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ILLUSTRAÇÀO PORTUGUP.7.A 

1 UNION MARITIME E MANNHEIN 
Companhia da seguros postaes. mar!Umos e de 
= transportes de qualquer natureza = 

A .11r-.ntua LA LSJOX Y EL FESIX EsPASOL, rua 

- ~r~:t~~ns~c~·;:~~~~-~~u:;:u~··-::o;::::,:~~ 
- LAH pal'a o QUJ.I n!o é nece5'iart0 Gtruflcado medico. 

Directores em Lisboa: LIMA MAYER &. C.• .1/ 
u RUA DA PRATA, 69, t.•-LISBOA ü ;{9 

Farinha 
lactea n 
Preço 400 réis 

SF.RTR ll 1 

n~stH 
36 mod11lh•• do º""º lnolulndo a conlerlda 
_...na Ex110•l'1iio Agrloola do Lisboa •u• 

A mais importante casa de f.UTO:MOVEIS em Portugal 

Discos Simplex de doublc race, os I Sº nao tem cabello nem Fazemo• na_. 
melhore$ ela sua C•hllo •N ó•lwo• • .... 

ni(irlcz e dur.1ç~o contendo o mai< VARIADd !:: MO- barba quem quer!!! •oe••m•ll•..,.20•24-
e DF.RNll Ri,.PORTORIO º••-••·--.,..·-t> lsc Os em mu!lica e canto dos • Remett•-•e com tod• • dl•oro9Ao t 

melhores auctorh XA· 
CIO:\'Al-:S E EXTRAK- .lt\ulta 1:tntt vtlha e nova, em uma .,._ra a bulia e OWJ;,.. 
GElRos. ~farca regi$- ~t! ~u:~~r:r:a:=.,~ ~e~-~~o"";6.1.~ts;c.11 

si\'a de J. Cas
tello Branco. f! 
Preços excepcio
nacs e grande~ des-

tada, propriedade e.xclu- Ttomos 11 "' -' '° . com o nosso Coca u4a porç.lu 1'at • 3"' 

g 1 
.. ,..,... ... ,o,, • f•llck- tifiudo dt c•nnui. pt 

• -•d• • #tll!t•,... • m111r.,... nos obncamo1> a :1r Jiotra 

1 me ex ff pe••o••• Um pand• ,_ o, dinhtiro reul•11So. ''o • .-r•dfW ~.,.,.u • n6a ,,._ d10 oau dtr rt"•UllllOO ali:ria 
dlntloo no••• •11111110 • •h So Isto nno fO,. wtrdldll 

~~n~1~ ~~~~i{' ev~~= 
lonio• portu~urzas. Grande deposito de discos e ma
chinas faltantes. Pr:mR J Castello Branco 
f! f! CATALOGO$ a -·------
Rua de Santo Antão, 32, 34 e 82 - LISBOA 
~ompanhia ~eal do~ aaminho~ de Fe~ito po~tugueze~ 

AVISO AO PVESL.100 
f'\o J1a t de Settml•ro 1901 ltr' poo;;:ta tm 

\11fOr a tarifa capoclal n," 2.2 de grande 
ve locidade - 8ilhotc1 de ldonttdudo para. 
vl•gcns a melo pre90 ettt tc>da.s as ltnbas 
d'eMa COmpanh1a. 

Poma ml\l<c e11c1'1r('~1mentos podem º" 1ntereoados consultM a 
~:S'"•!t:~~;::a 4~g~1,,, 1og~~anija c~;!~.me ou obttl·• por comora 

l.lsl'IUa. • IJe Aio~to de roo;. 
o Direcw GmJ d& CcmJ>lllha, A. Lept'OtlL 

,...,.,.r•u d•h•lde I p o g •mo 1 •o comprHIP 
Hon1cns not1lVeis • 300$000 1.,. 
e nso notavef'.11, aentos mll,..,~ 
todos nos ceem P.u.l r""vr 
v.indo pedir o nos· .e. c<intra •~ 1m 
so con.::urw. fm · IP $ ,, n t t.al" 

:~!ro~ r,.:!~~ -:- ~ :!~r':.:C~ 
nca.'91au•tot~ - p.a.ottS tt-ce • 
care<1. 4a Af!1ca • crru a 
d.a. Au.stul!a f o • "' M0<>tcy. 
no~-.o Mootoy fn•1a-se 
conhtdd'> • arredado. Póde·se mtnte para. tuJ1 ... as prtm., 
por ls~o dller. com Yet· mtM•O rara .1s maisafl.Udllr. 
da.de. qut (tvSa de fama unJ- com a urh(a(l'1 dara da • 
ver<1.at nem1. de ttr U\Jr.J.o " CO• 

O l'f't<U 1'ArA o Mootçy ê de cerllhC;)ÔO dt' g;11;11·11a, "•PI" 
2$545 r61a ror 1"W1rcJtn (uma tUKUex,contni pRa,;1mtoto1.kD 
por(}Oo ohcgo perfeltame,.. ta.do ou rt11llHllt1no rtlo • 
te). O retJido de 2 porções. reio no acto \la tn1re1t1. 

MOOTOY DEPOT Dltmar Kttlstcr, J, fi•allrlo.111 
O ••lor e rna1' import•nteestabelec1mentoJ.1 t'il"'. ahJ.aJt f'J;ftftll 

L Agente em Paris: - Camille llpman, 26, Rue Yignon 



fA VISITd L\OTRilNSWAAÜ 
A s presente• duas paginas contém ª rrlmcira se. 

ric de photog:<iphias referentes via~em de 
\ltcza Rc0tl o Prlncipe. D. f.ui1 F1lippe á~ re

b 1cas do .. ui d' Africa. E' naturalmente a série 
.t corrcspo1ule ' ''isit.a ao Tno.s" .-ai. que foi a 

era rcahQda. • 

JA diMémo$ <.·um que enthu~ia-.mo e o.flt(. uo~a 
s~mpathia o Principe ponuguez foi acolhi<loah. t 1111, 

em toda., as nutru cidades inglci.u da .\fna d i 

Sul. e basta , para o "·erlficar, olhar p .... ra •~ ail·tuat-. 
pbo~raphia'l, como para as que sairào em .t.ef:u1da, 
tiradas no Cabo. 

.rf~ ,,,, ,.,,,,rtµ a Preto1la /.,.()111f1m /htll. (,#arda dl' )toqra "" (~H/t(ll ,\..mllt Af•t<'1" Rntfa"1J' l'f1//mfrn1 
-.Jfl'max1w1 dt) /c1d "'ºY'" " (J1'01rillm1 d .. P,·~tono-P1·1J1cifl'· ladt· HilJ'•Jl'lf, NfQJ°ol' %l'1t~1al 

Hi~>·111d. Ao /11,,do dit•usos otriciiUJ 



S11a Allt'Sll o l+indpç /Ual na rr.•#la nuli1ar-N11 , ·evt.s1a Nliltiar: t'Sl<i o C()nsul l't'Yal f><>dugut':: tw K11tf>C-Pt11a a uni• 
prinap,, f()rd &1/J(>-r11e, e 11~i01' reneral Hilyard- 0 p,.;,ufpe a.ssúftn(/O d />flS.sO.f'nll d11 adUhtt1·ia t1 tarnJfo • 

-Pri1u:rpe, /()1·d .'klfJorM; alio <ommissarto inJ[lt't: (>a.ssagem d<>s draf<Jes-1Jknsag-e1u do p-resr'denle e 111erul1ros d<1 ca1n.r!! 
da, Prâ()'1-ia Clurmln:r <>/ CormuN"ct! 

