo. 
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Depois de dirigfr os epicos combates 
Nessa do Paraguay Illiada brilhante, 
Qual philosopbo grego em busca da sciencin. 
Vais a furia arrostar do pelago inconstante. 

Precede-te o louvor nas cytbaras sonoras 
Em remontado vôo apregoando ao mundo, 
Que onde a choça gemeu, surge, sorri 'l'hereza, 
E onde 'está a desgraça, está Pedro Segundo. 

Como um raio de sol, teu genio bemfazejo 
A mansarda penetra, aonde soffre o bravo; 
Desce onde é morta a luz e a idéa tem algemas 
Onde escacêa o pão ou chora o pobre escravo. 

Artes, sciencias, gloria, intelligencia, tudo 
E todos em si têm gravado eternamente 
O sello do teu genio e alma elevada e pura, 
Q~e assim te creou Deus e assim te julga a gente. 

Oh! sê bem vindo pois á patria inda gigante 
De Castro e Viriato; e pois a Providencia 
Imitas nas acções, é bem que tua gloria 
Chegue até onde vai tua munificencia . . 

Já sem fé no porvir a velha Europa em ruinas 
Inveja-te o Brasil, esse outro mundo novo, 
Onde, ao influxo teu, germina a liberdade 
No ardente coração d'um graude e nobre povo. 

E, tu que outro como elle em si tão grande e,nobre 
Sentes redemoinhai; cantando-te victoria, 
Guarda na mente augusta o ecco de suas vozes, 
Que elle o teu nome guarda em seus fastos de gloria. 

Porto. Antonio Teixeira de Macedo. 
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Poesia recitada no theatro de S. J'oão, da cidade do 
Porto, na noite 'de f f de ~arço, pelo seu auctor ,, 
o sr. Antonio l?i-nhei,ro Oaldas 

1 

Venho saudar-te,. oh Rei ! Da, c,ampa erguido, 
Rasgando a medo a funebre mortalha, 

Resurjo inda uma vez, 
P'ra depôr a teus pés o canto extremo, 
Que a gloria me inspi rou, e a patria a.mada, 

E o brio portuguez, 

Venho saudHr-te, oh Rei! Na fronte augusta 
Tens, fulgente, o esplendor da majestade 

Que se ostenta real. 
Ji'ilho illustre do heroe D. Pedro Quarto, · 
Es modelo dos reis ! - rei democrata 

D'um povo liberal. 

E é grande o povo teu! grande d'alentos, 
D'altas aspirações, d'emprezas uteis, 

' D'um al'J·ojo viril ! 
Colosso vasto, immenso, ergue-te ufano.! 
A Europa inteira te p)'oclama.excelso 

Imperio do Brasil ! 

A tal povo, wt rei ! - Grandioso, quadro 1 
Qu!J povo ! ,q,ue só prest,a honroso culto 

A liberdade ! e á lei ! 
E que rei ! qi1e desp P.za ll(Ureos palaeiott, 
E olvida os gozos,. e os festi.ns !!la côrte, ', 

P'ra ser um nobre rei ! 

Exu~ta,, l?oi;ti:tgal ! Em,punha, evantl'l, 
O estanda~·te d!fs quinas sacrosanto, 

Vellfo', mas sem ri-val ! 
~aúda o filiho dn_glori11; e-db pregresso: 
E teu fiiho tambem ! E o rei prestante . 

D'um imperio illimortal ! 
22 

/ 
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Tu, ob Porto, sacrario, sempre eterno, 
Do grande coração d'um rei amado, 

Exulta, inda urna vez ! 
Se Pedro Quarto honrou -O Porto amigo, 

·Pedro Segundo exalta com ,mil feitos 
O nome portuguez ! 

Curvando-me, enlevado, ante esse tbrono, 
Que tem por aureo sc~tro a liberdade, 

E por diadema a lei ; 
Interprete fiel d'um povo inteiro, 
A ti, Pedro Segundo, elevo o brado: 

e Glori~ ! ao egregio Rei!" 

A SUA MAJESTADE 

O SENHOR D-. PEDRO Il 

nIPERADOR DO BRASIL 

Por occasião dq sua vinda a Lisboa 
ao regressar da sua viagelll 

pela Europa 

«Além do mar de Atlante existe, impera, 
«Um príncipe sem par, novo Antonino:» 
Ha seis lustros repete de contioo 
Fama que o sobe á syderal esphera. 

