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ACADEMIA IMPERIAL 
D A S 

BELLAS ARTES. 

O Palacio he obra do Professor de Archite-
ctura Â. H, V. Grand-Jean de Mantigny. 

As columnas, de ordem Jónica, são de huma 
só peça de granito da Gloria; devem ter capi-
teis de bronze., cujo modelo existe na Saia 5 
N.° 37. A solidez dos materiaes todos, assim 
como a perfeição da mão d'obra, assegurâo 
ao Monumento huma duraçao digna do seu 
caracter. 

Está em progresso a rua perpendicular (pro-
jectada) até o centro da Praça da Constituição. 

Os baixos-releyos da arcliivolta, que repre-
sentão dous Génios das artes , forão formados 
pelo Professor de Esculptura Marcos Ferrez: 
e o Professor de gravura de Medalhas Zeft-
rino Ferrez he autor da composição allegorica 
que enriquece o timpano da empena. 



VESTÍBULO. 

f . Epicuro o Philosophov 
m 

2. Venus de Aries. 

3. Euripides, o Poeta trágico. 

4. Apolo do Belvedere. 

5. Diana caçadora. 
m-

6. Agripa, o genro de Augusto. 

7„ Bacho Indico. 

8. Fauno.. 



SALA SEMI-CIRCULAR INO FUNDO DO VESTIBULO. 

Secretaria do Estabelecimento. 

A decoração lie Dorica-Romana. Ha no ni-
cho correspondente ao portão da entrada hum 
busto de Sua Magestade o Imperador pelo 
Professor de Gravura de Medalhas Z. Ferrez. 

Os painéis , esculpturas e desenhos desta sala 
sâo as producções dos Alumnos julgadas me-
lhores pela Congregação em cada trimestre, e 
que ficão expostas por todo o decurso do tri-
mestre immediato ao julgamento. A presente 
exposição he a do 2.° trimestre do anno esco-
lar corrente. 

À escada á mão esquerda do V^estibulo. 

Vê-se no topo da escada huma estatua re-
presentando a America, com os seus attiibu-
tos, executada em barro cozido pelos mesmos 
irmãos Ferrez 110 anno de 1818. Antigamente 
trazia na columna o nome de D. João VI. 

Ein cima n'hum nicho vê-se o gesso de huma 
pequena estatua antiga chamada Ceres, mas 
que se suppoem íepresentar antes huma Muza. 



GABINETE DE MEDALHAS. 
Mostrador contendo: 

a. Amostras de mármores antigos e 
modernos, era geral Éuropeos. 

b. Granitos e mármores do Brasil. Os 
n.os 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6 — polidos 
pelo Sr. João Castelpoggi. 

c. Vários objectos. 
d. Baixo-relevos em cera pelos Al um-

nos. 

4. Cunhos abertos pelos aluirmos. 

Verso de huma medalha da Coroação de 
S. M. I. —-A Religião traz a coroa do 
Ceo : o Brasil personificado se associa com 
fervor á solemnidade deste acto , confor-
me a legenda — Dei gratia et unanime 
populorum acclamatione. — lie composição 
do Professor de gravura de Medalhas na 
Academia. 

Yerso de huma medalha do nascimento 
de S. A. I. o Principe D. AíFonso : A 
legenda — futuri pignus nomen avitum — 
allude , em razão do nome, ao typo que 
representa a Esperança, apoiada sobre 
a Historia. 



Medalhas nacionaes: 

a. D. Maria I. e D. Pedro III. 
b. 1). João VI. 
c. D. Pedro I. 
d. S. M. I. o Senhor D. Pedro II. 
e. / . Medalha da fundação do Instituto 

Historico-geographico. 
g. h. Medalhá commemorativa do Faus-

tissimo Consorcio de Suas Ma-
gestades Imperiaes, 

Medalhas estrangeiras do presente século : 

а, .. J. Du vivier, gravador de medalhas. 
б. Medalhas dos très Cônsules Bona-

parte , Cambaceres , e Lebrun. 
c. Jorge IY. Bei da Gçâ-Bretanha. 
d. Medalha do Nascimento. do Duque 

de Bordeos. 
e O Principe de Hardenberg , grande 

Chancelier do Reino da Prússia , 
fallet!d o em 1822. 

/V Medalha do casamento da Princeza 
Elisabeth da Prússia com o Prin-
cipe Carlos da Hesse-Rhenana. 

g. Medalha cunhada no Perú. 
h. i. Gregorio XVI. 
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j. S. M. Luiz Philippe I. Rei dos 
Francezes. 

k. I. O Duque d'Orléans, fallecido em 
1842. 

m. S. M. Victoria I. Rainha de Ingla-
terra. 

n. Napoleão Bonaparte. 
o. Daniel O'Connell. 

8. Medalhas de varias épocas oíferecidas 
ao Estabelecimento por M.me Gros 
de Prangey. 

I. Da Historia antiga. 

a. Medalha consular da Familia T i -
cia. 

b. Medalha Imperial de Caio e Lucio 
filhos de Augusto. 

c. Medalha de Tibério. 
d. Dita de Antonino. 

II. Da Idade Media. 

a. Moeda dos Bispos de Magalona, 
das denominadas Marabotinas 
pelos caracteres arabes que tra-
zem. 

b. Moeda dos Condes de Tolosa. 
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111. Da Historia moderna. 

a. Moeda de Luiz XIV. 

9. O Visconde de Chateaubriand. 
10. O Abbade de La Mennais. 
11. O Barão Gros , pintor francez. 
12. O Coronel Fabvier. 
13. A afamada Actriz M.elle Mars. 
14. Casimir De Ia Vigne. 
15. Napoleão e Maria Luiza. 
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SALA 1. 

ESCOLA FLORENTINA PRIMITIVA. 

Sem nome de autor. 

1. A "Virgem adorando a Jesus menino. 

2 e 2 (bis). Paizagens. 

3 e 3 (bis). Idem 

ESCOLA. FLORENTINA MODERNA. 

JACQUES VIGNALI ' nasceoem 1592, falleceo em 1664. 

4. Elias no deserto. — Este Propheta amea-
çado por Jezabel, depois da morte dos 
quatrocentos e cincoenta falsos prophe-
tas , foge para o deserto, onde adorme-
ce opprimido de cansaço. Hum Anjo por 
duas vezes o acorda e o faz comer. 

ESCOLA. ROMANA. 

PKRÜGINO (PEBRO V A N U C C I ) , mestre de Raphaelo: 
nasceo em 1446, falleceo em 1524. 

-5. Predicação dc S. João no deserto , com 
retratos <3e contemporâneos do autor. 
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RAPHAELO SANZIO DA URBiso (chefe da escola Ro-
mana): nasceo em 1483, falléceo ein 1520. 

6. Copia de hum painel de Raphaelo , inti-
tulado a Escola d'Athenas , em que se 
achão reunidos os principaes Philosophos 
da Grécia. 

7. Huma Sacra-familia. 
Copia contemporânea de Raphaelo, feita por hum 

dos seus discípulos. 

Sem nome de autor. 

8. Santa Familia. 

FREDERICO BAROCCI : nasceo em Urbino, anno de 
1528, falleceo em 1612. 

9. Chi isto amarrado á columna depois da 
flagellação. Yem os Anjos consolal-o. 

Sem nome de autor. 

10. THinsto^segurando o Mundo na mão es-
querda. 

ESCOLA ROMANA (SEGUNDA). 

PEDRO DE CORTOSA (Berrettini) : nasceo em 1596 , 
falleceo em Roma no anno de 1669. 