(Cl.ICHÉS l)F. ARNOJ,I) ~·h·zett, oe Ço1Hl<TO\\\ 



A exposição ocea.nographica. de El-Rei em Milão 

A t•\posiçào dA oollocçtio de zoofôj:ia 
111arinha reunida por S. M. ~;1.11,; 
Uh ram~uh.u oceanop-aphit·a" e 

apao l""'d• p.-r.ra srientilic.1 u ... ct. .. 
a lkird • ,J, · A"''"''ª, que- em vario~ anuo~ 
IC<'~'"'"'º':' rcali:-ou t!'su; eam1>a11ha~, 

dt prllL'lo, como Sfi tiab", o mail .'llto in· 
i.rt ~ 110 C'rrtameo rntrroacioual ab<_lrto 

1.11.W:J f1ri.b....ad•1 tm \lil3o. &se iou-re'.!I· 
n d.- r,·~10, rft·oamente ju.!lilindo, 

.....i 'd a que a 'º"'«ão que oon•li· 
• "'""º wauttgraphico d'El-R'i é 

um:. dh mais r icas e ioterc~i\.ante~ arno:1-
IJ'1> iooloi:ira< d3> explor•tõe> 'ubmari· 
o~ n~ idllr'Oas, su~rior a &Oda~ as qu" 
tem sidoob1idas º"' umpaub .. iuliao" 

A commi~.:;ão e1eru1iu da expo:;.itiu 
de Milão resolveu, por<>'"' molivo, otfe· 
recer :rn sr. O. Cario~, como testeruuuho 
de agradecimeolopela '"ª vali0>a coo1••· 
ra(io, uma ar1i.-1ica placa de praia. ntja 
pholOgraphia reprodu1imo,, encarn·gan· 
do cinco delegados de >ir a LisLoa ••· 
1rega1 .. a El-1\ei. 

A ·mllli\,:'IO que veht A LlsbOa: Co#tm. Pio/, l/g-1) Alf(011a-CQ11H11. Rd1t111d W«lba1J-CMuN1, Ce1an• JJ/trn'°i/J', presiJ,.nl' 

" e . ,u~C:,º';:',~,,~:=~~ i~J:,~~"::~~-;/:::a~~~~;:rr;;~~~~"-:;:L~::~,::r~.'-~':-.!~;:~~"°ªr,:;:,;',.. ~ lru• '4 



CC?r--.ICURSO 
NAS CALDAS 

O concurso hippico 
realisado este an

no nas Caldas da Rainha. 
por iniciativa do sr. con· 
de de Font' Alva, a quem 
o desenvolvimento do 
sport hippico no paiz 
deve os mais relevantes 
e persistentes. incentivos, 
constituiu uma prova i 1\

teressantissima, e, além 
d':sso, uma fel'.ita elegante 
de primeira ordem. 

Desneccssario se torna 
descrever aqui o que foi 
esse magnifico confurso c 

Hlf<>PICC9 
DA RAINHA 

sua realisaç.ao dciiJ:>t"rt<;:1, 
nao só na çolonia bal· 
near, como na popula· 
Çào local , basta referir 
a grande manifcst.a~}1() de 
sympathia fe ita ao illm·· 
tre titular e dtstincii~~· 
mo spo1•tsman1 por occa· 
s1!10 do seu recente re
gresso á capital. 

E desde já ficou a\· 
sente a realiiaçào. na. 
epoca balnear do anr: 
prox.imo, de um outr, 
concurso hippioo, ainda 
mais comple to. enoqliíll 

O St'. tl//e1·e1 (.o.111JW11-0 sr •• Se/>(JS/iifD da Cunho. e Sih·o-0 11·. AIM-1•10 Mat(l-Grupo de C11'nfJilUJt 
d(l Con1/xmhio das Lç:irr.o.l (CL1CHP. os PRAr;c1sco 'IATffi.t.!</ 

concurso de que os jomaes deram larga noti
cia, e como testemunho do cnthusiasmo que a 

serllo convidados a tomar parte elementC's nadonaes 
e estrangeiros. 



a #110_>'41" de .. -nfNl(lr.1" ''""''º "' flf•OS t•1nda.s ºº PrmN~ A'rttl Wf ('OStr da (•1#1hra 

-'· ri ttr0111/>tftllll'Jdb p.-10 xin·e1u•11/iu tl.i Cabo, rouN•rsaudt> rum •>s tri•r.J,•u·i do S. A . í1;r.f ('full 



4S4 - ILLl.::ffkA<;..\O PVRTUGUt.ZA 

A rcccpçio feita no t abo 
o principe real de 

p.lnu~.LI foi tah·ez. a mai• 
cnthusastica e .. i.gnifia.tiv 
de quantu acolheram o 1r. 
lJ. l.uiz Filippc n• ~ua ,.j .. 
:sita á$ colonias Jnglcza~ 'ui· 
ufrkana:o;. 

e) ('ômboio especial era 
•.11.;uardado na estação pelo 
:govemadnl da t.."Olonia, mem
bros do govcrnr, e cCimman
d.Jntes da; força~ de terra e 
mar. que acompanharam :lU3 

aheia ~ e-asa da e.amara, 
onde o mavor leu uma mcn
~agcm dando as boas vinda$ 
ao augusto viajante. O tra· 
jecto realisou·se por c1nre 
uma multidão numcroia. 
cuja .. acdamações rcsõ~vam 
sempre quasi inint~rruptat. 

Todos os trecho~ da mcn· 
ugcm cm que se. faziam re:· 
fcrcncias ás glono-..as trad1° 
c;1'\C\ hbtoricas e c:oluniae11 
do nos~ paiz e ás 
relações de olliança 
entre Ponugal e a 
lnglttterra foram ~u
blinhadc>:> com repe
tidas .. ~,h-as de pai· 
mas, e a re.s~ta do 
p"incipe foi segui<J 
de uma ov;iÇào deli
rante, que se pro
lon1ou durante mm
to te1npo. 

Da camara até ao 
oaladô do governa
dr.r, onde sua alte.za 
se alojc1u, repetiram
:i-e da me .. ma r~nna 
a• mani(e!-taÇõe5 na-. 
rua li. l, enthusiasm•' 
popular íoi verdadei
ramenle indescripti 
vcl, tiegu ndo as ân
formaç"cs accordes 
de todos~telegraru· 
mu e e.arta$ de Ca· 
petO•D. 