«Será voz lisongeira, ou voz sincera ?11 
Dizia, ouvindo-a, sceptico malioo: 
Hoje diz, vendo o Excelso. Peregrino: 
«A F:ama o proclamou qual é, ' qual era.» 
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Ella applansos excita, e mais se expande~ 
Exalçando tal Genio, em bens fecundo, · 
Digno que a povos cem presida e mande. 

Assim a Europa inveja ao Novo Mundo 
O sabio, o philantropo, o justo, o grande, 
O das letras cultor, Pedro Segundo. 

V. L. 1 

ln Augustissimum et Potentissimum Brasiliae Impera-
.torem Petrum Secundum, post quam «mores hominum 
multorum vidit et urbes», Olysiponem'advenientem, in 
suum pa,trium imperium mox rediturum. 

Orbis tot viseos Veter'is miracula Petrus, 
Non stupuit visis: noverat illa príus . 

.Musarum cultor, voluit cogooscere vates, 
Et doctos, doctus, jussít avere viros. 

Felix quae tali Brasília principe gaudet, 
Que rectore, JlOtens, prospera', laeta floret 1 

Attameo, liaud totum Petrum sibi vindicet ilia, 
Lysia quem possit 'paene vocare suum. 

Brigantina Novo, Domus illustrissima, Mundo, 
Sceptra tenens, popu los, lege regente, beat: 

Sed, quae nunc illic tollit se vertice ad auras, 
Quo nata est arbos, fertilis usqoe, solo? 

Salve, Caesar 1 Ave Petri digoissima Conjux 1 
Tu, Caesar, nobis, semper., ubique, fave 1 

Antonius Josephus Viale. 
1 

1 Esta poesfa é do sr. conselheiro Antonio José Viale, que 
muitas vezes costuma subscrever com aquellas iniciaes. S. ex.• 
tem o appellido, de que aliás pouco usa, de Lodi. 
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A SUA MAJES~ADE IMPERIAL O SENH-OR fü PEDRO SEGUNDO• 

Homena~ew qa lp:iprensa Naciqi;i.~. de M.s.bpa 

Baixaste, vi~te, encheste-te 
de mais saber fec1:1I1do. 
De Ujll munçlo já decrepito 
leva ao teu joveu mundo 
nessa alma a aurora esplendida 
(lqs. gr:pad~s. fa,çl.oll seu~, 
Heroe des,ceste ·o solio, 
de~xitndo pendurada ' 
na Il,l,Ót palmeira a epica, 
a vingadora . ç11p.ada; ' 
e ovante o Imperio incolume 
saudou-te semi-deus. · 

Á Filha, que ~olíç,to 
no Throno teu sen,tavas, 
- S'ólta, disseste, os vinculos 
das geraç.ões escravas! -
e ao voto dos ppilpsophof! 
deu o ii-n,io execução. 
Bençãos em choro unisono, 
que h.~ Q.e ecoar na historia, 
desde os confins brnsilicos 
levem a vossa gloria, 
do orbe' culta ou barbaro, 
á ext~eµia povoa,ção. 

J!esceste grande e maximo 
do solio mais brilhante; 
e, desvcstindo a purpura, 
simples audaz viajante 
correste o mundo, attonito 
de ver-te e de te ouvir .. 
Buscavas as sciencias, 
aos sabi9~. cJ.:p,1do es.panto; 
colono, artista; artifice, 
W, oµv.ia.r;n com encanto, 
qll.!I, tµdo e.m t.oda a língua 
sabias exprimi11. 

Pasmas Brifannia, Gallias~ 
a ca"lalheira. Hesp_ijnhl!, 
a Elisia terra de !talos, 
a tetrica Allemanha; 
e a todas na pi.ramide 
vais o porvir soud11-,v. 
V oJney mejhor, nas ta,cit~f! · 
ruínas das ida des, 
como. no estua11 cahotico 
da,s, vivas socjeçlacJ.es,, 
andas te ouvindo oraculos. 
da sciencia de reinar. 

Sol;> o·lanre.adQ, tumulo, 
o, teu Virgílio, crê-se, 
ele haver cantado os Cezares' 
quiçá se arrependesse;. 
e !\ Cumê!j. vate proxíml'. 