11. Esponsaes de Santa Catharina. 



Sem nome de autor, 

12. I ncredulidade de Sara.—O Anjo tendo 
perguntando a Abrahao se alguma cousa 
havia que resistisse á vontade de Deos, 
e porque razão Sara se rira; espavorida 
esta, disse que nào se rira; pelo que 
o Anjo a reprehendeo como tendo al-
terado a verdade. 

13. Loth com as filhas. 

14. Composição mystica. 

15. Annunciação de Nossa Senhora. 

16. Tobias conduzido pelo Anjo. 

CARLOS M A R A T A : nasceo em 1625, falleceo em 
1713. 

17. Anjos offerecendo fructas e flores" a Jesus 
Menino — retocado em parte. 

ESCOLA. VENEZIANA. 

PAOLO VERONÉSE (Paolo Cagliari): nasceo em Ve-
rona no anno de 1532, falleceo em 1588. 

18. Acto da circumcisão —• esboço. 
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JACQUES DA PONTE, chamado o Bassano : nasceo 
em Bassano no anno de 1510, falleceo em 1592; 
chefe de huma escola que foi sustentada por seus 
quatro filhos, Francisco, Leandro, J. Baptista, e 
Jeronimo. 

19, Abrahão volta do Egypto para a terra 
de Canaã. 

30. Reunião dos animaes ao entrarem na arca. 
21. Velho representando o inverno. 

BERNARDO BELLOTTI , chamado Canaletti, como o seu 
tio Canal: nasceo em 1724, falleceo em 1780. 

22. Praça em Roma. 
23. Vista do Palacio Ducal em Veneza. 
24. Outra vista de Veneza. 
25. Vista do canal grande. 

Sem nome de autor. 

2ÔV- Dignitário da Republica de Veneza. 

ESCOLA. DE PARMA. 

ANTONIO ALLEGRI, chamado o Corregio: nasceo em 
1494, falleceo em 1534. 

7* Loth com as filhas •—esboço, 
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BARTHOLOMEU SCIUDONI: nasceo em 1560, falleceo 

em 1615. 

i f l i l 
28. Huma Sacra-familia a lume nocturno. 

ESCOLA. BOLOIYEZA, 

ELISABETTA SIRANI , filha e discípula de João Aa-
dré Siraui: nasceo em 1638 v falleceo em 1664. 

29. Jesus dormindo* 
i i l 

VGUERCINO DA C E N T O : nasceo em 1597, falleceo em: 
1667. gg 

30. Danae.—Júpiter em chuva «Touro pene-
tra na torre em que Acrisio, Rei d'Ar-
gos , e pai delia , a tinha fechado, por 
medo do oráculo que lhe prqgnòstiWrà 
que hum neto seu ííavlá de lhe arran-
car o sceptro e a vida. 

31. Salomé com a cabeça deS. João Baptista. 
Salomé, filha de Herodiade e do Rei 
Herodes', tendo dansado diante de seu 
pai, este Ihé promettera dar-lhe tudo 
o que ella desejasse: pelos conselhos 
da mâi pede a cabeça do Santo. 
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32. Caridade Romana.—Humajoven Romana 
alimenta com o proprio leite a seu pai 
que fora condemnado a morrer de f o -
me no cárcere. Esta he a relação de 
Festus e outros historiadores, e a que 
foi geralmente seguida pelos artistas; 

m porém Valério Máximo, em vez do pai, 
põe a mãi, e accrescenta que foi per-
doada em contemplação do acto da fi-
lha , e que, 110 mesmo lugar da cadeia, 
por determinação dos Magistrados , Aci-
lio edificou hum Templo á Piedade. 

FRANCISCO A L B A N I : nasceo em 1578, falleceo em 
1660. 

33. Vénus e amores. 

PAOLO BRILLI : nasceo em 1554, falleceo em 1620. 

34. Ponte sobre huma torrente. 

JACQUKS CORTESI , chamado o Borghognone : nasceo 
» em 1621, falleceo em 1676. 

35« Huma scena de crepusculo. 

36. Hum encontro de Cavalleiros. 
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Sem nome de autor. 

37. Dois esbocetos no mesmo panno. 

LUIZ CARRACCI: nasceo em 1555, falleceo em 16í9. 

28. Tobias pai recobra a vista. — O moço , 
acompanhado pelo Anjo, unta os olhos 
do seu pai com o fel do peixe ; e , 
despegando-se liuina belide, o velho 
se acha curado. 

ARINIBAL CARRACIO (chefe da mesma escola) : nasceo 
em 1550, falleceo em 1G09. 

39. Deucalião e Pyrrlia. — No diluvio dos 
pagões, o barco de Deucalião e de sua 
esposa Pyrrha foi parar no monte Ly-
coreo , onde, segundo a fabula, res-
taurarão o genero humano, deitando 
pedras a traz de si. 

GIOVANNI LAN FR ANCO: nasceo em 1580, falleceo em 
1647. 

40. Urania contemplando os astros. 

Sem nome d,e autor. 

41. Hum bosque com dois veados. 
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PEDRO PAÒLO d alie frutti T falleceo este pintor em 
ftoma, sexagenário, no pontificado de ürkajao VIIL 

42 e 43. Fructns e flores da Europa. 

ZÀMPIER! DOMÊNICO, chamado o Dominichino : nas-
eeo em lSSí , falleceo em 1641. 

44. Martyrio de S. Braz. — S. Braz, Bispo 
de Sebaste na Armênia , foi degolado 
em 316 na perseguição do Imperador 
Licínio, depois de terem os algozes, 
com pentes de cardas , cruelmente di-
lacerado o seu corpo. Copia de hum 
painel do Dominichino , por Sebastião 
Bo u rd o n , ( escola Franceza) : nasceo 
este em 1616 falleceo em 1671. 

Sem nome de autor. 

45. Huma Santa com flores. 

46. Santa Margarida. 

Os desenhos expostos são obras dos alum-i 
nos da classe de desenho. 

Existem no mdo' da Sala as producções dos 
candidatos no concurso para viagem á Europa. 
O assumpto lie o pastor Aristeo, chorando a 
perda das suas abelhas. 



SALA N.° 2, 

ESCOLA MILANEZA. 

Sem nome de autor. 

1. Meninos bricando. 

JULIO CÉSAR PROCACCINI (da escola Boloneza e chefe 
da Milaneza) : nasceo em 1548, falleceo em Milano 
no anno de 1626. 

2. Martyrio de S. Sebastião. — Este Santo, 
denominado Defensor da Igreja Roma-
na , seguio a profissão das arinas : foi 
martyrisado aos 20 de Janeiro de 288 , 
debaixo do reinado de Diocleciano. — 

CAMILLO PRocAcciNi (escola Milaneza), irmão de 
Julio Cesar. 

3, Meninos com azas que lutão. 

ESCOLA DO GARAVAGGIO. 

GERARDO delle notti (Gerardo Honshorst): nasceo 
èm Í592, imitou o Caravaggio, aindâ vivia em 1662. 

A, Salomé recebendo a cabeça de S. João. 
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"MICHEL ANGELO DE C A R A V A G G I O ! NASCEO CIÍL 1 6 6 0 , 
falleceo em 1609. Chefe da escola Lombarda , cha-
mada também nova Romana. 

5, Piramo e Thisbe. •— Piramo acabava de 
se ferir a si mesmo , acreditando que 
Thisbe tivesse perecido^ sobrevem esta 
desesperada. 

6. Baptismo com gloria de Anjos. 

Sem nome de autor. 

7. Meninos bricando a lume nocturno. 

ESCOLA NAPOLITANA. 