,\o jantar oftcre
cido pelo go'\·ema
dor, e a que compa
receu todo o miois
terio, assistiram cer· 
ca de quatroçentos 

lV VúLUlUI· de ournbr de 1 .-.-

convidado~. tud(J quanM a 
gtande c1d.ide .. ui-africana 
te'6 de categoria oflicial t 

de reptttenta.ção social. 
t:ma da• visitas ruE .. ,a 

pelo prinlipe real. no re. 
gre~ a $cmon!<>l( .wn, ~ 
Grootc Sçhur para \·êr ara 
de Cedi Rhodcs. J.:s:sa (':b •. 

constitue, naturalmente, m 
monumento hí.,t•lrico da .,\f: · 
ca do Sul ingleza e su •. · 
re uma. liç!\'> brilhante, n. 
conceito ~ torna dt""~nect! 
sa.rio an-entuu .• ,s co!oc. 
in~leza.s do sul d'Africa 
obra de L'ecil Rhodes. q 
ellc realisou com uma f"'l· 
xao, um patriotismo e um 
desinterc~,e. que n:i.o podt 
ser negado$ ou dCM:onh·Jo 
d~ E quando a apr~Uat" 
sob este ponto de ,·i~ta, 
podemos delxu de txpe'l" 
mentar a &ufficiente libc· 
dade de e~pirito para admi
rar esse hvr11cm §Ínguldr. , r 

tào atl'Ojada inic lt' 
"ª e pcrsi~tente cne~· 
gia. 

()i§-;ém o.; já 
\'tz que da \! 

d• 11 D. luU 
lippe ao uit: 
muitu .. en:-.ina.mc= 
hrariam por cç.'1.0 
xados no seu espin 
arguto e na sua l · 
telligcncia iutuiü 
m~l'I queumd<:-.m... 
profü· uos e de 
maior prcweit• de 
rà redundar pa..--a 
-uacduc:aç!\ode 
cipc ~"ria~ 
mente o t ... pect..ac: 
incomparav<'l do pr ~ 
grcs~u e descm·+ 1h1· 
mt•nto das c·nhmla 
ingle:tas da .\frica 
~ui. 11:· um ei:cn 
apropriàd•) ~ 
atruir todos q;< 
,·irt-m a;.m olh~ 
telhi;tentc:;. m.as 
sencialmcnte pm 
instruir um futuro 
rei de Portu~;il, dl 
n;u;!\n <LUt: ruais larp 
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e brilhante historia c·olonial possuc e que aind.L 
hoje está realis;:1ndo, em um e outro lado d.1 
.\frica, uma obra de colonisaçno notavel f>OI' 
1odos os titulos. 

Além d1 isso, ntlo pode tambem deixar <le 
reconhecer-se que a fól'ma por ()uc o ~r. D. Luii 
Filippe íoi recebido no Cabo as~umc um Í'jigni
licatlo de natureza política que nos parece 
'.oem accentuado. F. todos o~ votos que faze .. 

lLLUSTRAÇÀO PORTUGUEZA-~.1.1 

nios r,3o porque essa aflectuosa recepçho nào 
deixe de representaI eftectivar.iente o testemu· 
n ho de um fortalecimento das relaçõel'i inter· 
coloniacs luso-brit.annicas. Em Aírica temos nr· 
éessidade de uma politica de cooperação mu· 
t\la com a Inglaterra, e é essa que <leve con· 
stituir, portanto, o alvo de todos oe nosso~ 
esforços. 

Nf'itlJta d(I. rua1 ''º dtt llt>nr# defro"lr do {Jalado ao governado1 
-O t>ml11tr1J1t' eNi CafU'fown 



°'" ,ir .. m-iaa p:•r E~·He111ar1 J•rtl' 
mi1) JQ:, \'~ucl"<Jvn.. do ra1d ,. 

1.:on...,1iluida r<-r uma am11l>0r1 .. 1r,.auti .... 
~ima, ~~º""'obre uma lrlpt'(J, formaJa 
por lrt"~ ha .. 11-~ un1d.t.<i J« LnJõt .. , bar 
bellas e fre10 ... , e .. u .. 1eu1.adi p.: r t1ua1ro 
pa~ d,. ta' aJ o, tut'1macl(. .. p11r e alw~as 
,. íttradora.). S-Obre a 1m1•hc1r 1 \1 '"'"t"' unu 
palma. e ao '~º lnpo as arma ... fl•ae .. , 
prin~·"1mt"&.1le c1uh111b r ,,. m•elll• 
hco 1raW.ILo 1111 1 f~ ,. e tido 11:1 
our1,·r·ari1 )larqu ~n .. wre:o1, do 
Pu<IO-

o~ OU1f0:- lít':o. prer.-10.i :trlt .. J lfO:S ruj:. .. 

phott~raphia .. n prcnfu1in1<0 ... 1:m1l~n. fo
ram todfl!> tvn11.ad(l.i; tt lt'f•r .... entam 
t"t-rualm<'nte ('ft"CIO...c•" tnl•i.::1« .. da C•Ur1· 
\"t'.:-aria r•(1rlth U~l' lll'I .. F1lli1..1!. fl da ('(1111 

m1:-,âo do PvrlAl, dt"'•li u1do l'~l·t'r1ahnt·11 l t'I 
.ao \'ttlcednr d"ac1m.-ll1 t'l<1pa, 1• um ri(o 
cofr~ t'lD e .. malt.- n1m ap11ht·açi>1•:00 dt' ou· 
l'O. 0 da d lUiHCl lnUll ll." 1pal da lll tt:-Hlii 

cidade ,. um bdlo ul1j1•fto 1lt· arlt: NU 
ltronit' dourado plti tiur ()'urna a lwr111r:a to,ra , 1 nC'omplrla, 
(~ita "obre urna ar(·ada. :appan•e1•111 dua~ cahr~a!il dt• ca· 
vallo~ u'oma au11udt~ olJ ,~.,. , <Hlon.: ~o lil do 1ufo1 ior (' ~fllli"I do 
ha um e.,ple11dido rrlt·~ 10. O prt•rn ui ollert'ddo p(\fod11<1liu· 

PRtMIO~ 
DO RAID 

l'lu 1•rnf..,s:-.1•r ponueuse de equila~âo :-.r. At111111111 lhml•"' 
un• g111po de d1~cipulo~ seus é em prat:a 1r-pv11$.:<1r 1~·1111·· 
"'tntuudo uma figt1ra de cavalfo amc~traJC1, ~ue °'l' t•r11111• 
!IO!)rt• um pt"dll:-U I quadra11gular c:cm altos rele\'(''· 



pçõcs realmente brilhantes, e, 5C outras não hou
ve"'sc, bthtnria a mina de S. Domingos para ;tpre· 
goar bem a1to que, seinpre que \1ma empre1.a in· 
tlustriol ttm a dirigil-a homens pra,icos e conhc· 
ccdore!l do seu officio, essa cmprcza prm~pcra e 
pro~ddc constantemente, desentranhandti·~c cm 