~ remurmurou talvez: 
--! Por este é que dos seculos. 
a ru;dem grande assoma, 
e Ast1'e~a em mi;m<;lq ipqognito 
funda mais alta Roma. \ 
Marcello este é; t~u pÍ·incipe 
sonhado, al;S.m o vês.-

Finda com céus prosperrimos~ 
! senhor, tua Odysseia, ' l vens restituir-te aos jµbilos, 
l aos :\tivas de Ulysseia. 
~ lias tresdobradó glori~l! 

ao grão Progenit01'. 
Pódes no regio Pantheon 

, ir a seus pés devoto 
firmar de novo o altíssimo,. 
o, sacr0santo voto 
de ser do herdad-0 Jimpetr() . 
Pe1:petuo Defensor. , 
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- {)céu a rir. no·Atlantico 
te recond·uza ao Throno : 
grande o desceste, sobel-o 
maior : immenso abono 

Assim cantou profetica 
musa que ha tempo largo 
jazia em melancolico 
regelador lethargo ; 
deram-lhe abalo á cythara 
mil ecos festivaes. 

.dos bens sem fim, sem numero, 
que hão-de por ti nascer. 
Um dia, o que ás estatuas 
soube antepôr ensinos, 

Em galas o dó lugubre 
trocado num momento 
juntou sua voz ao publico 
victoriador concento; 

<le ouro a haverá, l'l Aureola 
de raios diamantinos 
e honroso incenso em canticos 
·de universal prazer.-

e ousou laurear-vos trémula, 
brazões irnperiaes. 

Ao Imperial Traductor do cCinque Maggion 
.devota?lente consagra "' 'ca'stillfo . 

'Soneto recitado no theatro do Gymnasio de Lisboa, 
na noite d~ 12 de março, pelo seu auctor, o sr. José 

. Maria Braz Martins 

1 ' 

. •. 

·"I 

Se a amizade provada nos v\sita, 
.se as virtudes do sólio devisaihos, 
'se a presebl}a d'um sabio desfructâlitos7 
Jubiloso sentir nossa alma agita : 

Mas, quando o Rei, o sahio que s.e fita, 
·d S'ahgue tem d'Aqtlelles qí.itl pi·ezân1os, 
l'lJ por s'eus actos mil - o bem ---1. gozâmo~, 
no peito a gratidão cresce e palpita ! , 

lff. i·ude a minha vóz, e s~m énsirio, 
.ique tio saber a lut não \)s'tá corlligo .. . 
Émbora: surja, o brado do mo fino .. . 

Se ·P edro é Gran(/,e aos no~sos dando abrigq, , 1 
' 111 ' p~rmifüi. ao pobre artista pequenino, 

1 

·Oq .·1 ~li~! reâpeítM!do b Rêt1 81.úutlil" o !Ai!lligb ! l lt 1 
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ADDITAMENTOS r ' 

Recebemos alguns esclarecimentos quando já não era 
possível incOi'poral-os no livro, nos Jogares competen-
tes, e por este motivo res.olvemos inseril-os aqui. 

Recepção de alguns emigrados portuguezes 
~e.. 

no Porto 

O sr. João Luiz de Mello, alferes do extincto bata-
lhão de empregados publicos, obseqoiou-nos com uma 
descripção, da qoal apena~. pot ser extensa, extracta-
remos algons períodos mais curiosos e interessantes. 

No dia Lº de março o sr. ·João Luiz e o sr. general 
Mosqoeira partiram pelas cinco horas e meia da manhã 
para as Devezas. Quando o Imperador entrou no salão,. 
que tinha sido improvisado nas Devezas, o sr. Joãc> 
Luiz pretendeu beijar-lhe a mão, e conta assi~ esse 
acto: -«0 Imperador apertou franca e rapidamente a 
mão das cinco pessoas que estavam adeante de mim. 
Chegou a minha vez. _Tomei-lhe a mão. Com um ra-
pido e pequeno 'movimento mostrou persuadir:-se que 
eu lh'a queria beijar, e pretendeu retjral-a. Apezar, po-

\ 
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r.ém, da sua vigorosa força, teve de ceder á força de 79 
annos e um mez. Forcei-o a deixar-me beijar-lhe a mão, 
e a encarai-o face a face, o que tudo se passou com a 
r:ipidez do relampago». · 

O sr. Ji;>ão Luiz e, general Mosqueira, acompanharam 
o Imperador á quinta do sr. Agostinho Francisco Velho, 
que tem dois mirantes, d' onde se descobrem as posições 
das linhas do Porto. O general Mosqueira esteve dando 
informações ao Imperador. 