LUCAS JORDIO, discípulo de José Ribeira: nasceo 
em 1632, falleceo ein 1705. 

8. Cea de Eminaús. Jesus Christo manifesta-se 
aos dois discípulos em Emmaüs, na 
occasião de abençoar e partir o pâo. 

Sem nome de autor. 

9. Meninos representando as Artes. 
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CESÁRIO JOSÉ D'ARPINO , chamado o cavalicr d'Arpino 
e o Jozepin: nasceo em 1560, falleceo em 1G40. 

10. A officina de S. José, em que se vê o 
Menino Jesus trabalhando. 

11. Santa Margarida. 

Sem nome de autoiv 

12. Hum velho pastor. 

13. Cleópatra fazendo-se morder por huma 
áspide. Esta Rainha , vendo que não 
pôde conseguir escapar á vergonha de 
ser levada como captiva no triumpho 
de Augusto y determina antes dar-se á 
morte, o que com effeito executa por 
ineio de huma serpente que lhe trouxe-
íão escondida em hum cesto de flores. 

SEBASTIÃO CONCA , discípulo de Francisco Solimene : 
nasceo em 1679, ainda vivia em 1762. 

14. Adoração de Jesus Menino pela Virgem 
e os Anjos. 

Sem nome de autor. 

15. Iluma rapariga com caca e liortalices. 



16. Hum cesto com gallos e fundo de pai-
zagem. 

SALVATOR ROSA, chamado il Salvatoriello; nasceo 
em 1615, falleceo em 1673; e sua escola. 

17. Huma paizagem com figuras e animaes. 

18. Vista com ruínas de lium Templo an-
tigo e figuras. 

19 e 20. Rochedos com Santos Eremitas. 

21. O Transito de S. Francisco de Assis — 
Em quanto transferião para a Igreja 
de S. Damião o corpo estigmatisado 
com as cinco Chagas, Santa Clara, e 
suas companheiras forâo admittidas a 
consideral-o, e as alaudas cantavuo 
nos ares. 

Sem nome de autor. 

22. Hum combate. 



ESCOLA. GENOVEZA. 

YALERio CASTELLO, filho de Bernardo: nasceo em 
1625, falleceo em 1659. 

23. Milagre das Flores.—Santa Isabel Rainha 
de Portugal, vigiada pelo Rei que des-
confiava da motivo das suas esmolas , 
sendo por elle surprendida na occasião 
de levar pães aos pobres, esconde o 
que trazia no regaço ; e como D. Diniz 
instasse para que lh'o mostrasse, de-
clara que sâo flores ; e assim era com 
effeito , pois se tinha verificado mila-
grosamente a transformação. 

BERNARDO CASTBLLO (escola Genoveza), discípulo do 
Cambiasi: nasceo em 1557, falleceo em 1629. 

24. Jesus em casa de Martha e Maria.— 
Estando Maria a ouvir a palavra de Je-
sus , queixou-se Marta de que andava 
só na lida da casa , e que sua irmã a 
devia ajudar. O Senhor lhe disse: — 
« Martha, Martha, liuma só cousa he 
necessaria: Maria escolheo a melhor 
parte. » 

25. 
26 e 

CAMPORA. 

Bacchanal de meninos. 
27. O mesmo. 



JOÃO BENTO C A S T I G L I O N E , chamado o G R E C H E T T O : 

nasceo em 1616, falleceo em 1670. 

28. Hum cão deitado entre diversas aves do-
mesticas. 

joÃo BAPTISTA PAGGI Î nasceo em 1554 , falleceo 
em 1627. 

29. Apollo que canta. 

AGOSTINHO TASSI , discípulo de Paolo Brilli. 

30. Paizagem com ruinas antigas. 

31. Outra. 

GOFFREDO W A A L S , discipulo de Agostinho Tassi. 

32. Paizagem com figuras ao pôr do sol. 

33. Outra. 

Sem nome de autor. 

34. 35, 36, e 37. Flores. 

38. Incêndio. 

39. Huma paizagem. 
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LUCAS CAM BIASI ; nasceo em 1627, falleceo em 1585. 

40. S. Jeronimo meditando na sua gruta. 

Sem nome de autor. 

41. Huina batalha. 

DOMÊNICO FIASELLA , chamado Sa reza na, discípulo 
de João Baptista Paggi: nasceo em 1587, falleceo 
em 1669. 

42. Clélia atravessando o Tibre.-—Esta joven 
Romana foge do campo de Porsena , 
onde estava retida corno refens. 

43. Diana no banho.—Acteon a surprende , 

c lie por ella mudado em veado. 

44. Meninos com instrumentos de musica. 

45. Meninos brincando. 

Sem nome de autor. 

46. Meninos que jogão. 

47. Marinha. 
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SALA N.° 3. 

ESCOLA IIESPANHOLA. 

1 Menino pastor toe indo flauta. 

2. Outro com hum ninho na mão. 

MUP.ILLO (D. Barthojo IneuEstevão) T naseeo em 1 6 1 3 , 

falleeeo em 1085. 

3. Hurna cabeca de V i r g e m . — O Cônsul Geral 
do Brasil em Hespanha, o Sr. Wenceslau 
Antonio Ribeiro, teve a louvável lem-
brança de comprar este quadro para 
f a z e r * offerecimento delle á Academia 
das Bel las Artes desta Corte. 

Sem nonie de autor. 

4 . S . José coin o Menino Jesus nos biaeos. 

n. D I E G O VEL\SQUES : nasceo en* 1559, falleceo M 

1G6Ô. 

5. Claudio de Mo mal, Principe de Ligne. 

Sem nome de autor. 

0. Santo Antonio em oração. 
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JOSÉ RIBEIRA , chamado o Espanholetto : nascco era 
1693 ; não se sabe a época da sua morte. 

7. Hum Apostolo. 
8. Marsyas a ma nado a lmma arvore J depois 

de vencido por Apollo. 

ESCOLA FLAMENGA. 

roRNELio DE W A E L Í vivià na primeira parte do sé-
culo decimo septimo, 

9 e 10. Interior de famílias Flamengas. 

Sem nome de autor. 

11. Noli me längere. Christo com Magdalena 
depois da resurreição. 

PEDRO T'AOLO RÜBENS (chefe da escola Flamenga): 
nasceo em 1677 , falleceo em 1040. Sua escola. 

12. O cavallo Pégaso.—Belleroplionle poem-
Ihe o freio de ouio, que Minerva lhe 
mostrara em sonho. Ye-seaqui ajudada 
por esta Deosa. 

v ANDICK (ANTONIO) : nasceo em 1699, falleceo em 
1641. 

13. Hum Gráo-Mestre da Ordem de Malta. 
14. Exposição de Jesus-Christo. 
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ESCOLA DE VANDiCK. 

15. S. Fiancisco com as chagas. 

A?ÍJ)KÉ CARLOS BOÜLLE. 

16. Allegoria da Virtude conduzida por hum 
Anjo. 

FRAJJCK o moço : nasceo cm 1580, fallecco em 1G42 

17. Jesus caminhando para o Calvário':—Ao 
sahir da Cidade acharão hum homem 
da Cyrene, por nome Simão: a este 
constrangerão a que levasse a cruz delle 
padecente. 

Sem nome de autor. 

18. lletrato de Sra. 

19. Christo entre a plebe. 

19 (bis). Christo apresentado ao povo. 

19 (ter). Nas prateleiras do armario se vêem 
diversos meninos em gesso feitos por 
Francisco Duquesnoy, chamado o Fla-
mengo : nasceo em 1594. 
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SWEÏDERS , discípulo de P. P. Rubens. 

