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O passado, pr-esente e fultro melado pela mis cel*I 

chimnte e physionomisla lii Elnp, llWme Bru1n 
Diz o pu.sado e o ~te e f'"'dil 

luturo cora \·era.:KUde e raJ'l'ltk'i:; t- lll~ 
ra\el em u.:ti.:iniv~. ~~ t:\túJoquekz às 

=~~ ... '~i~~:~'~;r,~~~::1~,~~~~ 
thearias de Gall, Lavattr. Dt~ti~r~~.L» 
broze, d' Arpenlfgney. Madan1e Rcroulll:uJ tm 

~e~,:.~~~. ":ilJ:1f~111;d'ri~1:~~:~~1~: n~~~ 
sos c.lientcs da mais f' ltft calheitorla, ~ q-.n: 
rredisse a queda do l111rt1lo o todo!. º"ªcoo 
t~eimentos ~ut' se Jhe !>t"ku•ram. Fali J" rnr 
guez. francez, inlltx, alleinlo, ltahaM t 
panhol. 

Do con1u1tas diarias d•s 9 de manhã as 1i da n01<
te, em 1eu gabinete, 431 l"'U8 do Carmo, sobf'oe
loJ•. Consultas a 1$000, 2 t:500 • 6$000 rfis. 
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S~!~º~ ®~. r«om.-
lllUidos. •for•owa· 
dos. fOrtlf\'4: .: ' et. 
~ ·~ ...• 
PiluJas Orlentaes 
O unico proJu.:to que 

em dot$ meres asseg1,1ra o de:11l'nvol· 
vin1ento e i1. firmei.1 do retto '<'m 
causM do.mno • lgum t snude. Apro· 
vado pelas notabilidade~ 1nedleas. 
J. R•ll,, Plt. a, ,, ...... V•r· 
du11, PARIJI. Frasco com i1111ruc-
<OH, 1•500 ,... Franco pira v•le 
1So ... "Omlo. enviado a J. ~. •••t .. 
• O.•, 1111, R,. Ao11'4ta, U•BOA 

Novo diamante . 
amermano --A. mais perfeita. imiL1ç!l1J ate b 
nhecida. A unica que sem luz 
ficial brilha como se (&.-..se ''crd 
diamante. Anneis e oilfinctc:; .1 500· 
broches a 8-00 N., brincos n 1S000 
o par. Lindos colln1 cs de peru ;1s 

1$000 réis. Todas ci.tns joias s?\ne 
f! !f! protn ou ouro de lei. ~ ~ 

NÃO C ONFUN DIA A NOSSA CASA 

Rua de Santa Justa. 96 
• • J UllTO AO El..EllAOOll • t 



5.A.O PRINOPE REAL 
EM LOANDA 

OltPLE'fAMOS hoje a dorumcn
taçào graphica da v1agcm do 
Principe Re.1.l a \uà:nla , in· 
serindo a~ photogr,phia.s ti
radas cm l..oanda por •X'<:a· 
si.ao do dcscmbarqu1: e recc-
pção de Sua Ali.r~ 1.'aquella 
cidade. • 

O t:lllhu~ia~mo com que a poputa-çao an· 
golen11-C recebeu a visita do sr. U. 
l..uiz .Filippe, e de que os tclegram· 
mas e Cttrtlh recebidas deram cir
cum8tancioda noticia 1 e o brilhantis-

A' ~" I« db pol11N4 do -~&N·1·,.odo, . o flO,.frlro e .,,,,. untúulla '"'d11nt• -Our4do d4 S. A. d f<'"'' 
da <afr""'"'-''uto do <01t<jo dit j'H)Nfl par• o "knia 



1110 das festas realisntlns em l 
sua honra, J.'\O faceis de a\•aliar 
pelas illu•trações que publica· 
mos. 

Como dis~émos já, o f'rinri-
pc Real ír?. uma cxçu~!\o ao A l 1 

Driodc, c.•om o fim de vi11oitar a{,. 
ienda Tt11lalh-a, uma cfa' mais pr • 
peras da provinda. O ·oncelho 
Alto Oandc, situado entre os n 
Bengo e J>andc, é um dos mais ln· 
teis e tcrn·se desenvolvido bast;u :r 
nos ulthnos tempos. Ali·m d'is~· 1 

vallc do Dande offereçe p3ll01a~ 
de ine.xcedivel pittore "'º• .;.endo 
margens do rio toda!f cvbertb d 

O j>ot'O q••rJo•lllo • 1•lfid• d' S. A. 41• 'rr,1• d• SI t111d' u ''''~r""' "Te-Otum- O•·mr'"'""''º'Jt's 
•• ru }italvatlor (~t'rld-S. A. ,.,,. o pi.mo. li• f'itmU ,,.,. • 'l''fa 



uma opulenta \ egct.o., .. ..., 
tropical, que lhes d:S o 
mais admita\·el u.petco 
e uma maravilho~ LeJ
leza. 

Duas das photo(.!ra
phias que publkamus 
n'cste numero, tirnd;1~/ 
na di~ressao ao Alto 
Dande, reproduzem v11-

tas de ~s.aléma, $.Í
tuada a mei1> do carm
nho • 

. "VII a/lt#a (ltrlrttllt11). o #Uu'I ,...,,,,f)"1 dd A/1'1 O.flUk. l'•• rd('1./4 HI jtuoris. (GrN/H) tir•do 
o f'tfttt'un)-Ó r116iruf~ do 1-..,.tf!Ur/ll' ttn /'lfltrn... d<> rot~rm>-Yo nkti'SM do Alio DattM: t-iJlfl dr 

.''iluJt1/bn• < rorro U>m S. A .,o mtn1111·t1 da. '"'" 1>1/ur, o gm·ernt1d<n K~' 111 <O roro1,,/ A11/0:11w (OJ/a 



mAIS bella é 
sem duvida 
Cintra, toda 

louçã. na frescura 
sem egual das som .. 
bras romanescas das 
formosas àvenída.s 
que levam at6 á Pe· 
1\a altaneira d' onde 
se avistam na costa 
as ondas do mar a 
rolarem mansas na 
arcià fuh·a. Tem mais 
enc:...:-tos o Bussaco 
grandio::;o, na myste· 
riosa raroaria de Jlo .. 
resta virgem a en
volver de gracil de
leite o monumeoto 
mais precioso e ele
gante de moderno-manuelino que existe no 
paiz. Do Bom Jcsn&. o olhar encantado per
de-se pelos campos esmeraldinos que cer· 
cam a cidade dos arcebispos li' um esmalte 
delicadissimo, sempre feliz e immorreCloiro 
Porém. a todos esses ::lpraziveis lagares de 
reconhecida foma paia descançar os nervos 
feridos pela cidade no labutar doido da vida 
ou para deliciar o espirita no culto conso· 
lador da Terra, sobreleva, quanto a rudeza, 
quanto a ineditismo. e mesmo quanto a irn
pcevisto, S. Salvador do Mundo, pedaço de 
natureza agreste abrupta onde o acanhado 
mas reverente culto á divindade instituiu o 
mais estranho dos sanctuarios ! 

E.• que a Cl'ença avassallante, de braço 
dado com a lenda engrandecedora, procurou 
sempre, desde seculos, o alto dos·1nontes 
mais empinados e toscos e o reconcavo dos 
valles mais soturnos e tristes para lá fazer 
moradia de Deus, como homenagem e como 
orgulho! E foi assim que os mais inge· 
nuos, prlmitivos e rusticos architectos foram 
construir a casa de Deus e a morada de san· 
tos no cimo do monte mais aspero de pene· 
dia que ha em todo o tortuoso valle do Dou-

.SALVADOR DO 1\UNDO 
A GRANDE ROt\ARIA DA 

BEIRA ALTA 
ro, a soluçar agora a dôr dos seus habitantes, 
feridos de morte pela mais cruel e.las crises. 
S. Salvador ergue-se a mais de 500 metros 
adma do nivel do rio. Deixa-se o comboio no 
afogueado apeadeiro d' Alegria, passa-se o 
Douro na ban:a do 41Ca<:hào• e, até ao alto, 
conduz um bem lançado caminho aos zigue· 
z::tg\1es a vencer a declivosa encosta onde a ,;. 
nha a.ioda se abraça esperançosamente. 

A' medida que a ascens~o se fai, o hori· 
sonte, até ha puucx 
confinado pela margem 
a subir aos ceu.s, vac 
dci..xando vêr o rio tur· 
vo a cingir, como um 
fabuloso leviathan, ou· 
tras fortes des.caidas on· 
de só, por entre cre~ 
tados fraguedos, fra~is 
gr~tmincas ostentam e"' 
loiros cabcllos das su::.; 
hastes rcscquidas e pc> 
bres. Mas o sol C in1-
penitente: forma e e:· 
gue deantc de nós trt· 
muras asphyxiantes • 
ondularem, áquella hQ
r~-t ardente do d ia, nc-s 
olhos presos pelo dese· 
jo de gnwar em bre.\'t 
os aspectos unicos das 

S. Satvad()-r do .lfrmdt:J: NHtll das n1.pdla.s 
-A entrada do SMUtua,-io 

-O lmmd d' Cachift:J., na liuha do Dcurq 
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SC3i'i e hr;,tnc s ermida" que, por entre f111gões 
v. lopicos, m;.1ncham o aiul purissimu dos alto.-; 

1cus .;obcrbos. O rio, Ili em batxo, vac·nos pare· 
crndo um veio triste d'agua barrenta e jà se vêem, 
d(:s;.;.fiando º"' ~culos, os cabeços nÚ! e desolados. 
dos concclh~ hmitrophe.s, accidenth ingremes da 
, r ·,aphia tr.m:,montana e beirã, bõ.trrciras inac· 
1 • ,~iveis onde ~t. homens duros: corno aço podem 
\Í\'cr fortaledclos pela cultura mizeravel 
1! terra ingr;Ua. e má! 

l'ma grande hyperten .. :10 ;tncrial pro
. u-nos forte tachicardia, com o exer· 

.rio violento dil ;;.ubicla, terminad~l 11:) 

1uando, cheios de s(:dc, nas portas do 
r ~tll\itcrio dêmos repmuo demorado no 

1.-ç~o oppre'"º· S/1 p.él'\~clu tempo é que 
dhos: pod~r01m along-.-r~e pela J>aiza· 

•· m 11c miz.craa na vcgctaç!lo rachitit .l t 

11':·lo panorama etc luto que se desdnhrn· 
\·,1 pelos penha'icos escuros e que1111ados 
tle ...:.>I das crmn"i serrania..,! 

lTma ale.,, e'treita le,·a 5-. capelliohas, 
iodo maí' de dez e eto;calooada'\ pelo 

111te arriba, Por entre r\-des defe~' ou 
,,q1l11~ escultot, a vista de~cobte a Ohto 
rn;1~cns de nuel esculptur.unentv, inge
ri: .. -. no amaneirado bront·o da en:ç1) que 

. Tl:·•u. berr.rntcs na vive a. do l-olc>ri
, afreal do pintor sertanCJº· Caiada~ de 

f' ,ro por íc'tra, as mo1adas devotas dos 
!v111.:os santos mais pareçcm pombacs on
ti vivessem, para esvoaçarem nas ahur:u1, 

100.),, de pombas seh·atica·. 
1.leiras hirtas de duros ... obreiro5- rugo-

, de tronCll) e de C.Ujtt rainagem pendi;.1m 
c1uda os reittO~ dos •copinhos• da ilha· 
nuuaç~o do an-aial formam as avenidas 
rc~lares que conduz.em até ao alto de-

.1, e apP<teddo. 
Se, no Bu~saco, os cedro~ decoram a 
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paizagem rom o fino a1Tendado elas 
suas tolha" imbrincadas causando triste· 
za, e os carvalho. do Bom J••u• <n· 
..ombram magicamente c..1m a sua .>Jha· 
gcm symbohca e recortada- os sobrei
ros do morro de S. Salvndor do :\fun
do s:i.o t~·piros, pois delinem bem a íci
Ç!lo bravia d'este local alpe,.tre. 

