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Otr. do Clontmr 

VISITA DE SUA MAGESTADE El· REI 
O SENHOR O. MANOEL 11 

A ÀCAOEMIA POLYTECHNICA DO PORTO. 

No dia I O de novembt•o de 1908 foi a Academia Polytechnica 
do Pm·to honrada com a visita de Sua Magestade EI-Rei o 

' Senhor D. 1\hNot::L 11, que nessa occasião se dignou entt·egar 
por suas propt·ias mãos ao Dit·eclot• d'este cstabelel'imento uma 
cat·ta regia em que conc·ede á referida .Aeademia a meree de 
se dcclamt· seu protcetot·. Publil'am-se e'm seguida a alloeução 
pmnunc·iacla nessa m·casião pelo Dit·ecto·,. da :Aeadcmia, a res-
posta de EI-Rci, e a referida cat·ta J'egia. ,: 
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. .\.llocnçio pronunciada Jlclo Dr. Francisco Gomes Teixeira, 
Director da Academia · 

SE,Holl!- Os r~is da dynastia de Bragan~·a interessaram H~ 
quasi todos pelas sc·iencias e pelas lettras. l\eeordemos que o 
Senhm· D. Pw11o V fundou o Obs.::t·vatorio astronomico de 
Lisboa, dando dle mesmo os meios pam a construcção do cdi
ficio; que o Senhor D. Lmz I instituiu na Academia de Sl'il•n
cias de Lisboa o premio conhcl'ido pelo seu nome; l' que este 
ultimo mona1·cha e o Senhor D. C&Rt.os consagraram muito do 
t.cmpo que lhes deixou livre o cxe•·cicio das suas altas e diffi
eeis func~·Õ(~s. o pt•imeiro á cuhum das lctt 'ms, o sc•gundo á 
t•ultura das sdencias. ' · 

Quando, ha p~ucos annos ainda, o Senhm· D. CARt.os visitou 
A-1 R. 5489 
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a Fl'.an'ça, o govuno (!'este paiz incluiu, entre as festas e solem
nidades organisadas em sua honra, uma sessão solemne no 
Must'u de 1-list.or·ia Naturnl de Par·is, convencido de que nnda 
poderia ser· mais agraclavel ao monarcha que com tanto sue
cesso cultivava as s!'iencias naturaes, do que ver-se rodeado 
elos príncipes da s~:iencia fran~:esa, nesta ~:a sa ~:elebr·e na historia 
da mesma s!'iencia, c ouvir da boeca de alguns dos mais emi
nentes a descripção dns suas mais impot·tantes dest·obertas; e. 
nesta sessão memoravel, Eo~JOND PE11nH:R, o eruinepte naturalista 
fe1., em phrases expressivas, o elogio da obra scientifica ~lo mo
nar:cha pm·tugut's. 

E-me extremamente agradavel recorda•· aqui este fa~:to, unico 
ua historia, ao qual já me •·eferi nos Annaes d'esta Aeademia, 
porque d'elle resulta grande honra pal'a o sabio monareha e 
para o paiz que governou. 

O descendente de reis tão illustrados, herdeit·o de taes tt·a
diçt'Jes, não podia deixar de se interessar pelo progt•t•sso das 
sciencias e dos estabelecimentos em que ellas se ensinam. 

. Visitando esta Academia. U<Í V. l\1. uma prova d'esse inte 
ressc. Bem vindo seja. Agracleço, profundamente t·econhecido, 
em ru2me do consellJO araclemico e em meu proprio nome. 

SENHOII! - Ha já bastantes annos foi esta Escola visitada pelo 
augusto pae de V. M. Vivíamos então nas ruínas ele um edificio 
velho, t•ercadas pelas parceles in!'ompletas ele um eclifil·io novo. 

Em uma breve allocuçàn que tive a hom·a de pmnum:iat· 
nessa occasião, chamei a allen~:ào do illustrado monarclm para 
o estado deploravd do edificio, e pedi-Jlw. em nome do con
selho aeademil'o, que se interessasse pm· e!.te estabeleciment~) 
c que rccommcndasse aos seus ministros a continuação das 
obras do edificio, suspensas havia qnasi um seculo. S. M. di
~plou-se attendPr ao nosso pedido. Pout·os annos depois as 
obras rct·onwçaram, e tet•m continuado sem interrup<;ão ;1té 
h~je. 

Muito resta. porém, ainda fazer. As salas postas á nos~a dis
posição são insufficicntes para inst.allar as aulas, museus, l:tbo
ratorios, ofiicinas, ete. A bibliot.hcea, os lilbomtm·ios de ehimiea 
e algumas aulas estão installaclas aincla em más etmcliçõrs nas 
salas do velho eclifi!'io, e muito material de ensino t•stá amon
toado e algum encaixotado em depositos do mesmo edilieio, por 
lidta de Jogar ~~ mobilia para o di ~tJÔr. Po1· is!-:o ouso fazer a 
V. M. um pedido similhanlc ao que fiz no Senhor D. CAIIJ.OS. 