20. Caçada de dois veados alcançados pelos 
cães. 

Sem nome de autor. 

21. Aichiteetura ,'fruelas e tapete. 

COBNELÍO DE ÍIÊÉN : vivía em 1 8 0 0 . 

22. Tapete com diversos ornatos * 

VANDER ÍMEÜLEN : nasceo em 1G34-, faileceo em í GGO. 

23. IIuma batalha de Luiz XIV. 

3ACOB JORDAES : nasceo em 159i, faileceo em ï GTS. 

24. Cêa d'Emmaùs. 

25. Adoração dos Magos. 

JOSÉ AXERETO : imitador de Rubens. 

26. Santa Anna , S. Joaquim , Jesus Menino , 
e S. João Baptista* 



ESCOLA HOLLANDEZA. 

ANDRE CARLOS BULLE. 

27. Hum câo entre animaes mor tos; 

FEDRO MU LI ER ou de MUL1ER1BUS, chamado o caral-
leiro Tempesta: nasceo em 1637, falleceo em 1701. 

28. Ilutiia paizagem. 

Oiitua ao pôr do sol. 

30. Marinha. 

31. Dita com Palacios ao pôr do sol. 

joÃo B O T H : nasceo em 1610 3 falleceo em 1G50. 

32. Composição de flores com fundo de pai-
zagem. 

W O U W E R M A N (Felippe): nasceo em 1620 , falleceo 
em 1668. 

33. Morte de Ammon.'—Absalão, para vin-
gar a sua irmã Thamar, manda matar 
a Ammon, em huma cêa que dera de 
proposito. 
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ESCOLA. INGLEZA. 

KICHARDSON DE LONDRES: este pintor publicou em 
1715 hum ensaio sobre a theoria da pintura, 

34 e 35. Du as vistas da Cidade de Londres 
em 1700. 

ESCOLA FRANCEZA. 

SIMÃO VOÜET : nasceo em 1582, falleceo em 1641, 

36. Jesus ein oração no jardim das Oliveiras. 
Os Anjos lhe apresentão os instrumen-
tos da paixão e o cálix. 

LESUEUR (EUSTACHIO) Í nasceo em 1617, falleceo em 
1655. 

37. A mulher adultera.—Os phariseos, per-
severando em fazer perguntas a Jesus 
para o tentar, este poz-se a escrever 
com o dedo na terra , ergueo-se ao de-
pois e disse-lhes; « o que de yós ou-
tros está sem peccado seja o primeiro 
que a apedreje. » 

JOSO J O U V E N E T : nasceo em 1644, falleceo em 1717. 

38. S. Bruno em oração. 
* 

39. Resurreiçao de Lazaro.—A rogos de Mar-
tlia e Mariairmãs de Lazaro ? Jesus 



o chama cm alta voz ; e este acorda 
dentro da mortalha. 

CARLOS LEBRUN : ïiasceô em 1618, falleceo em 1690 

40. Jesus padecendo nosbraços da SS. Virgem. 

NICOLAU P O U s s i N : nasceo em 1594, falleceo em 1665. 

411 Morte de Germânico.—Germânico , en-
fermando mortalmente , julga ter sido 
envenenado por Pisão , Governador da 
Syria e pede vingança ao seus amigos. 

f Copia valiosa do original que existe em 
Roma, no Palacio Barberini. 

4*2. O rapto de huma nympha. 
43. O Sacramento do Matrimonio. 

GASPARO DUGHET, chamado Gasparo Poussin : nas-
ceo em 1613, falleceo em 1675. 

44. Huma gruta com vista de deserto : vê-se 
nella S. Jeronimo. 

Sem nome de autor. 

45. Meninos coni flores. 

GREUZE : nasceo em 1734 , falleceo em 1807. 

46. Hum busto de crianca. 
* 
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SALA N.° 4. 

Gabinele do Professor de gravura de Medalhas. 

N. B. Os gessos , tanto desta sala como das 
dos N.os 5 e 6, tem sido tirados dos mesmos 
moldes formados sobre as estatuas originaes 
antigas , com a excepção dos que são decla-
rados copias ou obras modernas. 

1. Cabeça de Jupiter. 

Fragmento de huma estatua colossal achada em 
Otricoli nos fins do ultimo século. He julgada imi-
tação da obra prima em que Phidias realisou a su-
blime idealidade de Homero. 

2. Corpo chamado de ̂ Belvedere. Yeja-se a 
noticia 51 /Sa la 6. 

3. Pernas do Fauno com Baccho menino. 

4 . Pequena copia do Fauno com Baccho me-
nino. 



5. Cabeça do esfolado. 

6. Niobe com huma das suas filhas e hum 
dos seus filhos. 

Tinha-se gabado de ser mais fecunda que Latona. 
Apollo e Diana, filhos desta Deosa, passão com as 
suas frechas a familia toda; a mesma Niobe fica 
transformada <em rochedo: grupo antigo. 

7. Diana caçadora. Yeja-se a noticia n.° 55 
Sala 6. 

8. Busto do gladiador. 

9. Laocoonte com seus filhos. 

O admiravel grupo, de que dependem estas ca-
beças, foi achado em 1503 nas ruinas do palacio de 
Tito em Roma, por Felix deFredis, a quem o Papa 
Julio II concedeo huma pensão considerável como 
recompensa. Temos huma descripção do mesmo, por 
Plinio o Historiador, que nos transmittio os nomes 
dos autores, Agesandro, Polydoro, e Athenodoro. 
He composto de seis peças de mármore grego, tão 
perfeitamente juntas, que na antiguidade foi julga-
gado inteiriço. * 



10. Braços, coxa e pernas do mesmo, com 
fragmentos de serpentes. 

11. Génio em acto de supplicar. 

Copia de hum fragmento antigo. 

12. Corpo esfolado, por Houdon, esculptor 
JFrancez. 

13. Cavallo esfolado. 

14. Cara de Pliocion. 

A estatua inteira em mármore pentelico foi acha-
da na Cidade de Roma em 1737. 

15, Cabeça antiga de Hebe. 

16. Cara de Ariadne. 
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17. Discobolo em descanso. 

18. Pernas da Yenus de Medicis. 

19. Busto da Yenus de Medicis. 

19 (bis). Pequeno corpo antigo de Yenus. 

20. Corpo copiado de Michel Angelo , chefe 
da escola Florentina, que nasceo em 
1474, falleceo em 1564. 

21. Menelau. 

A estatua inteira pertence a hum grupo em que 
este heroe vem representado na occasião de arran-
car das mãos dos Troianos o corpo de Patroclo. 

22. Yenus de Medicis. 

O original, de mármore de Paros, soffreo muti-
lações: parece ser huma imitação da afamada Vé-
nus de Gnide por Praxiteles: não se sabe onde foi 
achada. Vem-lhe o nome dos jardins de Medicis que 
ella ornava em Roma. 



23. Antinoo do Capitolio. 

Àntinoo, joven Bitbynia de grande formosura, 
valido d'Adriano, tendo-se afogado no Nilo, este Im-
perador erigio-lhe altares, e deo-lhe sacerdotes. 
Existem delle muitas estatuas, entre as quaes esta 
se faz notável pela sua belleza. 

Pequena copia do Gladiador. 

25. Pernas e braços do orador Romano. 

26^ Cabeça do cavallo antigo. 

27. Cabeça moldada sobre o cavallo arabe. 

28. Apollo. Veja-se à noticia n.° 51 Sala 6. 

29, Cabeça de Mercúrio grego. 