O eremita boçal que lá ,;,·e foi-no:. 
mo:;trar, ~olicito e g-.1nilncioso n~t "'ua 
•philosophin · de guarda dos dcui.es 
todas as cnpcllas e sitlos notav<'is do 
!tanctuario. Levou-no' ªº' intcrc~ ..... ntes 
.Penedo' de Judas., tl'onde se'-: :im1>S 

para a lura onde e ... t1 ~ossa Sc-nho
ra da Lapa, por um taminho Jngrcme, 
aos degraus estreito~. l:icleado de giesa. 
tas, todas "hei3s de rnl$ íeitos na rama, 
porque qurm •'dias d,,. '"" aóra(D C(ltN 

a 1'1.àb Uf/1urda o aminr. •'ess~ WllJlllO 
nnm1 Jur for( a lia de rasar' 

E' uma Jenda pittore!lc:a do silio. 1"'o
mos vêr a c:apella de No~~a Senhora da 
l.i,·:-aça.o o' uma ca\'ema C'-'ura e cheia 
d'aranht·1·• pernilongos: sub;mo~ á de 
~ossa Senhora da Graça, a mais tle,·a
da, d'ondr a vh~ta entl\o se espraía no 
miliS d~solaclo dos lances que C<'mpun· 
ge até 30 cló e que penalisa amai" uho 

poder ~r. . . Sao, a perder de vista, cim s du
r°' de monte' dnpidos, a~ulhas talhadas na 
rocha plutonica e cristas agu\adas formando 
vcrtigino~as escarpa. quasi dc&crtas, nos cnnce· 
lhos de Alijó, Carrnzeda e Moncorvo. e fundas 
ravlno1l>* ondeanttf da vizinha Puqueira. De S 
Salv01dor e na direc~o d• ~ta villa, de cobre· 
)C n'um ,-ane no-.tahrico. de recolhido enle~·o, 
a maua enorme e u1nbro.sa da cnnhccida \_>uin· 
La de Sidrô a drcunu1ar o ~olrtr apala~ado e 

O t:11dãa li• ''a/ku•• 
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fidalgo onde nasceu o sr . marquez de SoveraJ, sem 
duvida pelo seu talento, fino trato e distincção, o 
mais illustre diplomata portuguez. 

Todos osaDL1os. no Corpo de Deus,$. Salvador tem 
a sua romaria. Foi 
este anno umatfun· 
çao• rija. Veiu gen
te de longes terras; 
hou vc descantes 
toda a tarde e ioda 
a noite ; dançaram 
modasingcnuas cu
riosas raparigas es
padandas e moce· 
cetões rijos como 
hercu1es. Musicas 
desafiaram as que
bradas com _os seus 
metaes ensurdece· 
dores. Verdadeiro 
paganismo funda· 
mente arreigado 
por um atavismo 
indestructivel são 
as romagens chris
tãs. 

-Este anno, 
apesar do vinho es· 
tar barato, nào hou
\'C •barulhos-, foi 
uma íesta de soce-

w ~ < ' 

1v voLUMB1-26 de agosto de 1907 

go - dizia-nos a mulher da:barca, ao passarmos 11() 

rio ... 
De S. Salvador avista .. ·se o mais aesoJado dos p<t· 

noramas. Se baixarmos os olhos do horisoote de· 
serto, de miseio 
cultivo e de inhos
pi ta e escabrosa 
agrura e nos de
bruçarmos na riba 
granitica da pene
dia que a prumo 
se desprende l'o· 
bre o rio 1)' mn.-1 
rampa vertiginosa 
e severa-a \•ista 
como que se nos 
vatre e foge pelo 
horrivel cio si· 
tio! 

S. Salvador do 
1\'lundo foi funda
doem 15941>orFrei 
Gaspar da Pieda
de, diz a lenda, 
em éumprimento 
d'um voto por sal
vaçào d'um nau· 
fragio imminente: 
e o frade, coru1) 
promessa, foi de-
1>0sitar as reli<1uias 

.~ Os p,11~d()I d, /wfas 
- A ~sfa('il() da Fe-1.,-adosa .• ao /unio. S. Sa/NJd/)1 do Mundo 
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q1Je de Roma trouxe no cimo du mon
ic -.i1·~:1 1r ao celebre. cacha.o e.la Vat
lca ~u~ n'aquello tempo era snacceM;
'd r lurma\'a um nbysmo ttl.o apertado 
qur 'º'' as cabras destemidas saltavam 
d't 1l la1f11 para u outro! Tal ~ a Jenda_. 

l~ o que ,·alem as lencJ.n, nmas 
1t muito e outra~ bem pouco ou até 
r..l:la 

:\'c:s.-.1·) frag-uedo~. hoje c1csíeitos pe· 
~ ca.m:lrtello dos hon1e1~s. que sob a 
d ~o do padre Carncllo levaram L? 

• completar, e obra difficil pata 
ttn.; "· houve, di1 Contador Argote, 

r. GJracterc.~ indccifraveis U!>im como 
IO!Ila 1 ;1 .. ·crna em forma de sala ,·om as
n , abertos no gr;rníto. Hoje, o lci-

1'' ·~·· ,·êr. tlu modestas photogra
l .•·ditas juntas, a linha occupada 

,, r .. lias agora desfei~ e por cima 
iu iro celebre com um espadim de 

furo llit.rndo: 

l\ll'fR.\:-;OO 

IJ. 'I \RL\ J 
• \( LJO 1• 1 .\,10~ Rc•Ulf.00 

1,Jl·t~ 1-A.lf.;NOO AfJ\ll 
l: \l C:Jlfl lÃO lNACCESSl\'"l. 

llll'll,SlhlLll .\\ •. \ A N.\n·:c •. \Ç.\O 

~a ~em ha dr nota .. ·el o caminho 
abalo llb. rochas CllCorregadias onde vi

tiros seh·agcns a CS't'Oaçarem
rt 'º•que a maruja dcstcmida e acro-
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batot :-,~guc qoando, para alar o barco, 
vac prender a ct.1rda ao sarilho na parte 
c.lc cima do fnrmldave:I c.·achàc. • 

.. \ rocha t!'c.te lado é tao lisa e·dc 
t~o mau trabalhado que, no espaço d" 
10 metros, ha cravada6 n·cna barras de 
ferro por onde os marinheiros, sobre o 
rdel'\·er das agua,, saltam com risco da 
propria vida! .\ cfflore5eent:ia granitica 

O radrtlo da l 'al/~u a, " siJlo do ltfl1 rin>. A lrnha dL rorlL 
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que as íorças gcogenicas rormaram, vnc sem transi
~ d'um l.ido para o outro e, i:.e o cacha:o levou 
tempo a \'COcer, dillicult050 foi tambem abrir o tun· 
net o.a. rocha vi,·a por onde pas..t<t a linha fcrrca 
que margina o Douro po· 
der~. 

Visto do rio, S. S:.lva· 
dor do Muodo, agre~tc e 
colv!',al._ causa imprcss!lo 
indelc,·cl os penedos co
be:no., ,lc lichen!> eKuros, 
fonnan,lo ca,·ernas e am
bitos profun.do5, parecem 
cahir s,ohre nós. !iUSpen~os 
por milagre, quasi a rola
rem pelo despenhaJciro 
onde apenas mirradas e es
porad1t·<H plant.as e .. tendcm 
folha~ dtsmc:<lrada$ e ru""h· 
ca.s. 

Entretantn, aos t urbi • 
lhões rapidos na geleira do 
cachao, a agua tumultua, 
como n'uma prece intcrmi
navel, o aeu pav\'T, cnm 
ondas qua~i como ª" do 
mar. Cau""a assombro aos 
meno!'t ti111idos a rntrada 
augusta tl'c!iõta formid•\el 
garganta, toda erriçada e. 
medonhot J)tnhasco .. , d'um 
lado e:<SCvrrcgadios, nús e 
descarna<lm1. do oulrn au~
teros e titanicos a forma· 
rem o ~rro de S. Sah·ador 
do Mundo. 

E que tcrri\·tl pa .. so n~o 
é esse! U auctor do Po1Ju.1[al ÀN/J'.~o e .Jfoderno es
creve: \pc1.ar do rompimento <to rach!lo do :)al va
dor do Mundo ou da \'alleira, a pas!ltagem d'c:ste 
ponto, que ê façil e 1cm risco na. uguas baixa11 
torna-.. c peri~o ':)-
siJna, e por veze~ 
impratu·.i.vel oa5 
enchente:-. tio rio, 
por cau~a da corren
te [impetuosíssima a 
que a e:.trciteza do 
rio oh;1g~ as agua~ 
que aqui refervem 
com frae; medonho 
aterrando o nave
gante, por mais in
trepido que clle se
ja. l'or muit.s ve
zes, en•>rme3 rocbe
d~ ~e dc1prcndem 
d'estas ribas alcan .. 
tiladas, e, prcdpitan .. 
do-~c no rio, criam 
n'este lugarno\'OS~ 
rigos 1t na\t:·Raçào, e 
teem uuaado bas. 
tantu naufragios, e 
a morte de muith 
pessoa~, sendo uma 
d'eJla'S o bar:lo de 
Forre'Ste. E.fTe(t.i-
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v;_1mente o in~igne viticultor morreu aros:ado n·eS".e 
sitio. 

Esse me,mo Douro, que ellc tanto amou t Y
que tanto e'l.<:re,·cu, sorveu-o, n'um dos mo111cn1os de 

colcra furio.sa d;i ntad 
do l·arh~o. otlernf'nd ··~ 
o 'leu leito p:u;.1 sep 
1urn. 