«Á noite compareceu a minha commissão de quatro 
membros. Eram sete horas e meia, veiu um escudeiro 
perguntar~me se eu 'sabia quem era a commissão . de 
emigrados, presidida pelo sr. barão de S. Lourenço. 
Mostr.ei-lh'a. Disse, que tivesse.mos a bondade de o acom-
panhar. Seguimol-o, fomos apresentados pelo consul, 
que nos disse ter sido Sua Majestade Imperial quem lhe 
ordenou que nos mandasse chamar, e que estava na sala 
para nos receber. Ao lado direito d.o Imperador estavam 
os dois cavalheiros que o acompanhavam desde a sabida 
do Brasil. No logar superior estava a Imperatriz; sen-
tada em um sophá, e em cadeiras lateraes, da parte di-
reita, a sua aia e uma afilhada, e a viscondessa da Trin-
dade e a esposa do vice-consul, o sr. Agostinho Velho. 
Logo que entrou a commissão na sala, o Imperador deu 
dois passos em fret:te, para a receber. Eu ia ao lado 
~squerdo do presidente, levando debaixo do braço uma 
pasta coberta de setim azul claro por fóra, e forrada 
de tafetá branco, atada com dois laços de boas fitas bran-
cas, e dentro d'ella a allocução. 

«Ü presidente dirigiu-lhe o seguinte comprimento: 
Tenho a honra de comprimentav a Vossa Majestade Im-
perial, em nome de uma commissão de emigrados, que 
nomeou esta a que presido, para em seu nome apre-

'· 

' · 



mitar 1S\lílS felicita-ções a'Vossa Maje.st~de lmfll~rfal peta 
pQnria ;que. ac~ba de .faier ta ,esta ci(i}.àde, o@m, ia <S~a 1vt.-
itit;;:1, ,e pedir 1ao mesmo ·t~pçi -a Vossa ,Majestade 1m-
perial a graça de acceitar a felicitaçã~, , qiue 1ern. míMllle 

'. o~ .reteniqa µornmissão v:i.m@s- apre.s~ntar.. ,ri 

,q:Q faaper1;1d@r respomdea : ~ Recebo 1c@m muj<fio J!ílil:a-
ier ~s -00.m!ilrimentos, que em nome d'uma c@mmissão 
de ftmi~radós .. m.e são didgidoo. assiQJ. oom.0 a rsua fe-
licitação D • , ' 

11~hl j1á' tiiuhà abe,rt@ a pasta. O sr. barão do Bom 
, Ret1r,o e~trego,u a feli~itação ao Imperador; .e 1€Jlual a 

meteu dentro da pasta,, fechou-a pelas suas ~10,p>.nias 
mãos • . e pol-a s0bre um bofete. Di:rigi-,lhe. immmediaita-
mente as segaintes ,palavras: - É mais urna gr,aça es-
peciaJ, qBe Vossa Majestade Imperial acaba d:e fa~er ~ 
esti:l c01j1;1rnissão, ;não só recebendo-a em sua alllgtista 
pr~sença ~cceitando-Jbe 1os ,comprimentos. de es~ima- e 
rtis,peito, que fôr,a , eii,l,carregada de apreséntac a V tlssa 
Majesta,de, m~s ciignando;se mais de acceitar 'ª pasta, 
em ,que vinha a felicitação. A ipasta mã0 tinha siidoieita 
pµn lpe ser offerec·ida. , . 

~co111tii0Uei dizentl~-lhe, 'que itinha a pedir a Sua Ma-
j,estíld~ ,nova e .especial graça . de ;perimitür ql!le a com-
Dil·is1>ão 11<\e beijasse a mão, como. prova de reconbeci-
We,Qto,, e ~s;p~rMdo que Sua l\f.ajesLade lmperiai se não 
l?,$qµivariq a oonceder,-lhe m.ais esta grãça, assim como 
weJwáa feito aquella mahhã mas Devezas, 1p.ois 1só a 
CU$LQ a ppde alcançar, O Imperador sl!lrrilll-se., , e eu bei-
jei-lhe a mão. Dirigi-me dep0is-<Hmpe.ratriz, e <ilisse-loo: 
Sim\lora, mn habi,tante ,<iJ'estaucidada do P0rto tem a 
hppra de çplJl,pd,m,e,b.tar a V,ossa .MajesLade Jm[!>erial, e 
feL\1;.iiar•íle a i;i, propr:io ·pala b@nr:a da visita que Vossa 
Majestada Imperiql se dignou (azer-lbe, e pede ao meSJilO 
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tempo a graça especia1 de lhe 'beijar a ·mão. Levantoa-se 
e nespondeu-me :-Corn rr;rnito gosto. Inc1inei a çaLe~a. e 
os NlBUJS ·comprnnheirns .foram •tambem beijar .. Jihe ª' mão.~ . 
, ·A felicitaç'ãb -e ·a seguinte: . , 
· s~'nb:ór : - Os ·abaixo assignado_s, ·emig1·Mos ·portúgt'leze's, •que 

tomaral):l parte na c;unpanha do cerco do Porto, em defeza d'est'a 
·cidade e dos legitimos direitos da senhora D. Maria rr, de eterna 
e saudb'si's!Jima memoria, vêm hoje, dominados do mais ardente 
jtlb1'lo, 'depôr au$ 'pés de Vossa Maje·stade as p1·otestações siq'ce-
ras da sua extrema yeneraç'ão e profundo respeito. . ' 