30. Venus de Arles. 

31. Ceres, ou Muza. 

32. Amor Grego. 

Este busto depende de hunia meia figura de már-
more de Paros. Suppoem-se ser huma imitação do 
celebre Cupido de Praxiteles que existia em Parium: 
foi achado na estrada de Roma á Palestrina. 

33. Cara de Napoleão tirada sobre o natural 
depois da morte, por Antomarchi. 

34. Cara do General Foy, Deputado Francez. 

35. Cara de huma filha de Niobe. 

36. Criança por Francisco du Quesnoy, cha-
mado Flamengo, que nasceo em Bru-
xellas em 1594. 
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37. Pernas e mãos do cavallo arabe. 

38. Baixo-relevo dos Panatheneos, de már-
more penteliço, 

Esta figura fazia parte do friso exterior do Templo 
de Minerva em Athenas: parece que depende dos 
trabalhos a que presidia Phidias* 

39. Pés e mão tirados do vivo e do esfolado. 

40. Baixo-relevo do casamento antigo. 

41. Quatro baixo-relevos de João Goujon t 
esculptor Francez, tirados da fonte cha-
mada dos Innocentes em Paris. 



SALA N.° 5, 

Gabinete do Professor de Escultura. 

O S R . M A R C O S F E R R E Z , P R O F E S S O R . 

Modelo de liuma estatua da Beneficencia. 

O S r . DUBOURDIEU. 

Outro modelo da mesma estatua. 

Diversos trabalhos dos alumnos da classe 
de Esculptura. 

Ditos dos alumnos da classe de Gravura de 
medalhas. 
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SALA N.° 6. 

Colleccão nova de gessos, de que a Academia acaba 
de 'fazer a acquisicão, inclusive varias series 
de medalhas impressas em gesso, no numero 
de 5950. 

1. Cariatide. 

2. Modelos de mãos e braços. 

3. Cabeça esfolada. 

4. Corpo esfolado pelo esculptor Fraucez 
lloudon. 

5. Minerva antiga de meio tamanho. 

6. Pallas chamada de Velletri: busto de huma 
estatua collossal em mármore de Paros 
e de huma conservação quasi perfeita : 
entre todas as estatuas de Minerva , esta 
se faz notável pelo estilo que o antiquá-
rio Winkelmann qualifica de sublime: 
Yem-lhe o nome da pequena cidade de 

* Velletri, perto da qual foi descoberta 
em 1797. 
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6 (bis). Antebraço direito da mesma estatua. 

7. Busto de Castor. 

8. Dito de Pollux—com as pernas das esta 
tuas dos mesmos. 

9. Hercules Farnèse. 

Copia da afamada estatua collossal pelo Atheniense 
Glycon, dita Hercules Farnèse, a qual achou-se nos 
Thermos de Caracalla; ornou muito tempo a area 
quadrada do Palacio Farnèse em Roma, e hoje existe 
no Museo Bourbon de Nápoles, por pertencerem to-
das as propriedades dos Farnèse a S. M. o Rei de 
Nápoles. 

10. Toro do Belvedere. 

O original em mármore branco, descoberto nos 
thermos de Caracallae denominado o toro do Bel-
vedere, vê-se no vestíbulo quadrado do Museo Pio 
Clementino em Roma; he fragmento, de inestimá-
vel valor artístico, de huma estatua de Hercules 
descansando por Apollonio , filho de Nestor, Athe-
niense. 



11. Toro antigo. 

12. Dito. 

13. Dito. 

14. Yenus ao saliir do banho. 

O original, de mármore pentelico, foi achado, 
em princípios deste século, entre Roma ePalestrina. 
O Papa Pio VI mandou-a collocar no VaJticano. 

15. Psyche de Nápoles. 

16. Cavallo de Monte-cavallo. 

17. Pequena copia de bode antigo. 

38. Mãos e braços. 
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19. Vaso antigo em que vem representado o 
sacrifício d'Iphigenia, chamado Yaso de 
Medicis. Pertence hoje aos Duques de 
Portland e existe no Museo Britannico. 

20. Gladiador morrendo. 

Parece errada esta denominação, pela qual he co-
nhecido o afamado original do Museo do Capitoho, 
onde fora collocado por ordem de Clemente XIV. 
A não ser reparação moderna a cabeça com os ca-
belíos curtos e o collar, representa algum guerrei-
ro barbaró: nota-se nelle hurna mscripçao, cuja 
authenticidadé he contestada, referindo o nome do 
esculptor Ctesilao. 

21. Contenda de Apollo e Hercules pela tri-
pod e ; baixo-relevo. 

22. Ulysses consultando a Tiresias nos in-
fernos. 

23. 

24. 
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25. Ompliale, 

26. Adonis. 

Estatua em mármore grego que se achou no prin-
cipio deste século em Centocclle, e collocou-se no 
Vaticano por ordem do Papa Pio VI. Deve o seu 
nome a hum attributo duvidoso, addicionado pelo 
autor da restauração moderna das extremidades mu-
tiladas. 

27. Esculápio. 

28. Ulysses. 

29. Homero. 
O busto original, em mármore pentelico , foi 

descoberto nos jardins do palacio Gaetani. A fôrma 
dos olhos indica a privação da vista: entretanto con-
sidera-se como incerta 'a semelhança: o que consta 
he que cabeças iguaes a esta erão tidas na antigui-
dade por representações desse patriarcha da poesia. 

30. 

31. 

Socrates. 

Platão. 

32. Diogenes. 
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33. Demosthenes. 

34. Alexandre. 

Retrato antigo com caracteres de authenticidade, 
descoberto em 1779 perto do Tivoli pelo cavalleiro 
d'Azara, e levado a Hespanha: offerecido pelo mes-
mo a Bonaparte em 1803. 

35. Alexandre morrendo. 

36. Bruto o velho. 

37. Catão. 

38. Cicero. 

39. Augusto. 

39 (bis). Apotheose do mesmo (baixo-relevo). 

40. Seneca. 

ÍÉÉ 



41. Nero. 

42. Antinoo. 

43. Lucius Verus. 

44. Obra de estatuaria moderna. 

45. Baixo-relevo de huraa Bacliante. 

46. Baixo-relevo de tres Saeerdotizas e hum 
Sacerdote de Bacho. 

47. Baixo-relevo de Minerva. 

48. Baixo-relevo de Marte.' 

49. Baixo-relevo de Cleópatra. 
Copia da estatua conhecida por este nome, mas 

que o ilJustre Visconti julga representar Ariadne 
abandonada. O original, em. mármore de Paros, 
formou, durante tres séculos, hum dos principaés 
ornamentos do Belvedere, onde fora collocado por 
ordem do Papa Julio II. 
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50. Orador Romano. 

A estatua original, em mármore pentelico, foi 
achada sem outro defeito que a perda de dous de-
dos da mão esquerda. Cleômenes, filho de Cleô-
menes, he autor desta obra prima, a qual tem a 
denominação vulgar de Germânico, mas representa 
antes hum Romano illustre contemporâneo da con-
quista da Grécia. 

51. Apollo de Belvedere. 
À afamada estatua, de mármore de Luni, que 

representa o Deos vencedor da Serpente Pythão: 
foi achada no fim do século decimo quinto. Julio II 
então Cardeal foi quem a comprou, e , ao depois, 
collocou-a no Belvedere ou Lanterna do Vaticano. 

52. Corpo de Milão de Crotona. 
O afamado athleta querendo, na sua velhice, 

experimentar as suas forças pela separação do tronco 
de huma arvore, ficou com as mãos presas na fen-
da á qual se esforçara abrir, e , nesta posição, foi 
devorado pelas feras. O original, em mármore, he 
de P. Puget de Marselha: nasceo este em 1622, fal-
leco em 1688. 