Tal é a historia tcoie
.a d'rsta difficil s•= 
que fórma o limite rlr:; De 
ro 1uperior. e onde · 
os audaciosos h•uqueir 
rio passam C'ht'ius de rr
rein, mudos dr. a~~orr.b: 
e de medo, de~ • 1l 1riu rv. 
com \'i\•a. re dian1<· do t:2r 
e ' e alpestre "'º' tua; t 
pondo a sua sorte ioc 11 
o:i... mãos n1b:cri('nnlt• · 
du ~alvador cio M11111ln. 
que do barco qur -ali 
<1~ .. hter de cnl"untro .a 
n~ia todo'S os h~)mens 
dtrn c:nnsiderar·sc srm 
mb'!:to ;}erdidos tw: um 
xilin milagroso u~ ni\11' • 
va1" ,, rocha, perp.·nrli\U!ll' 
e liu, não tem anfracti: 
cladc que lhe, oft~ 
mai~ cstTcilo abngo. 
rele\·os a que '\e" a:arrt1 
rom a força dupli<";\d;1 pe 
deM•spero, para ut,tu:mfa 
a c:hegttda ele um pr<;>blti::r 
ti._ o soccotro. t1o p 
matico e tão du' 1J• 

n3o r~ta mtm• iria de t~r allituma vez e, ·av ' 
desgraçado que o barco 1;11\çou ao cad1:'111. 

Mais deleitoso o Bom-1esus, mais upr<itiHI 
Bussaco, mais amorosa ('intra enc.anta<t:1 1111 ~:n 

O dU\Ícia 
S. S.h·a 

)lundo prof' 
mais fortt ~ 5t" 

AlllLC.\ll 

llt!~Jl'S\, 



A rr tti nobre e leal cid4dc 
d' to:h·n, baluarte da indc· 

v·1 .. t~uci.t ponugucz_a, scnhnella 
'1 .. ~ .. n1c collocada na raia hcs
P 111hola, é, a despeito da crnta 
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de tiu-ur,1s muralhas que l):lrece asphyxial-a no seu 
podcrof\11 amµ lexo, u!lla ()()voaçao ri~onha, alegre e 
._11ta, Mcl.t ella a reftectir nas suas: brancas paredes 
11 f.u~c ante sol da terra alemtcjana, "·crdadeira ürro 
ü fox" n'e..,ta arJcnte quadra do estio. 

foi sempre uma cidade militar. cm todo$ os lar
~ wam<b periO<los de convlll'1o politica por que tem 
pa~Ytlo a peninsula hâ$panic.a, mercê da sua J>Osiçlo 
~C(·~ra.ph.ica cxcepciona.lmentc unport::ante, sendo oi 

~-:-11'i h.ibuantes dos que n'Hlii vivos conservam ninda 
hoje a tJadiç~o e o C3pirito guerreiros, coino ntle'J· 
um, n'cua longa quadra de tranquillidade e de paz, 
ai 1u.1fül.1dei; notavelmente raras do; seus filhos que 
rw~lcn<'Cm ao exercito. 

~lcrt:eeu e~ta cida· 
de c.sp«ial disvelo 
dos ~,·crnos emquan
to : ,, •Udc ser consi
dcr.~dJ uma praça 
forte, onde vinha que
liraMiC a furia das 
< nrla" invaso1as; e 

1m ~ que ella foi 
suat.'l11i1vamente do
tacb de quatro cio· 
8JaS de muralhas, 
w pnmeiras duas prc-
1umi\·elmente de fei
lura ;uahc, oulr'a de 
l.l·R<·i J>. Fernando 
• outra ainda, a 
.i. tu,,1, aba1uanada, 
ele D.Jn~ol\'. Actual-

entr <'orno os pro· 
greuos da guerra 
~1 lhe inutilisa.ram 
o \Jlur, ICm a sua 

arm\!\o, que che· 
11; .. u a ~r de 6 :oex> 
horncrnc, 5ido sucx:es· 
!>i\••untntc reduzida, 
o n,l.mdo hoje ape
r. ' ele um grupo de 
milhJ.ria de guarni· 
t,,lo, um r~mento de 
-.anilaria e um bata
lhlo de caçador~. 

l '"\uiu lambem 
f.lvas um bispado, 
11ue foi instituido por 
l'io \' 1 a instancias 

de El-Ro1 D. Scbasti~o. mas que o papa Leão XIII 
extinguiu lao fiin de mais de tres ~eculos, por arsim 
lh'o ter pccJidõ o governo portuguci 1 

Decaiu, pois, do seu esplendor antigo a gloriosa 
cidade. 

Mas n.ao parou, feliz.mente no '"-CU pr~rcs~ ma· 
terial, e a c'íorçada energia do$ ch·en,.CA apenas se 
orientou n'outro ~ntido, f-az.endo da aua terra um 
dos mais im1>ortantes centros agricola1 do paiz, pela 
sua riqueza, que augmentou enormemente, e pela 
revoluç.."l.o profllnda que n'ella soflreroin os processos 
de cultura, :.ol> o rormidavel impulso da mcthodica 
e.xperimentaçno franceza e italiana. 

Sào hoje ª' herdades d' Elvas as que cultivam 
m-ai.! finas ca:;tas de 
trigo, cuia producÇào 
50', pode ser acompa
nhada pela dos cam· 
pos de Beja; e, pa
ralfclaincnte, é lam
bem Elva!l uma das 
principaes regiões pro
ductoras de gados, em 
que particularmente 
M: di,tini:uem os seus 
cavallo1, fino;> e ner
voso., unicos a meu 
\"êr que poderão re-
gener..ir <t'I abastarda· 
das raç<1• portugue-
7.AS, se CCl!la regenera
ção aindn 6 passivei 
e conveniente. 

E.ate upccto da in
dustria a~icola elven
se, em que os progres
sos se começam ago-
ra a ac(cntua.r, basta. 
para justificar o cn .. 
thusiastico alvoroço 
com que Elvas rece. 
bcu a noticia da in
telligcnte iniciativa da 
/11111/ra(bo Porl•g>i<· 
:11 para a realisaÇào 
do raid hippico, e a 
boa vontade e prom
ptid~o com que acu
diu desde logo a affir
mar·lhe o ~eu concur
so. 
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Potsue Elvas varios monumentos, dignos da atten

ç!lo dos eruditOs pelo seu valor hastorico e merece
dores do apreço dos ar1iscas pelo logar que occupam 
no. arte portugueza. 

As muralhas, notavel obra da escola de Vauban, 
esta.o perfeitamente conservada1 e sa.o um digno 
monumento da nossa epoca da Rcstautaç~o. A parte 
mais baü:a da cidade, bairro de S. Vicente, e de
fendida, exteriormente i cintura geral, por impor· 
tantct obras avançadas dt íoruficaçao, CQnhecidas 
pelo nome d~ 06ra Cc>r6a. O ca11ello d'Elvas, an
terior b muralhas., foi jã considerado monumento 
n.acion.;11 e apenas espera umas pequenas reparaçi)e..; 
que evitem o seu possível desmoronamento futuro. 

Tem Elv.u apenâs tre~ portas prlnc:ipaes- OH
venç,a, S. Vicente e Esquina-o nma poterna, por 
onde -.e faz todo o enorme transito que a cidade 
exige; lcm ainda outl'a"> potcmas, ma!; que se con
servam íetl~adas, injustificadamente. 

A porta d'Olivença. por onde se fa.t a maior pane 
do lran:-.ito, é manffe~tamente insuficiente, sendo 
vulg;ir vêr-se um trem 15 ou 30 minutos á espera 
de que .ª via esteja desimpedida. Seria de mcontes· 
tavcl uulidade quec ao lado d'aquella fôsse aberta 
outra p<irla, o que em nada damnificaria as mura· 
1has e comtituiria um bcnchdo de \'Ulto para a po
voaçlo, bem como o franqucamtnto ao publico das 
potern,.. facha.dos. 

Ou varias egrejas d'Eh·u a. mai.s notaveis são a 
Sé, cuja capella-mor 1 :'fossa Senhora da Assumpçao) 
um encanto, a de S. Domingos e a das freiras de 
S. Domingos, junto á Sé. 

A egreja de S. Domingos e um bcllo e espaçoso 
templo de tres naves, de abobod<1• sustentadas por 
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doze colulnnas. E' parecida, mas muito mais gn> 
diosa, com a egreja de Santo André de Mafra lll 
Almada), é uo ampla, que n'clla ouviu mi!isa t• Ja 
a guarnição d' Elvas por mais d'uma vez. A cape'!; 
mór, das mais fotmosas obras que Elvas abriga em 
seus mutos, é polygonal e nno está Kymclricamente 
col locada em relaçtto ao eixo longitudinal da egreja. 
antes se vê inclinada para um dos lados, parece1:,j, 
querer figurar-se a inclinação da cabeça -io S<:il~·adct 
na cruz. Possuc este templo alguM quadros "·ah~ 
rcprc.enu.odo a Annuoc::iaçao, o Prebepio, a Adorr 
çao dos Reis e a .-1.pre>Ontação no Templo .• \ "' 
con~trucç.\o, e creio que a do rt'pectavo t·onveuc,, 
hoje quartel d'anilharia, remonta ao princ1pâ-Q 
seculo x1v. 

A.qreja das freiras de S. Domingos é sem du•tóo 

o mai!) formoso templo da cid~ute. 1-~· uma pec;= 
capella octogonal, de cstylo Rcna~çcnç.t, c«m 
leves rc.s.a.ibo:. da architectura arabc, CUJ•t intlut 
se fez dnrante muito tempo sentir no 1ul de l'.m 
gal. A ~ua cupula assenta sobre Qito columua-; 
mannore, de uma gracilidade como só M: ,.~ n» 
obra! hnam.t;ntc trabalhada5 pelo!f grande:) me~tro 
e é formada, nas suas partes planas, de matm 
branc.:o lavrado com ornatos grandiosc>s. 

Estes marmores, assim como ª" columnas. Cs:4I 
p1nt;idoo e dourados. As parede• da egrti• sà 
vt1tidu de azulejos do seculo xvu, cm que ptt6 
minam as côres amarella e azul J-'oi comtnridJ s 
1.Ci 1.\, na \Ua íórma actual. Tem um pequeno~ 
com um hndo· peitoril de ferro forjotdll. 

Como rcminisceocia do antigl'." bi ... pado d' Elta 
e:tis:tc hole 1unto á Sé a sala do cabido. toda cm 
cstylo Lu1z XV, sendo dignos ele not;\ o apo,tob 
cm magnifico marmore de Carrara lnvr~ulr1, e a.s bu
cndas. 
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º''~ ~ i~ F..gt·,14 l/a1 /ti't'"' 
~ "' S. l~>m••~<>s 

l>as diversas ~iedadc1 de recreio 
que Eh•as tem, dei.taca·~ o Club 
8\'ense, que po!t~ue uma cua ma .. 
rei.fica. propriedade irua .• \l(~m do 
terraço, estancia aprall\·cl para as 
tardes de \·er:to, pos.suc o club uma 
~la cleganti.ssima, toda Luiz XV, 
em que a sumptuo~idade e o bom 
g~to se ligam n'uma deliciosa h:u· 
monia. /u paredes do sal:lo, todo 
em estuque branco, são re"c"tida~ 
de bpelhos e ~cimos fHt1111<aN r de 
pintore:s conhecidos. 