Pc~o que re<'ommcnde aos seus 111inistros que maneiem abreviar 
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a construcção do edificio e que o dotem com a mobilia apro
priada. 

Antes de terminar, seja-me per·mittido expor· um desejo e 
·exprimit• uma esperança . Pe~~o a V. l\'1. , que ha pouco tempo 
,;e declarou protector da veneranda Universidade de Coimbra, 
0 mais velho dos institutos scicntificos do nosso paiz, que seja 
tambem o protector d 'esta Academia, que é um dos mais no
vos. Entre instituições, como entre pessoas, as mais novas são 
as que carecem de mais protecção. 

A espe•·ança que dcs~jo exprimir é que V. M. honrará com 
a sua presença a solemnidade da inauguração definitiva do edi
ficio, quando estiver acabado. 

Termino agt·adecendo de novo a V. l\1. a honra que deu a 
t.•sta Aeademia com a sua visita, e fazendo votos pela prospen
ôade de V. M. e de toda a Familia Real. · 

li 

Resposta de Sna :nagcstade EI-Rei 

Nada poclia ser mais gr·ato ao meu coração do que ouvir da 
bocca de um portuguez tão t'minente nas s!'iencias e director 
de uma Eseola que tanto honra a nossa patria. o elogio de 
meus antepassados, que pela la•·gueza do seu espírito, amor ás 
seiencias e lettras mereceram h~je ser aqui tão gratamente lem
brados. 

1'\aoa podia toca•· mais profundamente as fibras mais intimas 
c delicadas ria minha alma elo que a homcnugem pt•estada á 
memoria, para mim scmpt•e quet·ida e tão sinceramente •·espei
tada, do rei que foi meu pac e a cujo espírito superior acaba<'s 
de render o preito que merecidamente lhe é clevido. 

Obt·igado! 
Espero que não hei-~e desuJentit· as l10nro-;as tradições que 

herdei e me lembraes. E pelo amo1· ás sciencias c lettras que o 
I'SJ.lli'Jto das nações se afere e se levanta. Nunca o meu auxilio 
e inlet·esse fi1ltará aos cultores da instru('cào nacional , c elll 
certeza da minha affirmação aqui vos entr~go o publico teste· 
munho do meu apreço pot· esta casa de t.•nsino, n carta regia 
que vos é dirigida e pela qual me dcdaro protcctor da Aeatle-
IIIÍa Polytedmica. · 

Ag•·adeço lambem aos estudantes da Acad('mia J>olytechnica 
do Po•·to a carinhosa recepção que hoje me fizeram c ficará 
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g1·avada no meu coração; vós sereis os meus t•ompanheiros pa1·a 
de futuro trabalha1·mos conjunctamentc para o desenvolvimento 
do nosso <1uerido paiz. 

Estudantes hoje e meus companheiros de trabalho no futuro, 
. affirmo-lhes que as suas saudações perdurarão no mais intimo 
da minha alma eom o mais entranhado reconhecimento. 

rn 

Curta regia .em que El-Rei 
se <leclara protector dl~ Aca<lemta I>oJytechnica 

Dr. Francisco Gomes 1'eixei1·a, antigo lente da Universidade 
de Coimbra, socio effectivo da Academia Real elas Scien
cias ele Lisboa e de vm-ias academias e sociedades scienli
ficas estrangeiras, di1-ulo1· da Academia Polgteclwica do 
Po1·to. Amigo, lentes e mais pessoas que compõem u corpo 
docente da mesma Academia 

Eu, Elrei, vos envio muito saudat'. 
Querendo dar á Academia Polytechnica do Po1·1.o uma prova 

da minha consideração pelos servi~os pm· clla prestados ao 
ensino c um claro testemunho da minha intencão de auxiliai', 
como rei e ehcfe do Podei' Executivo, o desenv~lviment.o d'essc 
estabelecimento scientifico: 

Hei por bem e me apraz fazer merce tlc me declara•· seu 
protector. O que me pareceu communicar-vos, para vossa intel1 
ligenria e satisf~1çào e de todos os lentes e mais pe~soas que 
<'ompõem o c01·po docente da Academia Polytedmica do Porto. 
- Eseripta no Paço Real do Porto, aos 10 de novembro de 
1908.- EL-REt.- Francisco Joaquim Fen·eira do Amaral. 

Para o Dr. F•·ancisco Gomes Teixeira, antigo lente da Univc•·· 
sidade de Coimb•·a, socio efl'ectivo da Academia Heal das St•ien
t•ias de Lisboa e de varias academias e sociedades scientifh:as 
estmngeit·as, director da Acarlemia Polytechnica do Pot•Lo, lentes 
<' mais pessoas que compõem o corpo doeente da mesma Aea- · 
de mia. 
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