írutl0'.'1 magnificoi, que pagam, com juros clt\'3· 

d0t, a energia e a tenacidade disi'Cndida1. 
para a fa2er produzir o mais que fVr poui· 
vcl . • \ mina de S. Domingos foi aberta ha. 
cerca de .;o annos. Descobriu-a, por acaso 

segundo uns, e por lhe te
rem caido nas rnaos do· 
cumcntosantigosque ll1c iu
dica\•am o sitio pre• iso cm
de existia o rico jaiii::o de 
cobre, segundo rcu1 a len
da, um hespauhol ar.luto 
que a regilttou e a ventlcu 
depois a uma companhia 
franceza . .\o mesmo tempo 
formava-se ::, empreza in
gleza Ma.on & Dary, que 
sem perda de tempo ini
ciou a C'.'tploraç~o da p) • 
rite, lançando "ünultaricot· 
mente u base"' da no,·a 
po\·Qa.Çào, que mais tarde 
ha"";ª de albergaT a enorme 
legiào de operario~ rncum
bidos da extTan;!\o do Ct ... 
bre. lmprevidtntemeo1e, 
porém, a emprcza C(1nfett
sionaria con.&truiu ;1~ pri· 
meiras habitaçõe:~, a cgrcja 
e o palacio da admini:.tra-

A WlllffflN d, S. DciwungoJ- ()m4 (D<'alllada "" "-at·al~un. ÇàO, txactamente 11.11b1C O 

filão mais rico, e foi quando 
-{'ma pr0<iss60 "'º mú1a se procedia ti.abertura d'un~ 
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cabouros ma1'I proíun<lvs que o minerio ªP" 
pareu·u á "i1l;1 deslumbrada dos trabalhado· 
res, reveland•"' a situa\!lO precisa do jazigo. 
Resuhou d'e:Pe ru10 ~crem demohdas quar.i 
todas as cas."lS já edificadas, transferindo-se 
para outro locnl a povoaç.30 nucentc. A actí
vida<le inglcu n~o d'-''4nimou, e lançando in
íatiga,·dmente mãos !t obra gigante~a que se 
propm:era reali!iar caminhou rcAolutatncnte par.i. 
a frente. Encra ... ·ada entre serranias, n'um dos 
mais ar·cide1.bdc1:; r· •ntos du baixo .\lemtejo, 
era indi~pen!\.ilvcl, primeiro do que tudo, 1)t,r 
a minn em rommunicaçào facil com o Gua
diana, q1,1.e n:i.,_) corria longe, e assim c:.-.nstruiu· 
~ wn camiuho de ferro para Pomar~, um 
bello porto de abrigo, situado n cêrc" de vinte 
ltilomctros da .. rra de S. Domingos Ali, edi· 
6can.m•"SoC o.. caes oe• ("uario .... e toda aquella 
regi1'.o, ,_,ode .até esse tempo raras manile~taçõcs 
de vida havia, se transformou por completo, 

l~,,. t/l)t K'"""'' âef'<JIÍIUJ d'lll"" ~"' S. /Jo#fot~rtll 
-Pomo1 /lo: um t·llf"01' e,,, 1 'rondo n111terio 

-/b#f4r.Jq; •11<do da jitnlo 

IV VOLUM.H - i de outubfO de lQ07 

animada pelas lvcomuti\a 
que comcç.1ram a •~ · ,1;-i 
sacudida pelo ru~idn ,·igoro
so de centenas de vaporc!o 
dc grande tonelagem que 
de paiz~ longinqu :_;. n· 
nhilm áquella aldeia igno
rada, debnu;ada sol1rc o n~1, 
carregar o 11\inerio e-.curo d 
onde em fl1rno:s lc :,Sõl(S 

nos grandeN centro~ indu~ 
triaes da l ng-laterri.l, da Ale-
manha, da França e da ha 
lia, havia de ser extralud 
o C'Obre reluzente. No . ., pd· 
mciros ann~ a upl~ 
Ja mina foi hbitantc, quas:i 
llmorara; mas depoi~. it me· 
dida que a rorta, a 1nina a~ 
a.r line, ia augment1ndo· a 
puc;o que aquella rt'.'de de 
linhas fetrcas que cie cruz.1rn 
em tod<> o'J sentidos se 
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~tD\•11vendo, o monstro foi-se alugando. 
e do seu ventre rccundo e inc:xgotavel come 

!1 a ~ir minerio cm tal quantidade que 
t1.1preLa thegou a ter Jucros fabulo.ioll, que 

.m ;1l~m do cincoenta por cento. 
F.m S. Domingos, que cm rncia duzin 

'.anuos se transformou no mais importan. 
!"' n.·ntro mineiro do paiz, cncontrarnm 
abalho alguns milhares de operarios e 

n:1rira culonii.t. de mineiros foi·~ multi-

ndo de tal modo que actualrnentc ron
c- um.t le;gil'lo de mais de tre.s mil traba· 
res da treva, o~ quaes~ a muitas dc.1:c

de metros do "'Olo, em poços e ;alerias 
' mal bru'.'Celeia o da.rao moniço das 
pad011 dectricas. luctam dcnodadamente 

J ~ ·iler· ia, deixando nas aresta$ da ro
J "1va que cllcs esfacelam a vida íeita. em 
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I .,. 

cioas. e tio outro e~ ple
na 'qrta. que nao e mais 
do que um ÍOS50 de dimen· 
sões dcscommuna~. CUJa 
abertura mede doii1 kil°" 
metros de cin:umícrcnci;i., 
A coYfn é a mina f10 ª" 
a/Jerlo como dizem os mi· 
neiros, e vista de cima, das 
trincheiras supcrio1cH, pa
rece um abysmo inc:ornmcn· 
suravel, capaz de tn~lir 
gerações inteiras. Serpeiam 
~las surriba-" aobrcpo-.ta!J 
d'essa íuma colou.ai de· 
zcoas de locomota\ôl3 que 
arrastai:n centenas de '\'õt· 

goos, ora c.-arrc1ados de 
pedra e entulho que irá 
para os aterros, ora ..:heios 
ele minerio que vem das 

• llau111 ''"'ª" l"#~a,,do C1ll'11lfo- l '1" llS/JUIO tk • . 1.l/e1·/olaf- Oub-o Ol/Jl'l'ID d, ;11~"()[(1 elntrabnlhas da tcrrn cmdgran· 
- Vn111 pnito(""' da ,,,;tu1 .. ' e es ocos arranc;: os e 

desaggregados â força de 
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envoh-c. ou a luz qu. '' apa ada do• ea ·. dis 
dos minei~. ou o fulgor amareUcnto du. lam
pada-. q_ue dà ao recinto um a .. pccto quaM 1i
nistto. Os homens que tnibalham na mina pa· 
recem phantasmH. Quu1 oús, enfam11;;cados 
pelo po negro que os malhos e as bn•rn" fa. 
tem desprender da r~ ha, cs. es degr-a<;actos 
teem sempre dcantc d't11<"s, a ;11ncaçal•n!l im· 
piedosamente, o espectro da morte; e todavia, 
á força <le hdarem com o p·crigo, nem ~que1 
pen.sam que uma pancad~ mai" forte pode la
zer desabar sobre elJc!; um rochedo que os 
reduzirâ. a uma ma~s-a ~forme. 