As fontes da cidade $3.o aba,tc· 
c:tda:,, pelo aqucducto da Amoreira, 
monumental arcaria que ~e C\tendc 
n'um percurso de sete lilumctros. 
;\ :;ua construcçno. t!lo rortacla de 
incidentes, foi iniciada no principio 
do seculo xvr, talvez 1529, e íoâ cri· 
glnada na falta de o~;ua que cm fin, 
do ~eculô xv se notou no poço de 
AkaUL, principal mananeinl que EI· 
••a~ possuia a dentro dos seu$ mu· 
ros. E' diglla de nota, pela sua ar· 
chitectura, a fonte de S. Lourenço, 
cujo plano foi dc:1cnhado por V11I· 
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lcré, o constructor do forte da 
Graça, mas que ficou incompleta, 
prcsume--se que por despeitos de 
aquelle architccto. E' do secu1o 
XVIII. 

Actualment.e, e posto que O:> 
seus arredores sejam abundantes 
em agua, lucta Elvas com uma 
pronunciada faltll de agua potavcl. 
mercê das estiagens prolongadas 
que teem caracterisado os ultime•:) 
annQ::i.. A camara municipal, ~ 
rém, ajudada por outros dos seu~ 
cooterraneos, trabalha no st-ntido 
de obviar a esse gR\it~imo mal 
e esperamoS que em breve a cri~ 
seja vencida ou pelo rneno) nota
velmente attenuada. 

Possue .Elvas doi$ jardins, um 
da Praça, nos fossos, e outro mu
nicipal~ extra-muros. to:Ste ultimo 
e de construcç:ao recente e assen
ta n'um solo ubcrrimo, como de
monstra o desenvolvimento rapido 
do seu formoso arvoredo e flores. 

A' distancia d'um kilo .. F3 metro da cidade, indo para 
o poente, por uma estra
da magnificamente cuidada 

1·'4ule da FI "º Pi'edade 
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e arborisada, encontra-se o mais bel· 
lo dos arredores d'Elvas: - é o Se
nhor Jesus da Piedade, onde se acha 
construida a eg:reja do mesmo non\e, 
extraordinariamente concorrida por 
portuguezes e hespanhoes. 

Do illustrc escri1>tor e meu a1nigo 
Thomaz Pires transcrevo a desc-ri
i>Ç~O do templo: ];' modesto e 
simples o tempJo, mas alegre e e le
ga1\te, e:ttremando-se notavc1me1\tC 
de todas as egrejas ruraes da pro
vincia pelo seu inexcedivel asseio. 
Tem ttes excellentes capellas de bem 
lavrados e polidos marmores, traba· 
thados pelos mestl'CS de cantaria da 
magnifica obra do convento de Ma· 
fra: na do centro venera-se uma per
feita jmagem de Jesus crucificado e 
nas coHatcraes expõem-se á venera
ç!\o dos 6cis dois quadros a 
oleo de Cyrillo \\'olkmar Ma- ~ 
chado, representando o da d i- ~ t• 
reita S. Pedro apostolo e pc· {], ' 

ca 8 ' : o.eJ·,9J_ -0-· •o , ... ~~ (;)(] 

Ca.sa do autigo ra!Jido 
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Sala do Club Elvense 

nitente, e o da esquerda o da \'ir. 
gem Nossa Senhora, com. o titulo 
de Graça . A imagem de S. Pedro 
passa por ser um dos melhore:. 
quadros religiosos de Cyril1o )ta
chado. 

A edi6caçào, de uma só naw·, 
é do seculo xvu1, e foi fei ta sob 
os auspicias do bispo d' Elvas D. 
Ba1thazar de Faria Villas Boas e 
Sampaio, que solemnemente ben· 
zcu e assentou a primeira pedra 
aos 1' d'agosto de 1753. E' deí.
afogada e agradavel a architectura, 
cooservando em toda a sua dispo
siçn..o uma harmonia de liohas que 
faz honra aos artist:t~ que a ergue· 
ram. 

Simples mas c legantissimo o in· 
terior do sanctuario, provoca11do 
pela sua nota alegre e sua .. ·issima, 
1~ão a oraçào triste, pesarosa, cheia 
de lagrimas de penitente, ma.s .a 
prece confiante, esperançosa ; e ta.· 
\'CZ d'aqui provenha conser\1ar-se 
ainda, n'esta epoca de indiffereri\• 
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religiosa, a 
e:ttraordina
ria devoção 
do povo e l
'·ensc, quasi 
10cando as 
raias do íeti
d1i~mo, pela 
imagem do 
:;cnhor Jesus 
d;; Piedade, 
rollocada no 
aitar -rr: ó r , 
can~ado este 
mesmo ;>0vo 
de orar nos 
kmplos dcs
.;.:uníorta.veis, 
tri~tcs e seve
ros que por 
ahi existem.• 

Com elTei
tt>, difficil é 
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re, na.o só to
da a p<>pula
ç:to d'Elvas, 
de qualquer 
classe, mas 
ainda a das 
po\.·oaçôes e 
concelhos 
limitrophes. e 
da raia hes-
9anhola, que 
vem depôr 
aos pés do 
Crucificado o 
preito da sua 
fé na bondo 
sa omnipo 
tencia d'Elle 
e da sua gra
tidão pelos 
immensos be
nc6cios que 
Elle concede 
sob as fór
mas mais va
riadas e irn-
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lisa, ao mc1uno tem· 
i><> que a ícira de S. 
Matheus (.:o, 21 e 22 

de setembro). K 1>ur· 
que assim o compre
heodcrnm. intclligcn
tcmente, o~ membro~ 
da confraria, tcem 
constantemente mocJi· 
6e ... clu o local. a pon· 
to de ht.jr. c<om o 'cu 
bello parque, o •e
rem tomado um doi 
mais eocantadorC'\ do 
paiz. 

Ainda ha pou(' 1 

El·Rei, quan1lo ''eiu 
a esta cidade. m;mi· 
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restou a grata im· 
prcsdo que linha 
coibido ao passar 
por ali. 

O forasteiro. a 
que1n os cmtu
mes e tradicçôe's 
locaei. intercs· 
sam, encontraro\. 
egualmcntc, crn 
Elvas mu1lt>M mo-
tivo~ dignos d <t 
s u a attcnçn.o e 
Cllrio!<>idodc. < > fol
kloreo alemtcjano 
é um cloH m;1is 
opulento~ du p11it 
como o dcrnon'l· 
trou a indcfcss.a 
e intelligentc ti· 
ploroç3o reoli,.d• 
por um do:. nos. 
sos cthnologo 

U m t•·ccho do janfi•t ,;0111;0/>al 
-Por/fJs da Es91-lrur ~ palq/ ''ª St'11h•11a da 0.•11ndrtM 

mais dcvvtado<11 o 
sr. T horn:n Pires. 
O seu thc~nuro ele 
canções, de ro
mances e de rnn· 
tos parece mt-l· 
go~vel. ~'' rnm.l• 
rias alcmlcJ.lrta.5 
se nào tcem a n· 
veu e o co1oriJo 
du minhnl•n. o! 
rerecem. 1><>r<m, 
uma fei.;.:lo l>f'Ooo 
pria que ait luma, 
por Í§'IO, b,ht.ank 
intercs.t1antc. O 
meio rude em <1ur 
vive, imprimr ao 
homem do A lrm· 
tcjo um carnrttr 
par ti c u la r , <1uc -Agu~ducro do A#'º"'" a 
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r..?!%1.nllD<'ntc ~e reproduz na vida regio
r...t O alcmttjano, cuja esuuaura a atmo.
pm ,.C.cra da provinda determina, do 
mtm1•> feitio que a existcncia na planidc 
lhe fóm1a a modalidade psychologica, dií
Í(rtnte d,1 do t ransmontano e da do bci· 
r3n, comf) c:la~ dof4 o utros homens de Por· 
tu~al. con~tituc um dos mais be llos typo~ 
~~nin~ularcs. O grande pintor ing lez Sar
gcnt, que \'iajou por toda a Hcspanha e 
de ;.S pnr todu as provincias do nosso 
pd!l. ticou ~urprehcndido com a belleu 
m.nb e -..iril dos admira,·cis typos qut 
crontrou no Alemtcjo. affimiando ~rt-m 

mau perfeitos que tinha encontrado t"ll\ 
a penin,ula. 

' Ui.balho duro do:t campos, -sob a ar· 
:ia do ·101 que q\lcima, toma-o, de

crto, tu('1uu poctico e idealista que o mi· 
1 •to, me11os alegre que o aJgarvio, cm 
.•; a proximidade cio mar influe, nHHI 

fJ! .(I tambc1n forte e solido, e, sob o pon-
1! • \·i"'ª arthtico, admirnvelmcntc con
d' 

t: s, Vil: u;o; 
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/V't"rj• do Sn11tor f<nt.S do /-'fl•dt1dl' 
- l'at"f#~ do ~NA.or jesrts da l'trd• df' 



DUPLO RAID HlPPIC.9 NACIONAL 
Pl\OMOVIDO PfLA ILLU!>TRA!f\O POR.TUGUEZA 

O • m embro• da gr•ndo corrH.,..l•••o que •••l•tll"a r'r'I • pf"ln"\elr .a r o v nl•o 
No primeiro plano (d'1 esquerdtt pan. a J irelt"): Cówrl< d< PrJ11tah•a, ronsdlt<t1~1 At/ndo Ou/uJ /.I' <'cJrq, tencnJe rnttJfil'/ ,flj'ndo de AltJ11qu<rque, S«l1/ado1 Camilo, 

Fta11dsro Tâ.1:e1ra, co11tfe de Pi'gt~i16. }MI de Jltello (&JllNKOHt),• ü~nu ror1.md JJltano. 
No stgundo plano (da eSquer da para a direita): All:Krto AlunJ,ilo, Anlt>•M (Qlt(,,,·a, •1ajor It1Nando L"rrlur, cftpiNln Càn·allfo da C""" e Cr"z' O/i"''"'• 

/011 Pa/M 8úi1"0, lo4o E/~lder, l'r1-1'1 da , .. ~q 
f\o terceiro plano (da UQUerda para a dtre1taJ: C•~tan Rc.:h ,- :ili. e Aln.,. ' R"~ d' ;bdratú (c1.1cú os 1a.~ou.a1.) 
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As festas de Villa Nova de Oliveirinha 

tloA1_tf., "' /tnwliJ01-c>i Sunho".,... ... 
'fWd~J tl'•t•• •o •••o tia ff•IJ• 

A atlual Villa Nova de Olivc irinha era aindn 
h11 bem poucos annos uma peqnena e in

Rpn:· ;;inte povoaçào do concelho de Taboa, 
ndo o caracter de inene ancianidade da 

das k>calidad~ btirlU. Encra .. ·ada entre 
e Oliveira do ltoi1pital, na5 faldas da 

na da R~trella, nunca akançára, ao contrario 
w:.i11 viz.inhast qualquer gcne:o de nomeada. 