53. O Tirador de espolia. 
O original em bronze mostra pertencer ao periodo 

que medeia entre a idade de Chabrias, e a de Ly-
sippo. O antiquario P. A. Maffei, enganado por húma 
lição errônea de huma passagem de Plinio, o attri-
bue ao Phoceo Telephanes. 
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54. Menina jogando aos ossinhos. 

O originai, de mármore chamado Grechetto, foi 
descoberto em Roma ha pouco mais de hum século. 
Existem aliás seis repetições antigas da mesma esta-
tua , e ella talvez he hum a imitação de hum quadro 
de Polygnote, o qual em Delphós representara as 
filhas da Pandaro jogando aos ossinhos. A mão direita 
he huma reparação moderna: a esquerda, que he 
antiga, tem a fama de primorosa. 

55. Diana Caçadora. « 

Estatua em mármore de Paros e quasi perfeita 
na conservação. Foi trazida a França debaixo do 
reinado de Henrique IV; e , tida desde então como 
a peça a mais preciosa do Gabinete real de antigui-
dades, não desmereceo ao lado das obras primas, 
que vierão ,d'Italia no fim do século decimo oitavo. 
Achou-se-lhe até caracteres dé identidade d'origem 
com o Apollo do Belvedere. 
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SALA N.° 7. 

U 

2. 

3. 

BOÜCHARDON , escultor Francez. 

4. Cara de Phocion. 

5. Amazona» 
Esta cabeça pertence a huma estatua de excel-

lente execução, que o Papa Clemente IV fez trans-
ferir da Villa Mattei para o Vaticano: sabe-se, por 
huma inscripção no plintho, que ornara por algum 
tempo a escola de Medicina, que Augusto edificara 
em Iloma. 

6. Venus de Canova. 

Estatua de mármore, principiada como repetição 
da Venus de Medicis, para supprir a esta, quando 
os Francezes a tirarão do Museo de Florença. Po-
rém não se dobrando o gênio do autor ao trabalho 
de copiar, fél-a de todo différente, e ao depois 
não se deo por satisfeito com ella. Vê-se hoje no 
Palacio Pitti. 

Cabeça, pernas e maos do cavallo arabe. 

Baixo-relevos de João Goujon» 

Christo na cruz. — He de 



7. 

8. Hebe de Canova. 
Estatua executada em mármore para a Impera-

triz Josephina; na occasião de se vender o palacete 
da Malmaison onde se achava, passou para a Ilttssia, 

9. Hebe antiga. 

10. 

tu 

12. 

13. 

14. 
\ 

Estatua celebre na antiguidade, e da qual existem 
diversas copias ou imitações achadas em vários lu-
gares. Esta vem da galeria de Florença: foi inti-
tulada Apollino pelos italianos, por ser de propor-
ção hum pouco inferior ao natural. 

Baixo-relevo de Antinoo. 

Cavallo esfolado. 

Leão de Florença, copia pequena. 

Cabeça, braços e pés esfolados. 

Apollino ou Apollo Lycio. 
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15. Braços e pernas do orador Romano. 

16. Pernas , coxa e pés do Laocoonte e filhos. 

17. Vénus do Capitolio. 

A estatua, em mármore de Paros de grande trans-
parência , foi achada em Roma perto de S. Yitale 
no meiado do ultimo século. O Papa Benedicto XIV 
comprou-a á familia dos Stati, e afez collocarno 
Capitolio. Formosíssima e bem conservada, não tem 

gj soffrido senão leves restaurações. 

* 18. Amor Grego. 

19. Adriadne do Capitolio. 

Este busto, de mármore pentelico, offerece hum 
dos mais lindos typos de belleza feminina; a testa, 
os olhos, as faces, o arranjo pittoresco dos cabei-
los, são o objecto da admiração dos artistas. 

20. Discobolo em descanso. 

21. Corpo de Laocoonte. 



22. Leucothea. 

Este busto , pertencente a hum grupo da Villa Al-
bani, faz —se notável pela sua formosura e pelo bello 
arranjo da roupagem; a nympha está olhando com 
hum sorriso para Baccho menino, que ella segura 
no braço. 

23. Filha de Niobe. 

24. Niobe mãi. 

25. Outra filha de Niobe. 

26. Menelau. 

27. A Virgem como Menino Jesus, obra mo-
derna. 

28. Bruto o Joven.—Busto de mármore 
pentelico. 



29. Hercules Commodo 

Esta cabeca, de caracter heroico, pertence a hu-
ma estatua que já se achava no Vaticano no tempo 
do Papa Julio "II, representando Hercules com o 
seu filho Telephio no braço esquerdo. Huns indícios 
de semelhança com o Imperador Commodo derüo-
lhe o nome que ella tem. 

30. Mercúrio Grego. 

31. Copia do Fauno com Baccho menino, 
e pernas da estatua original. 

32. Vénus de Medicis. 

33. Busto de Hypocrates , que se via em 
Roma na Yilla Albani. 

34. Busto de Jupiter. 

3'5. Yitellio. 
Concorda bem este busto com o caracter que a 

historia attribue ao Imperador desse nome. O ori-
ginal he de mármore do monte Hymeto. 
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36. Hum capitel corinthiano com a sua base. 

37. Hum capitel Jonico que deve servir para 
a forma dos capiteis de bronze desti-
nados ás columnas do Frontispício. 

Ambos pelo Professor de Esculptura. 

38. O Gladiador. 

Esta estatua, conhecida debaixo da errada deno-
minação de Gladiador Borghese, parece, pela fôrma 
das letras da sua inscripção, huma das mais antigas 
que existem; e nada mais se sabe a respeito do 
autor desta obra prima, se não o nome, Agasias. 
He preciosíssima para o estudo: não tem a subli-
midade das idealisações consagradas pelos, nomes 
de Apollo ou Júpiter: â expressão e configuração toda 
mostrão claramente que a fôrma he tirada' da na-
tureza. A estructura dos membros indica huma vi-
da constantemente activa e os hábitos dos esforços 
musculares. O braço direito he moderno: ao ver 
a posição do corpo', a direcção da cabeça e olhos, 
e a acção do braço esquerdo que sustentava hum 
e s c u d o f a z - s e mui provável que o esculptor quiz 
representar hum guerreiro no combate, ameaçado 
por algum perigo da parte de cima, e não hum Gla-
diador , nem ainda menos hum Hiscobolo preparan-
do-se a lançar o disco. 



B A I X O R E L E V O N Ã O A C A B A D O . 

Heróica fidelidade de Amador Bueno da 
Ribeira. — Chegando a S. Paulo a no-
ticia iâa acclamação de D. .Toào IV , em 
1640 , os Iíespanhoes estabelecidos na-
quella Província, para roubarem ao 
menos á Coroa Portugueza liuma parte 
do Brasil, se lembrárão de acclamar 
Rei a Amador Bueno da Ribeira, che-
gando a ameaçal-o com a morte se não 
quizesse empunhar o sceptro. Sahe este 
da sua casa com a espada nua na mão , 
contrastando com gritos de lealdade os 
gritos dos sediciosos, e corre a refu-
giar-se no Mosteiro de S. Bento, onde, 
ajudado pelo D. Abbade , seus Religio-
sos e pessoas de consideração que man-
dara avisar, confunde os conspiradores, 
e faz comprehender aos illudidos que 
o Reino pertencia á Casa de Bragança , 
e que delle se acharia esta em posse 
pacifica se a violência da occupaçâo 
Hespanhola não houvesse suffocado o 
seu direito. — 

He do Sr. 