A mina é íonnad' por ~loit pisos dlstin,. 
ctos. Para o primC1fO dtKCC·se por um tuo· 
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teraes, onde se <:olhe a pyritc. Par;J o :segur. 
desce.se por poç05 abertos pcrpcmlic 
mente na rocha viva, poços onde ha elC"o 
res e escaleira.s, que servem para a utrac 
do mioerio e para a subida e descida ck>S 
neiros. N'essa segunda galeria ha os n 
corredores que na primeira, e d·au para 
outros poços existem, que Je,·am a <e a 
duzentos e quarenta metros de proíuo1 
Além de cento e cincoenta metro~ respc 
já com difficuldade e sítios ha onde os 
rios da trt\<l n!lo podem permaoer.cr po: 
de dez minutos sem virem cá acima !IOl\U 

pouco d'ar fresco que lhes ,.i,·i6'iue <-"' pul 
arruinados pela atm~phera detetena 
piram nos poÇO$ onde 0$ sepultam em 

A mina de S. Domingos. cuj'l 1 '" ,. 

vém d'uma capella antiquíssima q!.á 
aqueJta in,·ocaÇào existia na serra, gu 
ainda os inglues, como uma prec ~ 
quia, a imagem do ~nto p.?drneiro, e 
tada i-lexgota,·el e produz cena de 
ncladas de mine.rio por dia. Parece 
tanto. que os tempos aurec·~ da 

nel inclinado, que vac dar n uma vn~ta CS· A' poria do t11rnadt1: mn 111()""'" d~ 1>a101as- IAwa!frt1·as.1uNlo 
planada, da qual partem corredores late· -l'm Trnpo d.- hafn'lonld d~ s. Domiug()t-Vi!ta e..-1nior tf,,'", 
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rias subterraneas perfuram a rocha, movi· 
das pelo ar comprimido. A empreza !\fason 
& Bary nào se limitou apenas a explorar 
a mina, que para ella foi uma fonte de ~ • .JfQ 

ouro, uma fonte de riqueza. Procurou 
tambem transformar a serrania arida e 
escalvada n'uma regill.o habitaveJ, e fin· 
cando por toda a parte a energia e a 
tenacidade iJ\glezas, plantou arvores e 
jardins magnificos que purificam o ar 
do.cntio, construiu lagos immcnsoi on· 

de se accumulam dezenas de milhões de 
metros cubicos d'agua com que abastece toda 
a povoaç.:to, habitada por mais de seis mil 
almas. $. Domingos, com a sua casaria uni
forme e toda branca que se accumula em 
arruamentos symetricos n'ur11a encosta suave 
que vem morrer no volle cortado pelas Ji
nhas ferreas e pevoado d'officina.s, com o 
seu mercado amplo e espaçoso, onde se ven
de tu<lo o que é mais ncccssario á vida, 

. ""''IQ a tamm/111 M Pomatllo- 0 ea1:1 du Pomarllo-Pomarllo: "'" 1xz,·~(1~ d1:scarga-Na Ac1'<.1.do: o.s d~pusitos d1: mt'neni:J 
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com os seus mas· 
siÇOlf de verdura, 
com as grandu 
ftvr-"~tu de cu· 
calyptos alto~ e 
esguios, com o 
seu .. specto ri· 
dente e felizt é 
uma d;_1$ maii; clt· 
cantadoras ai· 
dei~ alemteja· 
nas. e talvez. a 
unica onde o· cate 
verti.o que mor· 
reu coMeguiram 
JCSi:o.tÍI au ··•alor 
ardente d'um !K)' 

de fogo algun• 
canteiros florido• 
que ot inglczc 
cultivam com e~ 
mero cm torno 
do$ seus flqmu 
reca~dos e sim· 
pie.. Fazer da 
vida n'essa serra 
outr'ora deserta 
uma cousa tule~ 
ran:I e até agr.l· 
<lavei, tem ~ido 
uma das grandes 
prcoccupaç.-1cs 
da cm pre-za con· 
cc'lionaria, e 11 
sim, os srs. Ma· 

1v vor.UMR- 7 de outubro de u,07 

son 1...\': Bar, - '6 

tentam em·:-;, l>l'" 
mingos umoa t~ 
plcndida L 
de musica e u a 
esc.:ola. 

Toda a riqnt• 
ia que se noa 
cm s. Do 
8'1l\C0\3, ]X: 
l'IObrc umH b;1•(' 

falsa: a pr• • 
cti\·idadc 
na. E senfa ar 
sim nr10 "e' â h· 
cito perguntar 
que fim I • 
tudo l q1 

no~sos oHv - . d· 
miramn'c~11a~cr· 
rania pe ·e· t 
n"um re<ar 
h;_Ü\O .\fth1t 
qm111do d;1 mm.1 
.... 1ir oultimoL 
cc de P' r1tt 
quando o .r·':lt 
do monstrv fie 

Cl'igotar? 

.\Ul"'Lf'\1 > 

2\lrs1>1~ 

J>ots 1t!f>U/,.1 da Corta 
(CLl(Hi'l"8 DO SJt. 1)1t. Al"TOZ'!I() MAtl1UCIO OR \\U1. '' 



A CIDADE 

A Covilh:t é a cidade mais importante das duu 
lleira!i, tendo sido chnmnda, pelas suas ournc· 

'º~ª' fab1icas e grande actividnde mauufactureira, 
a '.\lanchettter portugueza. No. realidade, desde tem
po~ immcmora,·eis que o íabrico de tecidos c'.'CÍttc 
ali. e apesar da industria ter naturalmente atra,:e"
'3<1·1 phases diversas de prosperidade, nunca dei· 
1oa ele ter um intenso d~nvolvimeoto. Actu.1.lmeo
te qua!'.i todafi as fazendas de 11 consumidas no paír. 
-...wm d3, fabricas coviJhancn~~. tendo a respct:tiva 
impurlaç:lo estrangeira diminu1do d'uma forma bem 
acenll1ada. 