~ gurm rolava d'ella, nem e11a dava que falar 

de ..,l: fóra da Beira 
Alta, pout:os !fabcriam 
mesmo que existia. Um 
bello dia, por\•in, quasi 

i le surpreza, a vc1ha e 
me"'Cluinha povoo..;!lo, que 
parecia condemnada a nun
ca sahir do ol\'ido cm que 
até então vivera, recebe os 
íôros de villá, e, impulsio· 
nada de de&cjo~ ambicio-
~os, começa a transformar· 
se, cmpcnhan<lo-~e com 
afinco cm f;uct""'iC guapa e 
~cntil. Po~ui11do já prcdi· 
cados natura«, a que d~ 
denhára dar relevo, na.o 
lhe foi difficil, rle re~to, 
com a tenacidade <JUC pôz 
na !-tua nova idéa, realisar 
o d<"Siderato que almejou. 
:\.tiriu oo\·a ruo•-;, ma.ti 

(,, u/'(' de nsJ•ladas o PM Jo d" OSJ•lll 
-R1((J/a do ui·o /nmNiHo dn OHt·eú wha 
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largas, p:'l.r3 serem á von· 
tade illuminadas pelo sol 
e varridas pelo ar sadio, 
que desce purificado do 
alto das mo manhas; con .. 
struiu novas casas, !Cm o 
ar soturno e o desconforto 
das outras velhas habita
ções, caiadas, graciosas} 
com um feitio mo<l>rno. 
Tornou-se, emíim, garri-
da a valer, e hoje é ou· ~ 

tra, çompletamente dilfercnte, 
vantajosamente mudada, fresca, 

ris.onha e grndosa. 
Foi para celebrar esta trans(l.)rmação, 

que tanto enaltece a iniciativa dos SC\1S 

habitantes, e para se mostrar, com lc":gi · 
t ima vaidade, reju\•enescida, alindada, 
na sua toilt!te nova, que a Oliveirinha 
preparou as recentes festas a )los ,a Se· 
nhora de Lourde:>, coincidindo 
com a inauguraçno do seu Asylo 
de lnvalidos, que a dedicaçtto 
de alguns benemeritos conseguiu 
construir e estabelecer em condi· 
ções de assegurada mantença, 
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sob o patrocinio de Sua Mages· 
tade a Rainha . T al foi o empe· 
nho posto n 'esta ultima obra <le 
bondade, realisada a par de Ou· 
tros progressos locaes, como seu 
complemento moral, tal foi a fé 
persistente dos que a 
realisaram, exd usiva
mente dentro de re
cursos e coop !rações 
particulares, que as 

obras do edi6cio começadas cm julho de ;:Q0(.1 
ficaram conduldas em maio de 1<)07 , 
e o asylv pôde começar a funcdonar desde o 
me.7. passado, danêo já albergue a 1 l iovalidos. As 
so1.;:mnidades religiosas, o arr~-tia l popular1 o bodn 
infantil1 o cortejo <:ivico, tudo se realisou com o 
ma ior brilho que a nova villa, justamente orgulhos.il 

de !\i, podia imprimir· lhe, e durante dois d ias 3:-i 
$uas rnas regorgiLarain ele bulido, de a legria, de 

Um canto da ca#uu·nta •N4wlta n. Am-dür1): 
tOH4 Ug'Q < mna paraj'y/i,·a 
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lc communkativo cnthu,iasmo. n1> meio 
lllln inusitad.- concorrenc:ia de forasteiros, 
hitlos nào ~1'1 pelo prcg!\u da gramlir>iÍCIJ 

festas. ma~ tarnbem pcfa curiosidadt~ de 
,-a ,·ill'- entrnda no e: 1minho de um Uo 
urCSClmenlo. 
devemos deixar de af'CThCentar, porque 
o exemplo é C"tcepciooal, que todo" Oi 

d,J jr'K"nla ( 1S.12} ' 1'f01t#• 
llM'C ""JJ #11r•u1 i/01 da ~''"" 

fll: 
t.1mcntos e transíorma\õeS 
adoras da velha povouç:'lo 

l~t·ncctadois h it quatro ou cin-
111111 ... aper~a ... , e tào prcstc

cumprido,, tcem tido corno 
r< 'uggC)t11-,nador e im·an· 
>hrcíro um homem cm cujo 

1. ·.~o o sentimento do patrio· 
1J local paret:c a rder u'um 

~ ,..1tinzuh·tl, como a sarça 
Jll . .,,, e r •• por iS>o dopr<>-

rla terra mode~ta e 
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atra.zada o la/Jor ttmoris d<> seu 
t.ello espírito. E •·endo a obra 
d'clle e dos collaboradores, 
que a sua ardente iniciativa. e 
a1>oixonada. prup:-1ganda con· 
quii.tou,-obr~l do outro dia 
ainda e já ta.o ,-.. liosa, - com· 
prçhcndc.se bem como é fat il 
sempre o que o coraça.o nobre· 
mente emprehende. Este ho· 
mcrn, de que é necessario ci..· 
crcvcr aqui o nome, eh.ama·"" 
dr. Sebastiã.o Horta; e \'ill 

:'\o''ª de Ohvc-irinha, que elevou já um 
singelo monumrnto ao& i,cus patricios be
nemeritos, ono lhe será certamente de$ .. 
agradecida, e tal será o c;ho de desmen
tir·~ mai~ urn.- vez o prmerbio doloro:IO 
que a.-.~ura n!\o ser nin~cm propheta 
n:' !tua terra, alludindo ao ícitio de ,•erda· 
deiras fn~Hlrastas com que r' maioria das 
terras costumam tratar os .. eu~ melhnrc11 
hlbo~. 

Art'11•ú AntonJo de Padu.a. "'° Mu1U da''"•· 
(ct.rcnats DOS AMAOO~KI PJIOTOCR \f'HIC'OI ALV .. &00 IHMOSS H At>RL1SO !(IJ~I!:•> 



A Cou DELA RIA N ACIONAL 

LJ M ministro das obras 
publicas que consa

grou extremos cuida.dos á 
agricultura, e com rasgada 
ioiciativa, que autes. JltlO 
íôra ainda attingida e de
pois nunca foi excedida, 
se empenhou intelligente· 
mente por desem•olver to
dos os seus ramos e indus· 

N a Fo:n:t e _i Boa 

trias, é que creou a Col~ 
dclaria Nacional do Sul, 
cuja installaçào se prlnci· 
piou em J887 . 

A Coudelar:a foi eMa· 
belecida na antiga quinta 
da Foote &a, na cri ... ta 
da extensa collina que li· 
mita pe1o lado do norte () 
magnifico Vallc de Sontl
rem , t~O gl'acioso e piUo-

Pk·od<1n> e c40.·alJart(os da Fo 1rle Boa- Nemy , ca:taJlo a,·nlu - .1Ja11ada dç e1ruas nlfdn1s e pqtdros 
- D~posiU> dc ('Qt•Ql/(}S nf>rodue/01 t:S. Ao /adlJ t •f..sf! O edijiâo d4 SUi ~/à.ria 

e ruid,.nda ti() tlirulor da 0Jud~lari'a 



C'a~·•llo cOthello•. ''"º"'"""-O cOth~llu• ,.."Nini /'dl•<ilo - C4i:•«llo cKilkbum Count>. Hachq 
- ~(011.ada' d,. pold101 d' 1 o ;1 •1u1.11-C411·•llú •P•klr•, araM-C'atallt> cM.;:iranhâO•. Hact-iuJ 

ftirn pela sua vegetação cspontanea e pela.s !luns 
cuhnra.-;, çomo pelo opulento curso de agua que o 
percorre em todo o seu comprimento. A1>enns c:tis
liam, ent.'lo, ali, as pequenas accommodaçôes que 
sm'Íam de con.strucçõcs rustic:as dn extincta quinta 
di'-trictal; modificou-se, porém, o que pôde rnoe:lifi· 
cu0 se, lltcrani.:;1e reparações e rcaíisarnm·sc aclâva-

mente :algumas installaçõcs provisorias que ~ toma· 
v::un lruJispensaveis e o novo estabeledmento come
çou a funccion;-.r com 59 cabeças, das: quaes 1ts 
eguas e i cavallos mandados comprar em Inglaterra. 
Mah tarde é que se construiram as cavalJariças e 
outra~ edificações que formam actuahnente a Cou .. 
delarin. da l•'onte Boa. 
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( . .. J > cQoiotino•. l11St1 arai;,. d, .J ••rtos 
.. F•114J 4ftabu •NU:lY• t' '5.a&da•. t' ft>ldrn cTarik> 

Destinado a promover u mclhoramerno da pro· 
dur<;!\o equina nacioni;tl, n'e.ssc tcmpn pode dizer·se 
que <1u:-iM absolutamel\te dci,curadn, o estabeleci
mento foi di\'idido em tres secções: a primeira com· 
prehcn<lcndo uma manada de cgu•• de creaçao, de>
tinada a obter productos ~dectos; a segunda con
,tituida pr•r um deposito de c:avalloa reproductotie:S; 
e a terceira por i:m potril de rccreaç!lo. 

Dois ou ues annos depoi5 de <reada a Coudela· 
ria Xacional do Sul, a cKOla pratica de tnttadorcs 
pecuarios, que o ministro lhe dcçret.lra annexa, con
tava jà 12 aJumnos, aos quaC$ era facultado um en
sino c"pecial consistindo cm instrueç~o primaria, 
cunhc1..imentos geraes sobre hippologia e hygiene e 
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tratamento dos animaes, excrciciOI de limpeo 
dos equinos, tratamento dos arrcio!I, noçve-s dt 
cquit.aç:to e ei:ercicios de montar a cavallo t 
de cocheiro. 

Com notnvel previdencia tinha·se pen~ado em 
que nno basta\la alcançar productos hippi~ 
apcl'fciçoados, mas que era egualmentt ntces:.i· 
no obter quem fôsse capaz de cuidai.os t u:i· 

tal-os convenientemente, dispondu dos varioi O.• 

nhecmcntos indispensaveis para o~ fazer vitt::u 
e tclrnal-o, verdadeiramente vantajosos e apri)\'Do 
la\'Cl\, 

O ~randc plano de reforma.• agrioola» ÇO! 
CSIC mini~tro, com rara energia e lndoma,·cl lt-
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fficial de <apri<hosa 
? bilidadc arontem!t~ tudo. ~1H, fe .. 
(;C Cli<-·apou, 
lizmcntc' r milagre, 
':11"c~ Fortuna man· 
e p~c hoje cm .c?n· t~rn de au:uhar • 
d1çôcs '-t!a au~ilian· como e... a 
do. largamcn~c, 

ro<lucç!lo h1ppic:a 
!acionotl 

ldros cTArib e cTanger.t 
arabt'. l' /'fJ lllJS'Ol.IKL) tw Erva cJiuly~ldradas {Cl. TCH!t~ DF: • 

Owallo •Onsethorpe Squlre>, !,.'jtan;;,a de <k•tal a 



·~ LÁ POR FÓRA 
O raid automobilista Pekin-Paris 

Todo o mundo do sport acompanhou 
corn o mais vivo e empolgante interesse o 
grand raid de 16.<X>O kilometros, de Pe
kin a Paris, realisado com o mais comp1eto 
successo pelo principe Borghése no seu 
automovel Jta!a. e as ovações excepcio
nacs que o acolheram na sua chegada a 
F rança, desde a fronteira atê á capital, 

mente no longo caminho a percorrer pela 
China e pelo deserto de Gobi, os nume
rosos perigos a que escaparam algumas 
vezes quasi por milagre; a enorme exten· 
sao do percurso feito, tornam, na rea1i· 
dadc. o raid Pekin·Paris a mais extraordi· 
nada e gigantesca prova automobilista atê 
hoje tentada. 