O coraçào grandioso de Vossa MaJestadelmperial, Senhor, de-
verá sentir-S'e forçosameut'e commovido e t11Íste, nesta occasião 
.solemne, 'em que Vossa Majestade se digna r~ceber na sua au-
.gnsta presença as Anebrantadas e já 'quasi extinctas i'eliqµiàs 
dos· companheiros de trabalho e de gloria de seu magnanimó 
progen'itor, o senhor D. Pedro 1v, q'ue sancta gloria haj"l.. 

Vossa Msjestade Imperial, S.erfüor, acaba do percorrer a Eu-
ropa com geral admiração da'S nações que visitou, reqebendo 
<te todas ellas as mais distinctas provas de consideração e res-
peito· viu 'opulentas e magnificas cida<l'es, que fazem pela sua 
grancleza e esplendor a just.a aàmiraçào do mundo inteiro; viu 
monumentos e prodígios de aa·te supel·iores a tudo quanto é ca-
paz de assombrar a imagínação e os ol~os ;'mas o que Vossa Ma-
jestade não encoµtrpu nem viu certa.mente em parte àlguina, for 
um bàluartll de fidelidade, de perseverança e valor como o Porto, 
.e onde o coração magn:animo de Vo:isa M ajestàde terá o·c'Casiãõ 
para d~safogar ,em copio~as e sentidas lagrimas a profunda saü-
·dade, deante do sa1·cophag0\ que encerra o coraçifo de vosso iro 
mortal páe. . . - ' 
- S-en)lor, a cidade bei<oica, que ahi se levant'a aos olhos d'é Vossa 
Majestade, não contém uma só pedra que não seja um rrlbriu-
l'l'l~nto glorioso e san<'jto, dedicação civica e de val01', porque não 
ba nella uma só pedra que deixasse de ser espargida com b flan-
gue precioso dos martyres, que alli davám as Vidas pela pati'itt 
nos dias augu;stio$o8 de ·provação tremenda. 

,Vossa augusta presença, o sangue qne vos gyra 'nas -V:eia~, é 
naàlmente algum> gestos e modos que nos são tii.o lproptids, fü. 
·z'em reviver a saudade extrema de todos os portuguezes p'dt"quetti 
.nrefu derribou os cadafal'sos, por quem-lhes arrombou os carce-
res, por quem lhes concedera generosa liberdade, e principal-
mente por aquelles que tiveram a honra de acolnp.anha'I' o gt·and!l 
·capitã:o nos encontros · e nas batiilhas, nos revezes e nos trium-
phos, nas privações e na peste. · '1 
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· Senher, excelso filho do immortal D. Pedro IV, não longe d'aqui 
vos aguarda o nobre e generoso coração de vosso humano pae: 
Não lhe demoreis por mais tempo o devido tributo de vossa ho 
menagem e justo sentimento; e alli, l::ienhor, quando o vosso co-
ração desafogar em lágrimas sobre e cofre em que depositado 
está o dom valioso, legado aos portuenses por vosso magnanimo 
pae, sem exemplo na historia antiga e moderna, contae tamben;i 
com as nossas lagrimas . 

O céo se digne tomar a pessoa augusta de Vossa Majestade,. 
e bem assim a de Sua Majestade, a excelsa e virtuosa Imperatriz, 
e toda a familia imperial, debaixo da sua sancta guarda, como. 
o Brasil e o povo portuguez ardentemente desejam e hão mister 
pelos estreitos laços de sangue e, reciproca amisade que unem 
os dois povos e os unirão para sempré. 