( 1 que se vende, mc15mo, ainda .;om o nome de 
faztnd'4 ingleza, é, na maior parte, manufactura<la 
u ((•,·ilhl, c~nstituindo o fac:to a demonstraçao 
mal.! indiscuti,·el doj pr~rc.Ml::. realisados pela in· 

1utna e lt)lC-munbo síg016catívo tambem do nc>,90 
let1dn feitio de preferir <..emprc as coisas de íóra 
U de rasa. 
~ n!\o ha no paii outro centro industrial que 

~M~sa di~putar a primasia á C,;ovilhã, tambern pouct'l'5 

c idades po~suir2o um mal$ bcllo termo rural, abun
dantissimo de nguas e fertil em todo!l º' gcneros 
;1grlcolas. De resto, tanto a l3eira Alta como a Beira 
Aaixa s:lo d:Js terra~ mais provida.~ e até ricas do 
continente, d' onde rtsulta serem a) condiçôes eco
nomicas e sociaes da existencia , nas cidad~ como 
no$ campos, superiores á da maioria das outras lo-
calidades provincianas. 

A Covilh:. e$tli fituada. como $C a.abe. nas abas 
da se.rra da C\Uella. c;omeçou na baixa por pe· 
queno povoado; augmcntou e subiu a encosta da 
Serra, por entre as ribeiras da Carpinteira e De· 

goldra; sobn: cada uma das quacs lançou sua pon· 
te de cantaria. u primeiro local da actu;LI cidade. 
fundada pelo celebre conde D. Julilo, foi •ftecth-a
mcnte na pJanicie, e ahi a reedificou lambem U. ~· 
cho J depois de ter sido arruada e de1truida no 
longo periodo das encarniçadas luçtas entre mouro-. 
e christãos. Restam ainda reliquias das edific+.tçõe~ 
da epoca do segundo reinado, prindpa1mentc no 
sitio denominado Tres: Freguczias. JYcssn situaçào 
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na baixa da costa provirá, até, o seu nome de Co· 
vilha., que, conforme alguns escriptores, na.o rcpre· 
$Cnta mais que uma fórma corrupta do primitivo de 
Cova-lhaoa, que pelo automatismo da tradiç3o fica .. 
ria subsistindo ainda quando a povoação, crescendo 
e desenvoh•endo·se, se íoi elevando gradualmente 
pela encosta acima. 0$ seus progressos devem, mes· 
mo, ter sido rapidos, porque D. Affonso III, na sua 
provisão de o de detembro de 1253, declara já que 
ella é um dos mais importantes povoados da Beira. 
como tal reconhecido pelos seus anteces..~ores, e D. 
:\Canuel, em provido de 21 de fevereiro de q98, 
vae ainda mais além dizendo que é a principal no 
centro das outras villas do reino. A' categoria de 
cidade foi a Covilhã elevada em 20 de outubro de 
1870. 

As íabricas covilhanenses offereciam sem esforço 
assumpto para se escrever aqui uma interessante mo
nographia; nào é, porém, agora a occasi~o apro· 
priada a fazei-o. quaodo nos occupamos da cidade 
beirôa como etapa do percurso do raid hippico. O 
que vate a pena e visital·a, para vêr o espectaculo 
impressionante do fuocciooamento dos motores dos 
tcares, dos fiadores, das numerosas machinas e en· 
gcnhos que, n'essas fabricas, cardam, fiam, tecem 
e realisam todas as outras operações intermediarias 
a que é sujeita a 1~ no seu fabrico. Só para isso me· 
rece fazer .. se uma viagem á Covilhà. 

Os arredores da cidade sào muito ferteis, como 
dissémos já, pittorescos e cobertos de frondoso ar
voredo. D~ varios pontos gosam-se formosos trechos 
panoramicos. E' tambem admiravel, visto da Covi
lh3, o nosso maior macisso montanhoso,-esse ma
gnifico monte herminio, cujo pincaro mais elevado, 
o Cantaro Delgado, se ergue ainda acima de .2 :500 
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metros, mais de metade da altura do Cervin. E não 
deixaremos, visto que o ensejo se ofierece para isso, 
de lastimar ainda uma vez que n'um paiz que pos.· 
sue essa belJa e imponente montanha, eru que ha 
já altitudes de accesso l.tborioso e d iffic il , n:to e:xista 
sequer um club de alpinistas. Parece que ~não pos
sui.mos o sentimento da belleza a lpestre. Os que su
biram já aos cimos elevados da serra da Jt~strcJla, 
esses, decerto não terão esquecido, porém. a inten· 
sidade e o encanto das commoções que expcrimen· 
taram, em frente dos grandes horisontes, cercados 
de a.r liropido e de luz brilhante, no meio de tantas 
C'>isas puras e fortes. que abreru o espirito a e$tra· 
nhas e novas sug_gestões. 

E' do alto d'e~ serra que descem, por entre a 
penedia abrupta, as aguas tumultuosas do Zezere. 

N!io resistimos ao desejo de transcrever n'estc log•r 
a primorosa descripç'ào feita por Emygclio Navarrv 
das nascentes do famoso rio beirào: 

As geleiras, que raro desapparecem da região d<"" 
Cantaros, sao o principal elemento das suas na~tr:· 
tes. Os córrcgos, por onde se escôa o dcsgelo, ~~ 
bordados por um relvado de nardo, do ruais puro 
verde-mar, esmaltado pelas flotiohas amarelta~ de 
um ranunculo selvagem, o Rammculus ndsce111la1 ... 
de Brotero. E' quasi que a flór dos gt/Ds, ~1ut ~ 
dit brotat nas regiões proximas do polo au:.lral, 
unico testemunho dos Celicados mimos da r\aturcza 
n 1aquellas paragens desoladas. O ranunculo e~t~ du· 
rante alguns mczes debaixo de uma espessa camada 
de neve; ahi se agasalhou e viveu! E quando o d~· 
gelo o desafoga, e uma atmosphera mais tepida o 
reanima, prende as suas raízes á terra só qua11to 
baste para a corrente o na.o levar, e mergulha·a.s rui 
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t l~fd kçJ ai da CM.tilltd: lado sul 

u fri~idi\•ima, que dá um verniz de bron;e â sua 
· lha?Cm e um amarello de ouro j$ suu pttala.s. 
~- a (a1er-lhc companhi• nos relvado• !tcccos, 
~ com o seu formoso calice a7.ul, e.balido de 

. a (011tPtfNNla lluwtinii, que em Portugal ~ 
te::rJ diit ~, .. lrtlliit ~ encontra e lã fóra ~ em at-

gumas regi\.es alpinM. Ravinas precipiti>sas, c11.,·t.cs 
sotumos. penedias cahoticas, morros giganteos, phan
tasias varias de uma crcaçào asperrima, que 1'C ac
cumulam cm tropel del<-Ordenado, ali teem tamberu 
essas notas dos contrutes delicados. com que a natu
reza .. -ac dos bramidos <le lclo aos gorgcio> do rou-

1 ·lstn I" ah cm11 o aspec/o . do lado St•I 
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xio<>I e do estampido pavoroso da torrente ao do
lente ciciar da brisa. 