O raid do principe Borghêse é o maior 
triumpho do automovel, sem precedente 
que se lhe assemelhe, e que será, mesmo, 
difficil de imitar. 



O programma naval do J1tp~o 
só deve t.:St<tr romph.:ta• 
mente reafo,;u.lu em 1111.1, 

ruas já hoje a gr:.11u.Je e :uJmir~•. 
vet naç:lo do Kxtrcmo-< •ricntc 
dispõe de uma esquadra ab"'nlu
rnmente homonegea, tripulada 
por valentes mannheiro-. mma· 
vilhosamente disciplinados, e PO'• 
~uindo portos e ar;eoae-... l'!i.plcn
didos, entre os quah os de 
Yolcsula, de Run·, de :--attbo 
e de ~Jaizaru oon~tituem baics 
navah de tal modo protegidas 
e defendidas que n.J.o tetm, ccr· 
tamente, muitas que lhc!I. "epm 
cmnla~. 

Ao ( Ol'f4dn s Cr.>l•#mo.s: Ntn ncoll'r ~l' l>o1 ""--tlt'Nillro l' Ut nhft·io do japao, s•·úrdo do //u/,I Hn1~1ua11 
-,1/tnu"o do japtlt.' npcso. l' q ofm,',nNfl' •ro""""ult11dos fl'/f> ropilllo- trnenu sr. Lt'Ulll' dq Rego 

-O""'"''"''' e.o Sl'H 11}11da11fe, r<>"I v "· /.t'flllf' dt1 k.-grt, t•1S1londo os 1t1in11Urios 
-0{/irlot'J JOJ'ltln,::n 
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Actualmcntc o Jap~o e senhor de cinco ou ~i\ COU• 
raçados e cfc dez ou onze cruz.adorei couraçí'ldo., de 

1.• classe como unid:ides de primeira linha. JJ't"M<"~ ullimo5-
é o Tsu·Kuba. que çom o Chi/011c visiLou ult11namcntc liv 
boa, sob o commnnclo do almirante Goro ljuin. 

O alruirarnc ljuin é um dos ollidacs mai~ prc!'lti,giuso!I da 
maril"lha jap0tl(7.;.à. Tomuu pitrte nas operat;õC!I rcali!\:td••~ na 
ilha Forrno.sa cm 1&14 e na cxpediç3.o á China cm lt,.o:JO, e 
por OCC~iào da guerra fU""°"'japoneza dirigiu 3!-i upc1 .i~•)(S 

navaes na qualidade de sub<hefe do C3otado maior1 

dando em h "'" C' ·, ·; en~jo§ ª' mai!ii brilhant" pr~ 
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vas de coragem e de 
competenda. ()estado 

maior que o acompanhou 
era composto, igualmente, 
f}llr alguns dos mais dis
tinctos officiars ja~·nezes. 

O 7SN-A011ha, um dos 
maisbello~ cruiadorc~cou

raçados modcrnn.1, que foi ju11.1am cn1e admirado cm Li$boa, 
é um dos primeiros grande~ navios construidos nos c~rnleiros 
japooe.zes, cujit actividade nao !SC interromperá utC tqq. 
N•esse an 1\0, o Jap!lo será, s<:m cluvida, um dos paizei; mais 
fomlida"·cis sobre o mar, tah'C7 quem sabe?· o don1inador 
do Oceano Pa.dhc;o. 

,,Yo tflJldkJ d, jw44 thJ ••t,. •l•fl'n•k-,,Y• ,,,.,,,,, ti• p,.,.._ .. o ,,,.,,..,,,... do }•fl"o ' ,,.. njNJso. 
- !Hpo11 tio•'""'"'",,. h••-l""" ,,,,.,,, IJ'J'O de "''"'"li,.;ro hptmu 

-OA }t>~edor,1 d' n1r•M11 J•fto'"tZJJ, o lwndo-E• ~4J4 do "''"'"'ºdos E,111dt>1•l'Nidt•J -
O t•/''1110-/enn.ü 1-'oltt do R,go, com d(HI ojfiritus ja/><nu:us. O dn "fl"erda i ("t•olrro 

• -F-l·N,í" 01 #1,.,tisfros do1 n1ta,,1eiro1 , da 1t1atiNhn. a l>tJ1·t10 
(CLICuts b• llNOLIRL) 
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Jurou 'lllft não sabia: clamou que não rora e en
tão eu t.fo,~e·lhc: 

Yae v~r o qne foz ... 
-Mns. :;r. Jacob. como fntron tlle em casa se 

lá esta\•am as chaves nas port.islfl - pel")?un1ei 
a~·ombr:ldO. 

-hso foi pelo que cu desconfiei d'el1.-- ... Foi o 
qut- lhe u:u rei ... 

Ollu~. l1omem, vocl~ íoi com o seu patrão ao \'e .. 
rol. Elle liCAlu fl-01' I> 
a t'OHlt'r!'ilr (' \'OCê ~u

biu para • Gra~a. 1'1-
ul1a uma chavt' fab.1 
do l(Uin1a1. e q11;111do 
sahm 'irou-a da por
ta c1u& deüara para 
lá . •. 

-Xào fii isl)O,., 
.r\ chave apparcetu 
no :-eu log<ir . .. 

~orri e cont1uuei: 

la ~~·:;:1~ toºP;.~j: 
l'à, :'l r•rel5s3. ~·li· 
guem o viu .. . ,.\brio 
a poria do 11ui11t31 e 
depois à da casa, cuja 
chave ronhãra, en
trou e ma100 a mu
lher. . . l\oubo11-l11e 
o dinheiro e s3hiu 
outra nr. .. 

-E' íalsol . . . 
-Houve <1uem o 

vbse 1 
• • • - bradei 

dercpt'ute. A mulher 
a ((Uelll VOCI~ ia dei-
1ando agig;i aochão .. . 

- Foi ciuando fui 
vck v quo 11\l\'ia l'lll 
ca. ... a ... 

-O lhe, Aownio 
d)..\lm+:ida, ' I""' era 
apenas uma hora ! . . . 

fit'Oll 3llC:CUmlJidG 
e cu C1111tinnei : 

- F.utào vocé deu 
temro a. que o seu 
patr~o clit•gas~ .. . 
Ois~e que íôra tu\s 
recados como foi e 
._,ue o resto do 1cu1p6 
se dernor{tra a rezar na Sé . . . Foi quaudo com· 
meueu o crime... Depois, quaudo a porta da 
casa se arrombou p:ira a eu1rada da policia, vocé 
foi colloor a cha,·e que trazia na algibeir;i na por· 
ia que ,leita P"'ª o 11uin1al e por onde vocé cotr3· 
ra e ~a.hiJ'a na hora do crime. 

Fico\l succumbido; vi oo seu olh:ir o medo e a 
coofissào. 

C.onton ent..io wdo: di;:.sn como ns cousas se ti· 
tinham pa~~ado, falou d 'ef:a$ (€'1111 Uffitl certa St'gll• 

ran~a e tudo fõra ns~im, como lhe tinli~ diln, o que 
rle rc$tO, meu ami&:-o, niio era diffici: de adi\•iohar 
da fórma corno lh'•~ expuz. 

Annos depois, jã elle c:SLJl.\':l uo de~rC'do ha. 
tempo, quando s~ remexeu o cano d:. ca:ta, então 
não h3via. ainda os grandes collectorc~. cncontrou-~e 
à faca oom qnn el lc commcllllf,'l o cri mo, o seu gr;'.lu· 
de crime! 

llcpois, o 1·elho Ja. 
cob 1ornou : 

- lsto foi um caso 
de deducçõo, faci l do 
realisar. AgC'ra, vt"ja 
como cu descobri 
quem íalsifica\'a um:i. 
grande qt:a.ot1d;1Je de 
eslll rn r•ilhas que ha· 
via no mere<ido eco· 
mo :.;em mais dado~ 
q1.a: unia chan~,a 'lu:tl 
podia ab1ir os mi· 
1 1100~ de portas de 
Lis00.1, cu fu i achar 
aquella onde cll a. srr
via ..• 

E' o c:'lso de Cfttfl 
guardo mais r. corda· 
ç<tcs ! . . . Aind~ 3hi 
es1á. Yivo o agcute 
M atta <1ue me au:<i
tiou ! . . . 

As estampllhas 
falsificadas 

O OJRE("ToR UOS 
CORREIOS li~ 
f'ALSLVJ<.:.HJtl .. 

RF.Sf!_l'M.\\'A• 

(i~ j.\(lU.ln.\ 
C'oR IJE.ltU .• 
\80AMRMOTH\ 

DO SR, JACOB 

O senhor ;abo co
u10 :ie fazem estam
pilhas fóra da )loe
da~J Não ~abc? ! Er<t 
o lJUê me succed1a t' 
3. toda :1 lloticia Je 
Lisboa. no anno tk 

188i, em fevereiro, n'um carna.vai de chu,·inha •' 
lan1aç.al. Não vé <1ue era neCPssario ter e:<cL111cu· 
tcs apparcllto.s, ma.china.:; mag11ifie-a::., coubos bem 
gravado~. ti ntas apc1fciçoadai; para aquclla e:itam· 
p3 e improssào, pMa aquell4j colondu e para a 
i>l!rfeita picotagem~ 

O commissario Fernando Leit.e ch(lmãra a .. i o 
Antuues e o actual cheíe de policia.l\omào ~·.:rrcira. 



Eu uno fl)ra 1udiMdo p•r• a diligen-.ia o 'ºK"fa P•· 
lo• .iornal's os re.suh:1doi 3 que elles che,ca,·atn. 

SJbia-<te que n'al~un" o.;_tabelecim~oto~ de Lh;
t.-oa um homem. c:om uma jaiuet.a tUr Jt- m•I. cba-
i -o :.. V'l'taoa. ma~ e calç~ aliimbraJa ia \"fD- .. 
d1•r ,. .. umpilb&s dizcnd!l rom um ar inJ(touo d·- pro
vinciano que lh'as tinlil\m mandado dt fora e <1ue 
M qu"r!a vender. F'ôrll uma. loja I~ da SUA t1•1Ta 
•1u" arnbãra e 03 llropriNarios careciam Agora. de 
""'"''''r e~~a por(.io de enampilhas 'lllf\ nlo lh.e 
lffYiam para nada. vi'lto ~f'r necessario t1'f' uma 
.-otumo~ COl°Tf"pond,.ncia p1r~ a~ emp~ar tm 
~1ru h'fllpo. Fuia um abatinlf'oio e ~ c:ummtt
r1an&t·11o não d('-.eouliavain d't~~ homem 
d• i•<111.ia, de ar loq,. de ~rovincíano 
IJllO lh~s ia OfTt'reC('I' Mll\lllfHlhas. 