ZEPH1R1NO FERREZ , Professor de gravura de meda-
lhas na Academia. 



Estampas a buril dos apostolos , tiradas 
das estatuas em mármore por Tlior-
waldsen, que existem na Igreja de 
Nossa Senhora em Copenhagen. 

E X P O S I Ç Ã O G E R A L D E E S C U L P T U R A . 

O Sr. FRANCISCO CHAVES PINHEIRO rua do Piolho , 7 2 . 

Retrato. 

O . S r . HONORATO MANOEL DE LIMAI \ * 

Retrato. 

Dito. 
| . ' . v . " I • 

O S r . SEVERO. BA SILVA QUARESMA. 

Retrato. 

Hum menino com líum passaro. 

O S r . FRANCISCO ELIDIO PAMPHIRO. 

Retrato. 
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SALLÀ N.° 8. 

Gabinelc do Professor (VA rchilectura. 

1. Trabalhos tios alumnos durante o anno 
escolar corrente. 

1 (bis). Concurso da mesma classe. 
D E S E N H O S P E R T E N C E N T E S A O P R O F E S S O R . 

2. Composição original de huma Cathedral 
projectada para a Capital do Império, 
disposta para, ao mesmo tempo, servir 
de Sepultura aos homens iílustres. 

3. Planta da Bibliotlieca projectada N.° 7. 
4. Templo de Minerva no Castello de Athenas, 

restaurado conforme a descripçào de 
Pausa n ias, sobre os restos existentes. 

5. Vista perspectiva da Bibliotlieca projecla-
• da. N.° 7. 

6. Vários projectos do Professor, 
7. • Projecto de huma Bibliotlieca publica para 

a Capital do império. íle isolada com-
. pleta mente por medo dos incêndios: 
a decoração da ordem superior reveste 
o caracter egypcio por huma allusão na-
tural ao berço dos conhecimentos hu-
manos ,e á fama da Bibliotlieca de Ai-
xa ndria. 

B k. 



Corte do mesmo edifício. 

Portico do Pantlieon em Iloma , com a 
restauração dos baixos-relevos da em-
pena , e da estatua no interior. 

Face geometral do Pandroseum, vulgar-
mente chamado a Tribuna d'Erechtlieo, 
no Castello de Atlienas. 

Elevação dos Propyleos dando entrada no 
Castello de Atlienas, restaurados con-
forme a descripcão de Pausanias, so-
bre os restos existentes. 

Elevação geometral do frontispício da 
Bibiiotheca projectada 3 .̂° 7. 

Vista perspectiva do interior de hum 
Muzeo no caracter dos do decimo quinto 
século na Italia ; compoem-se de fra-
gmentos antigos. O autor foi premiado 
com liuma medalha d'ouro na Expo-
sição de 1808 em Paris. 



SALA N.° 9. 

EXPOSIÇÃO GERAL DE PINTURA. 

O Sr. ANTONIO JOSE' DA ROCHA, rua da Alfandega 
N.° 268. 

1. Miniaturas e huma copia. 

O Sr. FRANCISCO DE SOÜSA L O B O , rua do Costa N.° 20. 

2. Retrato. 

3. Dito. 

O Sr. FRANCISCO NAPOLEÃO B A U T Z , rua do Cano 
N.° 146. 

4. Retrato. 

5. Estudo de huma cabeça de cão. 

O Sr. JOSÉ CORRÊA DE L I M A , na Academia. 

6. Retrato. 

7. Dito. 

Pertence á Exm, Sra. D. Rosa de Santa Anna Lopes. 



8. Dito. 
9. Dito. 

O Sr . CLAUDIO JOSE' BAR ADDIER , TUa d o s Oul'ivOÖ 
N.° 97. 

10. Retrato. 
11. Jesus-Christo no jardim das oliveiras, 

com os discípulos adormecidos. 

O Sr. Luiz AUGUSTO M O R E A U , rua dos Latoeiros 
N.° 83. 

12. Esbocetè de liuma scena da noite cie S. 
Bartholomen. 

O Sr. AUGUSTO M U L L E R , na Academia. 

13. Vista de Mato virgem. 

Pertence á Sua Ma-gestade a Imperatriz. 

O Sr. LUIZ B U V E L O T , rua do Cano 7í. 

14. Yista de Mato virgem* 

Pertence á Sua Magestade a Imperatriz 
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15. Estudo de plantas do mato virgem. 

O S r . MANOEL JOAQUIM DE MELLO CORTE E E A L , IUI 
Academia. 

16^ Nossa Senhora da Conceicâo. 

Encommendada por ordem do Exm. Sr. Ministro 
da Guerra para a Capella da Fortaleza da Praia 
Vermelha. 

O Sr. MAURICIO RÜ&ENDAS, na Europa. 

17. Família Peguenche nos pampas de Buenos 
Ayres. 

Pertence ao Uhn. Sr. Theremín, 

18. Yista do Volcão de Popocató-pett (18.000 
pés de altura) observado de Meca-
Ameca , com índios Mexicanos , liuns 
da terra quente, os quantlá-amilpas 
e outros da terra temperada, os 3VIe-
xicalgingas. 

Pertence ao Director. 

19. Gaúchos correndo hum touro. 

Pertence ao Exm. Sr, Conde de Rechberg. 



20. Gaúchos correndo em observação com 
huma onça. 

Pertence aos Illms. Srs. Reiraer e Bezinger. 

21. Descanso de emigrantes nos Pampas. 

Pertence ao Illm. Sr. Schroeder. 

22. Interior de mato virgem. 

Pertence ao lllrn. Sr. L. Riedel. 

23. As sumidades de Juncalillo no passo de 
Uspallata, vertentes para o Chile. 

24. Vista da casucha no cume da mesma 
serra dos Andes. 

Pertencem aos Illms. Srs. Lallemant. 

O Sr. PAULO DE GESLIN , rua dos Latoeiros N.° 81. 

25. Retrato. 

26. Dito, 

27. Dito. 
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SALA 10. 

O Sr. JOÃO MAXIMIANO MAFRA , rua da Cadêa N. 61. 

28. Retrato. 
29. Dito, 

O S r . BI0&0 LUIZ SOPRANO. 

30. Scena de dor e de caridade (copia.) 

O Sr, o. P A I M E R , rua do Conde N. 19é. 

31. Nossa Senhora da Conceição, 
31 (bis). Imitação de hum quadro de borbo-

letas. 

O Sr. P. A . BERTIGKKN , rua da Gloria N.° 68. 

32. Vista da Gloria, observada do caes do 
mesmo nome. 

G Sr. FRANCISCO RENATO MOREAU , rua do Rosario 
N.° 134. 

33. Retrato. 
34. Dito. 
35. Dito. 
36. Dito. 



SALA N. 11. 
1. Magnanimidade de Vieiía. — O Governa-

dor General, querendo arruinar as pos-
sessões Hollandezas, deo ordem aos 
seus Mestres de Campo, na Várzea, que 
puzessem fogo a todas as plantações de 
canas em Pernambuco, não'reflectindo 
que os Portugueses, e não os Hollan-
dezes, estavão senhores do paiz, e que 
este acto ia destruir todos os recursos 
do Exercito patriota: existião então na 
Provinda 150 fazendas e engenhos de 
assucar , que emprega vão 3.750 ho -
mens. Vieira ficou tão attonito ao re-
ceber esta ordem absurda, que a não 
quiz referendar: mas, para dar hum tes-
temunho de obediencia, fez pôr fogo aos 
seus proprios canaviaes, soífrendo hu- < 
ma perda de duzentos mil cruzados. 