Como coisas interessantes para vêr tem o foras· 
teiro na Covilbà as suas egrejas e capellas, dignas 
l>Or um ou outro titulo de despertar-lhe a attençào. 
A pequena capellct de S. Martinho, por exemplo, i-; 

\:Ontemporaoea da íundaçào do antigo povoado, ei 
além d'eHa a egreja de S. Pedro, com o scu-i>ortico 
bysamino e a capeHa-mór com pinturas sobre ma
deira. possue tambcm uma larga ancianidade. Ou
tras, como a egrcja de S. Francisc:>, fronteira ao 
passeie:,-. publico Rainha D. Maria Pia, a de Santa 
Maria e as capellas do Ca1vario e de S. Sebasti~o1 
teem ricos altares em talha dourada ou bellos reta· 
bulos 'ie merito e de valor. o vasto templo do eo. 
ra<;~o de jesus ou de S. Thiago n:to encerra, por 
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Em Unhaes da Serra ha as termas mais afama 1 

das duas Beiras, sendo desde muito celehr .. das 
propriedades therapeutlcas das suas aguas, de 
foi o primeiro apostolo o bispo da Guarda D. J 
oimo Rozado. As respectivas nascentes são no a; 
da montanha, mas as aguas, espalhadas por gran 
parte do valle, brotam em diveTS-Os pontos, sair. 
do solo com violencia e em abundancia. 

As photographias que acompaobam este a 
sa.o especialmente C\triosas e interessantes por rt 
duiirem aspectos da cidade sob a neve. Ha m 
gente em Portugal que nunca viu a neve, a n;'lo 
pintada ou em alguma âecoraçào de tlteatro, o 
na.o é bem a mesma coisa que vêJ-a. a valer. t)t~ 
dendo o seu lençol branco por sobre as anores. 
telhados dos edlflcios, as cristas dos montes P 
basta ir á Covilhã para gos;u esse bello e~pect 
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sua p~rte obras de arte, nem é o facto para admi
rar, visto pertencer aos je-suilas, que foram seinpre 
avessos a idéas e sentimentos esthetlcos: mas tem, 
sobranceira â sua torre, uma varanda de pedra, da 
qual se avista, n 1um gracioso conjuncto, o pano
rama geral da cidade e dos arrabaldes e a formicla
vel lombada da Serra da listrella. 

Na egreja da :\{izcricordia1 fundada ha quatro se· 
culos, ha tambem um magnifico altar de talha dou
rada na capella-mór. cujas paredes sào guarnecidas 
com quatro graodes telas e retabulos dourados. 

A cerca de 18 kilometros da cidade fira a íre
guezia de Unhaes da serra, situada em um valle 
cercado de alcantilada penedia e junto ao ribeiro 
Alforma, que rega a fenil variea e serve de motor 
a uma fabrica de "Saragoça e burcis, sendo atraves
sado por uma boa ponte de pedra. 

que desperta seJnprc, a quem o contempla pela 
meir:i vez, o mais intenso sentimento de curil,;.i 
O eBeito de uma nevada é realmente de um 1 

testavel pittorcsto, que tem, sobretudo, o ~eu 
cter proprio e ioconfundivel, e que pro\·oca 1 

pirito uma série de impressões particulares, 
clle n~o pode esquivar·se. 

As duas etapas da Guarda e da Covilhã í 
feitas pelos cavalleiros da primeira secçào do 
debaixo de impertinentes chuvadas, que fizera 
cessariaruente perder aos concortentes aJgur.s 
aspectos mais caracteristicos da Manchester p 
gueza. O que, porém, lhes n!lo taltou en~jo iJ 
gar e apreciar, foi a etTusiva franqueza e :-.i ct 
dade beira com que fora:n acolhidos pelo J>m 
vilhaneuse. 
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A t; -~erra n3o conta hoje quasi senào adve!8'3. 
rlo"):S, que empregam constantes e energtcot 
esforço~ de propaganda para a .. upprimir. E. 

• do, a gucmt . unanimcmtnlc condemnada, 
~rta de 0<tios, por todos abjurada, continua a , ,,ir no mundo, e a té, por uma singular con

""oi.di~l11 , tnrna-se cada\·ez mai.s aS!lllSsina e ttagica. 
• 1 idco&I dn paz é apo:;tolado co1n " 1nais ardcn

:e fé e o mniit 

mui;ac:rcs s.1n· 
gn:ntos tm 1duzi
~ pelas guer
":6 e ditem q ue 

mcn. não i! 
para fazer 

:a nem para 
ur outrói. hv

mttis .. \ c1bra 
lt.l!S .ilta e- bcl
-4lJ:ic, relo con· 
adri••, lhe t:um
re 1eali11:ir, e 
eve ser o co· 
.uiiento lt"fitl· 

...... 

' 

de ser alcançado. Recentemente um jornal de 
caricaturas pul>fü:a\•n um desenho repreitentan .. 
do a Paz sentada bobro um caracol, e n;1 rea .. 
lida<le essa composiç~o ironica re!sumia u11i il cri ti .. 
ca justa. 

Em 1bqi1 reuniu na H3ya, por inicia1h·a do 
aa1 da Ru»ia, üma con(erenoa internadonal com 
o fim de discutir o~ mei<b de C\-"ita.r no futuro as 
luctas armadas entre naç1'\et ci' iJLqdas, e na.o pe ... 
de contestar .. i,c ter sido um visto~o fogo de anifi· 
do da diplomacia. t >s contticto$ l\angrcotu., que 
"º seguiram a esRn reunião de phil:tntropos e de 

idc1'1lofto111. - que 
acreduavam in· 
gc nu a mente na 
efficacia de tal 
meio. sem os 
de ai Iludir a at· 
titudc dus sce· 
pliCOM, que SOf· 
râ a m clU6 seus 
votos plalonicos, 

ío1am o com· 
mentario ftagran
le da inuuhd.ade 
pratica da con
ícrtnda X unca 
até • a nte!o, ti
nham as guerras 
~ido U\o e~pan
to3ainente de"as· 
tadorns. Bastará 
catar, para exem 
plo, a ultima, 
e.netamente en

e md11pcns.avel de 
OY11i1açao como a 

, , ; a da paz do 
•,, ~l as esse sym

p;i.·1 .. co dc!!iderato pa· 
ttt bem longe ainda 

J:•<NS Fl'rnu, Gotdo Ntmulo, Cmtd< de St'/11, 

Man11uz de Sot•f'l(I/ I' AIH-rlo de OUvt'i1a 

tre a Ru~ ... la. pr,1motora 
da et.nfercncu da paz 
da Ha~·a, e o J<tp:lo. 
S..\ a batalha de Liao· 
Yaog, que durou uma 
semana. cusLuu dezoito 



,1(, C. Hnrn, 

deltgado ''' llnpa1tlto. 