Ning11eu1 podia julg•r 11ue eram fa). 
•3", (.(1010 já di.-se 
l"''"" n:i.o fatiam a 
mtraor difrore1u:a 
dh ou1.n .... Aqu .. n" 
t~·m,.mandan de~· 
d• o «•meço do 
nwi \'flndendo es
tompilhu e a poli
ria -i:tbia da 5Ul 

""º" ("" aquell~ 
<1•• lh'as unham 
rompndo. 

\lai ... nada. A 
l"'rtªº da. estam· 
pilhns e ra tão 
ir:ra11d4• que o dire· 
rlor llo... correiQ.i, 
1;u1lbermino d~ 
ll.1m• ... , fi1er a a 
"ºª •(twixa t rt\·ul· 
n;1.\1' m•·ia Li:-boa 
p:.ra !oiC' cneoutnr, 
rom os babeis fal. 
l'ilir:adorett. as ma 
chml.., e: o local 
orule a rahilk.aç.io 
tt rralit•:tn. ~Ili 
n j1ur. d1flicil ~na 
e .. 1atwl4'cer a culpa. 
o~ nwus colh.·~a:; 

tiuli:un j3 a11prc· 
h1•11dido duzent:a5 
' 11uuf'nta d·~~.a.s 
bUn1pill1as, oio 
l""'I"º ., rooh<- 
tcS-wrn tll~ pon.rur 
10J1ganim no-. e.slabi•lt\C11neuLOs se fúra esse ho
nhttn do jaqueta côr do nw1 <1ue a~ vl~nd•1ra. Couto 
n111,1e111•m me ..;.b:uuua par3. a de.scobrrtn t•u ~SUl\':\ 
r.-tli1lo, apí'Oai otegm:i P''los jornaM, já dis;e, o 
'·· ·ultado das bu.ca-

foe ~ em l~ dP muç.> qurl o r.ommi .. "ario Ftn"
.. nd" l-"il6 me chamou . 
-Jacob-dii~e elle-6 neee:;sario 'tº" i-;.to se 

<li·s('ubra •. , 
I·: J u;o-m• de1ini• q11Mi acreditar •1110 olla• f!l;

s1•1n ral$ilie.tdas mc.snM na Moedal 
!llllf·i-o de lreote • di<se: 
- h50 é impo~"i'tl •.. A \·igilancia e a vtrifi. 

(J.;,;o ali lâo enotmt-•t. .• 

- Mru1 então qu"m a-s íi.hrica~!. . . Oodo <'~utio 
os lalsilkadore>, <1ue •iio tiia l1:1heis• Pois'"' a•••· 
1amp1lha. nem se ditrer~ntam 1.. 

E mo--1ruu~me du~ ou tre~. 
- St>nhor c.ommÍ"-5'no. ru \ou hoje ou Juunbi 

1ru•r·llt6 aqui os culpadot 1 

D ·u um salto, olhou·nuit C"Onl pasmo e díu~. 
lmf)Q.'lSi\"l'I! 

- E ~r ('U j.i. sonbrr r111('lll i;fLO'!! 

.\fo~trou nti sua c.ua bcmdo.u-a.hl elle 1•ra um 
sanlOl -um ar de r1uein não acredita e ru t.k.da· 
rei. 

- PP(O doí ... dia ... a \ 

com uu.taC".ôes ! 

rx. • para aqu.1 lhe 1r1tt-r 
os cr1mioo--0"· 

E ,olu . . • 
Entre iodo< °' 

gatuuo:; qu" cu e~ 
uhecia u1•uhum ti· 
nha !iJlnat"" ']Ut 
corre~poude-... -wm 
a.o> qu .. o~ Jºrulr> 
de.ulba.nm uo au
ctor da "euda du 
ost•mpilha;. 

Oepoi; não och•· 
va nenhum ba .. &;m· 
te habil para laLri· 
car oom unta pit"r· 
·t'içào <' .... u ~&.am· 
pilhas. Porrm. ha· 
via a'e:;.tr r;a<iO um 
'raço que j:lm:i.i:s 
me esquf'Ctr:\, •(Ufl 
mutto m:ut1•llna 
o• mioha nl.-ç• 
ao 1._.r º"' ~i~11M 
Jo bomi'm 11ue (:.. 
zia e:->se~ D•'j,[t..C:ith: 
o:; matadic~ â i.f'r· 
raaa.~ 

Tivera, ("1i.i, an
te' de ,, r d1:11n,. 
do para a 1.l~co· 
bt-rta-t>u k rnpre 
go:'ltei Jr fattr 1.0-
hcia para 1111111 o 
cuidado dt~ 0 10 in· 
formar melhor nos 
es talwfecmt•'lll•l:l. 

C.om efT••ito tra· 
ta,.>~·· d'um hcr 
mem aho. \«Utido 
como um l•puz e 

Dl•via :ter um iuterowdinrio. O outro, o :rnctor 
das Pitarnpilhas, er3 oeC'4'i<tario pl'OCur31·u 11111re º" 
mais_ fl"l(tlllltado.s criruin~ieh, pnr11ue ale no rr1me 
ba d.1fTt"rt!Ota.s, a não ~-·r 11u~ f1h-.e algu"m d2 C.·ha 
da ll.-,da que as fabrica•>' eá lia! . .• 

-S11n •. b;;;o era adrn1ra\·~hoeote dr-Ju1:tJo 
Jaonb .;orriu com a !o.UI lumhomia e dl'lr.laruu : 
-C•r.:. r n1re os mai1 l''pntos gatunos e:-1.tao um 

f(ll ll Pl'll uma cousa extraori.linaria, um c1uo VP.:;&ia 
h11d:1111"nte. que tinha palavrAS de mel. boa cora, 
t~~a "'ubtíltu de proce"~•• <1ue eocauta,·.im um po· 
hcaa •• 

Com l•JUtlla ph..... TI ti.m a rata d p •li li 



que Jacob l~m cm si. Aquolla fórm• do aelarar, a 
maneira h3bil como os er1me.s do commeuidos ou 
é d'um arli"t.a ou d•um grande policia' 

-E IOi o conirNe da figura d'H'< homan com a 
do onero GU•- ~asu"~ as e...~ta.m(nlba ... o ponto de par· 
uda para a pn ... ão d"e»a crea1ura contra a qual oio 
1jol1a a ml'uor prova, oootinuau tllP a di1er-me. 

-AhJ mru amigo, mas era um ladrão muito lia
bil, di~oo d'nm melhor policia do r1uo eu I ... O c1ue 
eu suei J'3r3 ll1e 1wovar o crime ..• 

Esse l1<1mNn cham3va-~e Alfredo Ah·es Mendes, 
tinha a alruuha df' Pn-a dt ~t111ta:. diiia qu~ ru 
era o uu l''"•rr inimigo e tta o ga1uno que eu mai~ 
@lblava dt h·r nas unha.;._ Xuuea confessa"ª cou-.a 
alguma ! g,. nttt•-.:-ario provar o~ irus deficlo~. 

Eu iambtm nom me dei ao trabalho de o inter-

rogar d <de •1ue o prendi no •··u domicilio, oomo O• 
de todo-.º" j!tandes (lluoo:; ma1~ ou menos coobe· 
cido da p<~icia. 

A~ora c•recia de o revisiar. No seu quarto da 
rua do SOf.corro de Cima, n.• H, i.0 andar, m\o 
encontrâmo~ C<'lusa de valia. 

Puz um ~g1•1lle em campo para indagar nas ser
ralheriu proxima:s se um homtm com os siguae~ do 
Pl'ra d' Stitn,.oz ou outro m•·.,mo dc:o~conhec1doaJi 
maodi.n rwr alftUns io~tromenb. 
-li» como 11,. veiu e»• 1J~•'I 
- Se tu não acba,·a a macluna'I. . . Carecia 

d'uma pmva, uão é issoi 1 Ora nndn mais racil 1100 
o:s serrallum·os d'ali ou de mais longe tivessem tr:i· 
balba1lo al~u1na. ~as, não itndu mesmo de admi
rar que a m:.chioa e os seu:t per1t•nces tiv~ ~ido 
feiaa ao) b.icC'.tdi>S em cada oOJcio:a. 

- E eutào' I 
-Não me cuf'auiral Com ctft'1U1 um serralheiro 

chamado meslre 1 leurique lrabalhára uma peça, um 
pequeno appartlho que podia f('r de.1i11ado á pico· 
Laf:em das '~tampilhas e mo~t.rotMJle o seu moldP 

Qut-m ali o cura buscar nio tinha os: l>i@'Daes do 
Pera de Satall4: nem os do home111 da jaqueto côr 
de mel. Era rnmb<"m aho e magro mu sem m:ata
cõcs ..• Oe cara rapada 1. .. 

Ali 1 meu n111igo, e~ta diligencia até aqui ap.e11a$ 
prova que eu t111hl bem de memoria a cara dos ga· 
tuoos. 

Aqu•lle '"'""""' devia ser o AAllaclt. um ami10 
do f'era '' Sata"a:. e que f'U ji vira a falar C'om 
elle uma vri junto i egrrja da Grata. •. 

Sauia·lho a morRda . . • Ello n3o ern mau! Não 

A •nllt#'r • f•'• kl dál.J""" • ,.,. "º d"1 

passna d'u111 d•;graçado . . 
Va.e vt'r <xi1110 até no crime 
ha hon~ seutimontost Não 
ria. .. 113 d'•sies homeo• 
que aiod.a choram ... Uo"' 

fiDJ?t'm, outro' Item l•grima.:;, iioct•ra11. • 
)las agora ~ c1uo come<;~'·• a n<.'(4>"1dade de Ioda 

a minha auuc1a. Onde est.na a 1111el1ina rom qu4" 
l!.e íabricavam a~ e:-1ampi'll1u~! Que dados tinha 
para a encontrort 1 • • • Neol1uns 1 T11lvcz o Abbadt 
falasse. • . uHli uiio 1 Era d~ escola. do outro- a 
dos sileucio~o. t• decetto n3o nw diria eousa a.1· 
guma. 

O ILL\,"STRt" cl"l..R.\ OE S • .\J.\.!oõAI.• .. O ~R. J.\CUB 
:Sl.'1-tCA AMOU(~ . UMA ..,c'J ( HA,\Tf: PARA 
TODA' .\-, (.'. .\ ... AS 08 USOOA . O QUE 017-JA 

0 A08NTP. M.I\ 1 I ;\ 

Pui,f.is. pt1:mdc-r o .Abl>adt ã l"lll re.:;ideocia Pa 
fo:ite o Louro. Era de ooi1e. N•e~'ª madrugada 
txpirua o rra>O que eu ptd1n par• apre-to• 



tar os criminosos. Mandei cercar a easa; bati. 
Era, como lhe disso, em marto. fazia calor e lia.

ria um bello luar. 
- 0' Abbade, gritei-lhe . . • Abre lá! .. . Cá está 

o leu a.migo Jacob •.. 
l::u sempre tratei assim os ladrões. . . Olhe, a 

G-iraldt"nha sentan.·a á minha mesa e dava-l he de 
comer . • . Leal com os inimi8"os! 