Porto, 1 d~ março- de 1872.- O presidente da commissão~ 
Barão de S. f,ourenço-Conselheiro José Joaquim Esteves Mos-
queira, 'general de brigada reformado do exercito, e majoF- gra-
duado do extincto regimento de voluntarios da rainha a Senhora. 
D, Matia 11.-João Antonio de Moura, voluntario do extincto-
batalhão acadeinico - João Lviz de Mello, alferes qo extincto 
batalhão de empregados publicos - Francisco José Rodrigues. 
d' Oliveira, voluntario do extincto batalhão academico - José 
Maria Cordeiro, chefe de secção reformado do ministerio da 
guerra e voluntario do extincto regimento da rainha a Senhora 
D. M:iria n __: Jeronymo Filippe Simões, voluntario do regi-
mento da ;rainha a Senhora D. Maria 11-Elias Eloy d' Abreu Ta-
vares, tenente do extiucto batalhão provisorio de Sancto Ovidfo 
- Joaquim Urbano C<!,rdoso e Silva, major reformado e capitão 
do extincto batalhão fixo do Porto - Cons~lheiro Joaquim Vel-
.loso da Cruz, capitão da 1.• companhia do 1.0 batalhão provi-
sorio de Vil la Nova de Gaya - Luiz Gomes da Silva, alferes do 
extincto regiment.o da rainha a Senhora D. Maria 11 - Alexan-
dre José Cardoso de Noronha, voluntario do extincto i·egimeuto 
da rainha a Senhcra D. Maria n - Manuel Francisco Perefra 
de Sousa, juiz da 2.• instancia na relação do Porto, e voluntario 
do extincto regimento da rainha a Senhora D. Maria n -Ber-
nardo Joeé .Pereira Leite, juiz de 2.• instanci_a na relação dp. 
Porto, e voluntario do extincto batalhão academico - Antonio 
,Gonçalves Pinto, capitão tenente graduado da armada, eaci·ivão. 
ela repartição do chefe do departamento maritirno do Norte, e. 
voluntario do extincto regimento da rainha a Senhora D. Ma-
ria 11 - José Velloso da Cruz, tenente coronel commandante elo · 
extincto 1.0 batalhão naciorn,tl provisorio de Villa Nova de Gaya 
- Clemente Albino da Silva Mattos Cai·valho, soldado clÕ ex-
tincto regimento da Senhora D. Maria II - José Estanislau de 
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Barros, voluntario do extincto esquadrão nacional - José .ilve& 
Pinto da Cunha, voluntario do extincto regimento da rainha a 
Senhora D. Maria rr - José Pedro Mijoulle, voluntario do ex-
tincto regimento da rainha a Senhora D. Maria 11. 

O sr. João de Guadalupe Martins Pinheiro, -egresso 
da orde~ de S. Bento, dirigiu em Braga ao Imperador 
a seguinte felicitação: 

Ex abundantia cordis os loquitur. 
Matth., cap. 12, v. 34. 

Gratulatio imo a pectore 

Revereor Te, veneror atque salnto !ateus Majestas, quae sub 
communibus vestibus his minime lati tas, cum faciem tuam omni-
bus benegnissime ostendis, Teque perfacilem praebes universis. 
Praebe et Te perfacilem mihi pauperculo, ut et ego va.Jeam Tibi 
dicere: Ave, latens Majestas. Nunc vero, quae eructavit cor 
rneum audi, et exhaudi verba hona, Domine. Ego dixí in' jucun-
ditate cordis mei civibus meis: Viri Bracharenses, quibus pro-
bitas, et honestas, qui et vere diligitis adventum Ejus, audite. 
P etrus, amicus noster, advenit.: jam praesentia sua nobilit.at Ci-
vitatem nostram. Venitc et vos omnes; et occurramus !Ili, di-
centes: Ave, qui, quod vere es, abscondis; quíque dignatus es 
vi si tare nos in pace; vultum tuum omnes nós desideramus. Pro-
perate: sed ego solus et praeibo, et alloquar. Vos autem, quae 
proloquuturus sim, diCPtis tantummodo in cordibus vestris et 
capita vestra humiliabitis. Et illi dixerunt festinanter: quomodo 
tu dicis, sic fa.ciemus nos. Et ecce ego adsum, rrieque imo .de pe-
c tore Majestatis Vestrae salufationi dabo. Ad implendum illud 
e usiones animi 'in laetitia manifestabo sic. 

i:uditissime Viator, qui Dei providentia iterum nostrurrí teria 
snlu . , salve! Praeclarissime Petre, magiianimi Petri, cujus me-
morÍf verum est desiderium nostrum, Fili dilectissirne, salve r 
Aloys :. primi, ac Re~is mei fidelissimi, perillustris Avuncule, 
salve! 1~xcelse lmperator, atque Brasiliensium populorum per-
petue D~fensor, ah!' iterum, atque iterum dicam, 8alve ! Seio, 
Domine, il\cio vere quid sentio; sed exprimere illud, nescio. At-
tamen non 'cessabo: eloquar, non sileam. ln hoc adventu feli-