He do Sr. JOSE' CORRÊA DE LIMA , Professor Substi-
tuto de Pintura histórica: exposição de 1841. 

2. Trabalhos de aluamos premiados nos an-
rios precedentes. 

3. Vários trabalhos da classe de pintura his-
tórica , durante o presente anno es-
colar. 

. Concurso da mesma. 
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5. .Tugurtha. 
Dizem que desde o momento em que carregado 

de ferros seguiò o carro do vencedor nàs ruas de 
Roma, conservou-se como attonito e estupefacto; 
que porém, no cárcere, quando depois de rasga-
rem-lhe alguns violentamente a túnica, e arranca-
rem-lhe outros os brincos com os lobos das orelhas, 
vio-se precipitado n'huma cova de doze pés de pro-
fundidade denominada Tulia, exclamou: « Pela fé 
de Hercules , quão frio he o vosso banho ! » 

Tito Livio. 
O momento encolhido pelo artista he o em que 

elle pronuncia estas expressões de lugubre ironia, 
no mesmo lugar onde expirou, no fim de seis dias 
de luta com a fome, e , por cumulo de males, des-
esperadamente ávido de viver. 

He do Sr. AUGUSTO MULLER , Professor Substituto 
de . Pintura de paizagem na Academia : exposição 
de 1842. 

OBRAS PERTENCENTËS A' EXPOSIÇÃO DO 
PRESENTE AN NO , NÃO COMPREHEN-

D1DAS NO CATALOGO-

Na passagem adjuncla. 

6. Nóbrega e seus companheiros. O histo-
riador dos Jesuitas no Brasil relata que 
querendo esses Missionários destruir o 
nefando costume da antropophagia en-
tre os Gentios, atreverão-se a arran-
car das mãos das mulheres e do fogão 
já acceso o cadaver de hum índio , que 
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preparavão para ser devorado; hesitai 
por hum momento os selvagens de es-
tupefactos por tal ousadia; mas íogo 
depois deitâo-se a perseguir os Padres r 
obrigando-os a se retirarem para a Villa 
nascente de Sâo Salvador da Bahia j e 
esta por pouco escapou de ser saqueada 
naquelle ensejo por alguns milheiros 
desses canibaes enfurecidos ; do que se 
pôde colligir a grandeza do perigo em 
que se mettiâo cinco homens inermes , 
contrastando, no meio dos matos, hum a 
antiguissima usança , tida pelos natu-
ra es como ceremonia religiosa y e ulti-
mo remate dos seus triumplios. 

H e d o S r . MANOEL JOAQÜIM DE M E E Í O CÒRTE-REAL , 
Professor de Desenho na Academia: exposição de 184Í3* 

O Sr. VICTOR M-EIRELE.ES D « L I M A , da Província de 
Santa Catharina. 

t r Vista da face occidental do Largo do Pa-
lacio da Cidade do Desterro. 

% Estudo a apis de hum filho de Laoconte» 
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SALA N.° 12. 

Gabinete do Director. 

1, Yista da mâi d'agua. —• Lê-se a seguinte 
inscripção sobre a caixa, na qual prin-
cipia o encanamento das aguas: Reynan-
do El-Rey D. João V > nosso Senhor , e 
sendo Governador e Capitão General des-
tas Capitanias e da das Minas Geraes 
Gomes Freire de Andrade, do Seu Con-
selho , Sargento-mór de batalha dos seus 
Exércitos. Anno 1744. Outra inscripção 
lapidar, sobre hum dos arcos de Santa 
Theresa diz assim: Êl-Rei D. João V, 
nosso Senhor , mandou fazer esta obra 
pelo Illustrissinio e Êxcellentissimo Sr. 
Gomes Freire de Andrade, do Seu Con-
selho , Sargento-mór de batalhas dos Seus 
Exércitos , Governador e Capitão General 
das Capitanias do Rio de Janeiro e Mi-
nas Geraes , anno de 1750. — A gran-
deza das Obras e a magnificência sem 
par dos sítios que elías atravessão cor-
respondem com os paternaes desvelos 
dos Reis da Casa de Bragança , attes-
tados pelas muitas Cartas Regias e Pro-
visões que existem a respeito daquellas 
aguas desde 1672 até o mencionada 
anno de 1759. 
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2. Vista de hum mato virgem que se está 
reduzindo a carvão. A desapparição dos 
mais belios , exemplares do reino ve-
getal nos arredores da Cidade ameaça 
a esta segundo cálculos irrefragaveis, 
com diminuição das aguas vivas , e ele-
vação do gráo médio de calor da at-
mosphera, dois males reciprocamente 
activos. 

3i Retrato de Sua Magesiade o Imperador 
em 1835. 

4. Descoberta das aguas thermáes de Pirati-
ninga. — Setenta léguas ao Sudoeste da 
Cidade de Goyaz, no lado oriental de 
huma Serra denominada Serra das Cal-
das , existem as de Piratininga , desco-
bertas pelos gritos com que as derão a 
conhecer os cães do caçador Martinho 
Coelho, que primeiro nellas se escaldá-
rão por acaso, haverá sessenta annos. 
He hum lago de 150 palmos de com-
prido por 20 de largo, cuja temperatura 
chega quasi á d'agua fervendo.—Marti-
nho Coelho , sem attender aos latidos de 
seus cães, parece enlevado na admiração 
das maravilhas da natureza , ou na pre-
visão dos bens que aos pobres enfermos 
resultâo hoje desse phenòmeno. 
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5. O caçador e a onça.—Tendo hum caçador 
errado o tiro n'huma onça , deita-se elle 
por detraz de huma arvore , á qual a 
fera se atirando para abraça-la, junto 
com o seu inimigo , dá-lhe lugar e tempo 
de segural-a pelas mãos. Travou-se en-
tão entre o furibundo animal e o homem 
destemido huma luta renhida, em que 
este, apezar de no fim quebrar huma 
perna , teve á constancia de conservar a 
sua vantagem , até que viessem livral-o 
de tão imminente perigo. Este facto nar-
rado em diversas Províncias do Império, 
parece que se deve atlribuir á do Rio 
de Janeiro , e que delle forão theatro 
as margens alagadiças de hum dos rios 
do reconcavo. 

6. Morte de Turene. — Turene, em vespe-
ras de accoinmetter aos ímperiaes , indo 
visitar hum a bateria ; he atravessado por 
huma bala que o estende morto abaixo 
do seu cavallo, levando ao mesmo tem-
po hum braço ao General de Artilharia 
St. Hilaire , e como o filho deste ultimo 
se lhe lançasse ao pescoço com lamen-
tações e altos gritos , o pai mostrando 
o corpo inanimado de Turene , pro-
nunciou as seguintes heróicas palavras: 
Eis-ahi por quem a França deve chorar 
eternamente. 



7. Retraio de Manoel Correia dos Santos , 
Mestre de Sumaca.—Amotinando-se a 
sua tripolação em Santa Catharina , e 
abandonando o navio no momento em 
que se levantava hum furioso temporal, 
o Mestre, só como se achava/resolve^ 
se a ganhar o largo antes que ir dar á 
costa. No fim de 7 dias, sem descanso 
e quasi sein alimentação , chega ao porto 
de Santos. 

O Governo em 1839 mandou tirar este 
retrato , que foi executado pelo Sr. Au-
gusto Muller , Professor Substituto de 
Pintura de paizagem na Academia. 

As outras pinturas e desenhos existentes nesta 
sala e na passagem adjuocta são obras da classe de 
paizagem durante o anno escolar. 
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