- E até cortei-exclamei - Exaetamente como 
em Fontenay os fraueer.os ao eome<;ar abatalhagri
tJr:.m: A1irae primeiro, seol1ores iugtez.esl 

O Jacob riu e aecrcsceotou: 
r ·-Essa Giraldinha, 1arnbem em me ,·endo, pare
da uma doninha deauie dºum sapo e foi a un1c.1 
ladra 'f11C me pregou uma partida, não a mim dire
.:tamente, mas a um dos meus agentes . . . Pagon·a 
cara! lkp<>is lhe conto • . . 

Fõl'a a unica vez qne o Jacob deh~ra de ~eguir 
a fio as sua~ narrativas, mas é que 30 falar n1esses 
gatunos celebres elle é como os grandes actores ao 
recordarem os .n1ctores 
qu.- lhe deram os seus 
bellos papeis. 

- Poi, o A/Jbndr -
couliuuou ('IJc-abriu· 
nie 3 '>Orla. • . Entrei 
com a mão ua algibeira 
onde trazia o revólver. 

- )leu ''elhol. •. 
. .Acompanlsa-nos 1 

- 0' ,r. Jacob, eu 
não liz. nada . . . 
-Vc~te·lt'! .. . 
O hom~m começou a 

çcstir·s~; eu entrei a 
prorur::tr nas gavetas 
a1guus iudicios e 9u:m· 
do o entregue i aos 
guardas fui remexer os 
('olchõos . . • EoC<1n1rei 
entre elles 1rezentàs se.
u-11ta e cinco e;,lampi· 
Ilias em sobrescriplo5. 

- Fal>as? perguntei 
n'um repente; e oeheíe 
Jacc.b com o seu ar 
màis desolado, volveu: 

nhor nunca le\·e uma 
mulher de l[llOm gos
tasse, <1ue lhe desse a 
cba "º do seu quarto & 
lhe pedisse segredo .. . 
l rm homem não de~
''enda taes cousas ... 
São negocios decoração! 

F.l'u<n1frei o.s esla111pu11,u Oeu um novo geito 

- Fals.as. .. Eis o f(\le era necessarío pronr a 
todo o transe e para isso carecia da maduna, da.s 
tintas e dos carimbos . . . 

'.l A/Jbad• explicava que aquillo lhe lclra en,•iodo 
por uma pessoa de íõra a rim de as vender. Sahi, 
Je,·ei·o commigo e metti-o no ~redo do calabouço. 

Do ouinbã o conumssario Fernando Leite, ao en
trar e ao vér·me com um ar taci1umo perguntou: 

-Nada'' 
-Eu tinha dito a v. ex.• que lhoeotrt>g:.iriahoje 

o~ dois criminosos. F.stão ali 1 ... São o Pera de 
Satmu1Z e o .1bbodt 1 .•. 

Elle riu; quit logo vér o primem>. Entrou com o 
seu ar janot..1~ a vozinba mncia, o andar le\•e : 

-•Senhor comrnissario, m3is uma 1'et sou vi
Cllma do sr. Jacob •. . F.lle t) o meu peor. inimigo e 
all~im t1ne não sabe a <1uem ha de prender sou eu 
1luem soffre ! . . . • 

Quasi thora\·a, o p.3tiíe! 
Eutào eu, tirando da algi!>cira o molde do appa

rtlho ((Ue SCí\'la para a ["lieotagcm, bradei: 

à gravua e cn com a 
chave da porta ua mão - uma pe<fUeDa chave que 
bem parecia d'um ~itio d'amores, disse-lhe : 

- Bem, eu descobrirei onde tens a.s entrevistas. 
F. S-Ohe1 nma gargalhada! 

-Sr. Jacob. • . Lembre-se que Li,boa tem mi· 
lhões de e-isas! . . . 

Foi levado de novo aoealabouçoeodr. Fernando 
Leite disso-me com um ar pa..~mado: 

-Que fino! •.. Olhe qneé dillicil de descobrir! 
Realmente Lisboa ttm milhões de casas! ... 

Eu curvei a cabeça; pur.-me a meditar. Tudo 
aquillo esiarn ainda coníuS-O. Tinha dois culpados 
e a certeza que eram os falsificadores decerto com 
a ajuda d'alguem qu• muito sabia do ollieio .. Qnem 
era o terceiro eumplice'! Como provar <1ue tioham 
sido elles os falsilicadores'! Eu apenas apprehen
dera trezentas e setenta e cincO estampilhas nos ool
xões do Abbade. Não teriam viu lo defóra• t'iào have
rla em c1ual~ner ponto da provincia, em Hespanha 
até, nma fabrica bem montada'! 

( CO?ltinf.m) Roca., M.ARtri<s. 



O Papa.Arroz . .a JOIN ~o r'1lvr11t1 a:·ú-0 11oass-'o Jod<> ., . .,..,,, '""'ª,."º Jior• o t•l•bo#:o 
-. 1 1•6'ru tio Papa·Arro1-0 JHlllt""''"'' ti• f#Úela - 0 t•u/Jr·, º""' rnu11• lr1bun31 

-A nt.1ra da 911111/a, urctzda "' t•r-io1 • 

(CC,.IÇHI\"' 01' ll~SOLll!:L} 



ILLUSTRAÇÃO L'ORTUCUEZA 

S6 ªªº tem cabello nem Fazemos nascer 1 a1·scos S1'mipliex de double Í•«, (> ---- C'ahl,. ... .,,.,,,_ • •• ,... melhores jH u1 ua 
barba quem quar!!!--•"•-20a24d1 ... nitidez e duraçao contendo o mais \'A.RIADU ~. ~IU-

-~-- a.,.,.,._ __ ,.._,,._,••· Df,;KNO Rt-.PORTOR!O 

t Remette-e• oom t:od• • dleo,..eqao 6 t) • s os em mu .. tt.:a e lJ1tto cios 

1 e 111elt111rt"> auçtore' !\":\-...:· ~m~::.r:. ªte::zap~u!~~;~~ ClONAf.S f?: t:XTR:\~-
de 4$420 .-61a. ca:1RoS. ).Jarra rf'ps-

tifi~ 'd:-r.=r.~-~~: q~i siva do J • C a S • t.1d~, f>ropriedade CX1. lu-
nos ot>rlg:amos a d~r outr• vez g e 1 
o dinheiro reubtdo, .. o'ºº'"" tello Branco. • 1 n"p e~ 
dio ns.o drr resultl't•IO t1lfl:utn. Preço!J cxcepcio- , I 

......,.., hbaldel P;;.!:t!an~°o •~;~::~ naes e grandes des· 
ª'~is • 300$000 (t,... ~ntnooo pa~1·1ªevcoen-. 

10tave1s, zentos mll ra.). uct Ur ... 
, 1 , "" ,,... Pan ,,...,.nçao lonias 1><>rtu~ue.••· Grande deposllo de discos e ma-

" 
.!.'_.;;.:. ·~~ . ~ - co(O~~·~ ~~~~~,~~~ chlnas fallantes. PEDIR J Castello Branco 
- ...- •• CATA LOGOS a - · --------
".:~~~ ,. $ ;~~:,;~~~:~~~~! Rua de Santo Antão, 32, 34 e 82-LISBOA 

.. lt)~ 1~ ~ pa.cotes tH• .. s- ~;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiaiiiiiiii• ti 1, ... ,;.a e cnpta a pa.law1a • 

if.Q\ ··O . / Mootcy. s t 1 Mootc1 Envia-~ a!ana-
• ~ ~ ·~'Jeei1do. P(>ijt·Se mente par• ttidlS as p.1.rttS, ema ese 

1 l«o d i zc r, ''"" vtr· mesn10 poro •• m•is AfoSl•d,., 
, 11ur tu~a de iainl' uni- com a exphcaç5o clara dll ma. 

nemt de ser usado e com o 
rrt".O p;1ra o Mootoy ' de cert1fica.t.to dt &•r•n\ia, cm por-

21$15 '°"'por pp,rc~u (t..tma tuxuu,<ontrapaguatntoadt-1n- Recon.s:tttuintt de primtiri ordem. 
trt.\o eheg• per·felteme,.. lado ou ~C••ento J-'lltlO COf· 
"' ,. c1e • por'6«. reio no ""º da ••lr<C•· Estimula fortemente o appetite. 
HOTOY OCPOT Olf•ar llotllltr, J, liamb•rao. UI 

•r miti'> imrorbntel ,tahelecimentod.- e'red•ll4Ade 1111 t!urCIPA 
Farb<lnlabrlke~ vonn. FJ!edr. Bayer ti Co., ElberltlC. 

A ma.is importa.nte casa. de A UTOMOVEIS em Portuga.l 

U~l BUUVAlH & C.ª Representante de PfUGlOT A NAisp~~'~º~0~~s~A~uJ~~~J~s. LISBOA 
--~~-~~~~~-----

U~!~~nh~ !eRs!!.~!!uM~'~'~~~I~ 
= transportes da qualquer natureza = 

" companhia LA Uf'\10~ V 1 L r l~IX ESPA~ H, rua 

Farinha 
bctea :: 

- ~~r11>!~t~ôni~,o:i·:: ~~~t~~~é-.e:u::~'ur~ob~~n~~·11~:J;1~gt~~ ~ Preco 400 réis 
n~stlt 

- 1.AP r.:tra. o llU1'1 nlo e ne.:es'.IH:O cert1fü;.,do mtt.llco. r. 

111 -•lhas do ouro lnalulndo a conferida Oirectores em Lisboa: LIMA MAYER & C.• ... ~: 
~a ú-'9/ão Aflrlcola do l.lsboa••U ._,. RUA DA PRATA, 59, 1. - USBOA .... ~ ' 

_____ ____ A_.gente em Paris: Camille Llpman, 26, Rue Vl~non • 



ILLUSTRA<;.\o POlffUC;U RZA 

E' um cereal recommendado para os anemlcos. diabetlcos 
ou para pessoas de digestão difficll e em especial para 

as creanças. porque é um alimento completo. 
A• VENDA EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS 

DE GENEROS ALIMENTICIOS 

c:'/l(ltt~1/UÚYtt1JVCrt,f'/>~Ul'?U.abrde Cl/KAM :;/' WHEAT 
J'«P«.-O',PO/'éo'de·enz,d.an7a~ ,,..._- -

~ -=--=-~ - --
,,,.---::-- -~ 

É um cereáI recommendado para os anemicos. diabetlcos 
ou para pessoas de digestão difficil. e em especial para 

as creanças. porque é um alimento completo. 
A' VENDA EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS 

DE GENEROS ALIMENTICIOS 

Agente em Parlsz - Oami/le Upman, 26, RIMI Vlgnon 