\ 
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~issimo vere 'exulto ego, et gaudiis verc r~snltat terra ilos'tr'â! 
<iuia oculi hiéí, et ihéulae éj'us, vi'dérunt Eúln, quí jur~ rirél·ito 
Ré'gúm hoshórum abuumeratur c\J.rn hep~tibus. Et vel·e éxt\lto, 
vere gaudio, ver~ etjubilo-, q\tt}l.'liarn ad celeb1•and'u:rn ac'lvéritum 
hunc, cor mundum creavit in me Deus, et spiritum rectum in-
novavit in viseeribus roeis. Ah! qui habitat in ai tis, sedetque in 
tbrono gloriae suae, ipse dixit: ecee nova faeio om11ia. , 
· Te igitur revereor, Te veneror, Te saluto, latens Majestiis, 
qnae sub vestibus bis valde communibus miuime latitas, çull1 
fa~iem tuam OJJmibus benegnissime ostendis, 'feque perfacilem 
praebes universis. Nihi lomin\Js multi ex ipsi'S, qui .vere sciunt 
illud, quasi 'qui non sciant, sic dicunt., lnµtuo loqueutes: Quis 
€st Iste, qui non de Edom, sed de Regionibus venit longinq•iis, 
tinctis vestibus usitatis de coloribus, et absque rutilo ornatu? 
Et cor meum continuo ad me, illos audientem: Clama, inquit, 
ne· ce::ses, quasi tuba exa !ta vocern íuam, et annuntia populo ci-
vitatis hujus adventnm Ejus. Et ego illieo ad cives meos earis-
simos: Iste, inquam, Iste forrnoaus in véstitibus suis deauratis, 
gradiens in multitudiue fortitudinis suae, et Majestatis. Hodie 
v~ro, laudabile dictu ! Bolens omnibus nobis esse molestus, qui 
virtute sua, quod vuit esse, utique est; hodie, .lterum dico, se 
sua exuit onmi ma~· nificentia; et ineoguitus, a0 sine strepitu 
magni appar11tus, gr11ditur in medio uostrorum sola in muititu-
di ne fortitudinis nobilissimae animae, et spiritus !!Ui. Iste et est, 
qui loquitur justritiam, et Propugnator est ad salvandum, cui 
praest, populum .suurn . Qui, eum audissent haee omnia, m;1a voce 
dilrnrunt: vivat. 'Imperator. 1 • 

Nunç aponte, antequam iaterrogat me dieens: tu quises? Ma-
jestati Vestrae, quis sim, dieam. Egoj Domine, qui loquor pro ei-
vibus meis mecum sentientibus, qui et libenter hunc mihimetipsi 
S\lmpsi J:10norem, etsi indignus, Monacqorum Patris filíús, ae 
R.egis Regum Jesu-Christi, licet indignissimus, ministP,r sum ego. 
·Gloriari me opportet solo intitulo hac. Ah! Nursiae nobili ge-
nere patu.s Pat.er meus Benedictus, Rex coelestis, et bominus 
-dominantium, ipse est 1.Jominus meus. et Deus meus: Su~ ete-
nim Professione Mouastiea, et grati11 DeJ id, quod sum: utina 
,grati:i ejus iu me vacua non sit, sed semper in ,me máneat. 
vera nobilitas, et ingenuitas quae mihi vere rnagnam confer 
dignitatem• S11m ·et,insuper Lusitanus, et Lusitani, ah! veri , u-
sitani ineessabili voce proclamant: regali exprogenie lua' trina 
Í'etrus exortus refulget; ciui et nos amieitia sua bonor re di~ 
gnatus es~1 et vi~it~tione. Ó quam bonus Illi:,,Çle quq tl))l;M a dieta 
sunt glonosa ! Surn tandem ... at ego jarn di.i;i omnia. T. une per-
•orab.o, dieens: <!!,Ui Dei filio 1Jesu-Christo famulor que tidi,e, me 

· ipsnrn ad Majestatis Vestrae genua. hodie prov.olvo. Seio enim, 



et vel'e seio, quod hi, qui *'aciunt ea, ~rte quRe su,ut Caesaris, 
Caes\(ri; r t quae sunt Dei, Deo reddunt. Famulari namque sa_-
cris vere decus, Imperantibus vero officium est omnium, et mi-
nister~'l;t,m. Praeterea quod impl,ebo et ego hoc mm1us meuro. Non 
person,a,µter ven~o, ql,lia ~\esl,lnt mihi decoramina ilia, qnibiJS 
vere indigeo; ,;ed in hujus, etsi mal e contexto, gratulatioriis ve-
lamine i'ndutus, ac Mnjestati,; Yestrae multa confisus benev©-
lentia, et bonitate, usqne huc sec.JlruS accedo. Oh! paupei; et 
egenns sum ego; sed vera egestas procul a me. Non enim va-
cuus aut inanis appropinquo: quas possideo veras opcs omnes 
mecum porto: Narn, desiderium cordis mei tribuit mihi Dominus 
meus: et voltmtate ll1bio1:µm meorum non fraudavit m,e. Tunc 
vera,e sunt baec divitiae mcHe, vere et illustris sum ego, et no-
bilis. Quid enim prodest bomini, si mundum 'universum 1ucretur, 
aniqi,ae vero su:;te. detnime_nfmm patiat.ur? Argcmtum et a1wum 
non est mihi, sed est, liJHOd mihi ~roclest. Aliis affiuo divitíis, alia 
quae possideo sunt p'reciosa munera mea, quae et Majestati Ves-
trae offoro humi.liter, seusus videlicet amoo·is, adorationis acre-
verentiae meae, quos ~ecliL mihi Dominus Deus virtutum, ut hth 
juscemodi Mnjestati Vestrae debitum conferre valeam tributum. 
Accipiat et Miajestas Vestra haec vota mea, quae veracitei• vovi, 
et Domino retlcilo c1icens clevoti: ln v\arn pacis et prosperitatis 
dirigat Imperatorem, ac Irnperatricem, omnipotens,et misericors 
Deus: et Angelus Raphael comitetur cum lpsis in via, ut cum 
pace, salute et gaudio revertantur ad propria. 

Quinto Nonarum Martii anno 1872. 
Majestatis Vestrae 

Servns obsequentissimus 
Joannes a Domina Nostra de Guad,alupe lliartins Pinheiro. 

O sr. A. Pereira da Cunha escreveu ao Diario de 
Noticias a seguinte carta, ácerca da sua visita e do1 of-
ferecimento do exemplar do seu 'poemeto ao Lmperad0r. :: 

Meu caro Eduardo Coelho - Visto que, hoje, se al-
lude no seu Diario à visita, que eu .fiz a sua magestade, 
o ~rnperador do.Br:asil, q.uero contar-lhe oonw o caso foi. 

Hontem de manhã~ quando e1:1 menos º' espenava, 
entreg~raimrme uma1 carta, em que se me dizia:· ' 

O fmperaclori desejava receber das suas mã0s um 
exemplar do VÓt<P d' el,rei. 
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A esta indicação, já de si honrosissima, juntavam-se, 
<la parte de Sua Majestade, expressões tão delicadas e 
tão proprias para dissipar quaesquer melindres politicos 
meus, que eu não podia, sem quebra até dos mais tri-
viaes preceitos de uma bo,a educação, deixar de o ir 
saudar. 

Fui, pois; e applaudo-me de tal resolução. 
E que duvjdas podia eu ter? 
Entre as nossas quest.õ,es dynasticas e o senhor D. 

Pedro n não ha nada de commum, e eu não vi em Sua 
Majest;ide, senão o principe profundamente instruído, 
e o cabeça legitimo de um vasto e florescente imperio, 
com o qual desejd que de futuro se estreitem ainda 
mais as nossas relações de commercio e de amisade. 

Publicando-me estas linhas, muito obsequiará o -
De V. etc.-A. Pereira da Cunha.-Raa de Sancta 
Marinha, 14 de março de 1872. 

Além dos donativos, já mencionados, de Suas Ma-
jestades, fizeram mais os seguintes-:. · 

Na cidade do Porto deixaram Suas Majestades um conto 
de réis, para ser distribuído em differentes donativos. 

Em Coimbra foram distribuidos, por sua ordem, 
3U500 réis a differentes pessoas, por mão do ex.mº 
bispo da diocese. 

O sr. conselheiro Antonino José Rodrigues Vidal foi 
êommissionado pela sociedade Philantropico-Academica 
de Coimbra de apresentar em Lisboa a Sua Majestade. 
Imperial o diploi.na de protector d'aquella sociedade, 
que Sua Majestade acceitou com toda· a benevolencia. 
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