N. 11 .. _v,u,o.,I, ,., '''""'/' 
da '9flfnl'1tát1; ... 
R,.,. /ltuflor.o, 

d''''""•' d" R1anl ,.. 
,tf, dtr Rtvrnf<HI, 

t•lt f'•/11 Uid,NI' do 
<ON'c't"tâa 

•• 
M. '' Cmnft 

r.)111/4'1/i, 
dtl•1a1/o 1/r 1111/ta 

lt. LJ.ni JHwrrMis. 
4dl'CadlJ 

de Fr.xflf(a 

•• 
.li. Beer11t11'rl, 

dl'l'Kªdo d• Bdrica .. 
.ti. li' Cop1. 01/ky 

•• 
.Jf. /e Cfmf1e-Ami-

ral su-rl!I 

•• h!. ]Ot.l"ph 
H. Cbrate, ddegq. 
rado dos f'j/ado~ 

(htidos 
da. Ameriàr. 

,tf. ' ' Bnrou .Jftu-schall 
dr Biebe1·suút, 

adegado da. A tlN11a 11Jt11 



(',-,,-.o .. I• tJo f•1t<O•~•lt" l/• 
,,,.,..u·• /"'dr• pttra o 1"'/câo 

"" Po: 

mil homens 
,....,- aos Japone-

1cs e vinte 
e cil\CO mil 
aos ruuos. 
Na cntastro
phc da Mar
tinica, des
truida por 
uma eru

.i ffkfhlli• ,,,...u.,orcti:. .. •o la"<'f.• pc;1o. não 
..,.'° ~ ~.~:-;~;~~::; ,.i.. de1appare-

ceu mais 
quç metade d'esta totalidade de homens. Os 
,·ulcf·cs ~:\o ainda menos vorazes do que 0$ 
rnnhl"·C&! A batalha de Cha-Ho excedeu, po
rém, a precedente sob (') ponto de vi3ta do 
11umero das victimas. A ac~·3o durou orzc 
dia~. nos quaes morreram vinte mi 1 japonczes 
e: scs,cnta mi l russos. Em comparaç!lo, a ba
t<tlha rlf' nei-Ki· Tai parece um pequel\o inci
dente ;em import~ncia, quasi uma pur:t brin-

Cldcira de crianças, visto n:io ter custado 
a \·ida a mais que sete mil japoneies e 
tic.r:c mll russos. Pelo contrario. as perdas 
da batalha de Mukden, que durou de !J 
de fevereiro a 12 de março. excederam ~-

t(!J <il~arii.moa monstruosos: quarenl:l e dois 
mil japone1cs e cincoenta mil ruMKlS, tal fol o 
numero doit ~oJdados dizimados n'cisas duas 
!1<1·ma1ta1"1. O cerco de Porto Arthur custou ses· 
senta mil mortos. 

EJ;tas c.~ta -
tisticas não 
teemnadade 
exagerado: 
ficam até, 
provave l
mente, nbai 
xo da verd3. 
de. .\.ccres
~ntandoaos 
algarismos A """•1441 ,.,.~r•I..,. do li. 
qucvimo1de ,.,,.,.," ::, ~";"';:;"_"::.t~ªr! hüi
indicar cin· 
coenta mil vh, limas, que pódem attribuir-i;.e 
aos pequeno~ t('lmbatcs, outras cinco mil das 
batalhas navacs, e mais vinte mil pri ... ioneiros, 
que succumhiram por cffeito dos ferimentoS:, 
pri\•ações e epidemias, a totalidade attinge o 
numero assombrnw de trezentos e setenta mil 
mortos. Mas n'c~ta somma espantosa n!\o en
tram seo!ln os '\oldactos. Se se ajuntarem o~ 
indjgcna .. mortos durante a ~ucna e em con· 
sequencia d'ella, chega-•• bem ao total de 
quinhento~ mil. (..luinhentos mil homcn... , 
mono$ n·uni anno! .ema ta.o extraordina· ~ 
ria mortandade JU .. tdica absolutamente a 
prophc-c-ia feita pelo general Haesetcr: .Se '1 
os aperíeiçoamentos du armas e projectel' 
continuarem, dentro de pouco n:lo nos rc.i.la
r:lo, depois de um;1 batalha, bastantes sobre
viventes para enterrar os mortos. 

Nào admira que ~cmelhantes horrores Uc"· 
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pertem a reprovaç3o e provoquem protes
tos, e ainda e.~~es numeros descarnados, 
que e\'ocam na nossa imaginaç?lo o mons-
truoso açougue da ultima guerra, nào pó
dem representar, co1ntudo, as scenas de 
desolaç?lo, as atrocidades:, os pavores ine
narravei~. as crueldades occorridas. 

Le\'antam-se grandes vozcs1 que appellam, 
nào !:>Ó para o coração da humanidade, 
mas tambem para a sua razào e para o seu 
verdadeiro interesse. Os economistas mos· 
tram effectivamente que as de.spezas com 
os encargos militares dobrararn em trinta 
annos, estabelecendo uma lei de ferro so-

JV VOLClJ& - 7 de outubro de 1907 

bre o imposto nos estados 1nodernos. 
O presidente dos Estados Unidos resol
ve cntào tomar a iniciativa de uma seguo
da reuniao da conferencia da Haya, e Ni
colau 11, conclaida a guerra, assume a 
responsabilidade da sua convocação. De 
novo se ajunta na Hollanda, na bella pa
tria da sympathica rainha G\lilhermloa., o 
chamado cpal'la1nento da pat;Ao. Esse par
lamento contava em r899, entre os seus 
membros. os representantes de vinte e seis 
potencias. não tendo entào enviado dele. 
gados a America do Sul. D'esta vez a 
conferencia compoz·se df" representantes 
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r 
d·es, o ·mmentando graphi· 
carnente a conhcdda rcpu
tna11da d<1. Allcmanha n to
r!a a idc'•a ele dc.sarrn:Hncnto, 
( entava ~1 Pa?. , armnda com 

a. tesnura, que S)'fllholi~ava 
dcst:11ho a conferencia ela 
~. prttcndtndo aparnr ns 

â 1•gui;i pru~iana. Esta, 
rtCll"'"'ª"~ !a opcra1.;:1.o. 

•lmg;ido. Prefiro usai-as 
u. ~las, se 1: grande o 

~tudae m meios de 
... .41 • • para a outra ,-cz. 

Para a outra 'tz t~t:ao 
~lei~ a concordar no 
4?Df'nM, a acrtitar a ar· 
m vbrigalmia. Mat, d'cata 
na.o. "cr1a na verdade cxi· 

rtmlo o qu«rcr que 01' dele· 
1 da llaya C"!lliJl>clcC"esscm 
z dt: um <lia para o outro. 
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..ion de la diplomatie e&t de 
dénoucr lcs questions, ma.is 
non de les tranchcr .• Como 
se ,.ê, o diplomata russo. que 
se compraz em colleccionar aa 
rcliquias da arte byzantina, 
entende que a sua miss:to con .. 
:;i:;te cm desfazer um nô • nrlo 
em corcaJ .. o. 

Após a cerimonia plntonha 
da rcuni~o do Binnenhof. n?lo 
ha, pois, duvida de que a !'li· 
tuaç:to resta a mesma. As na
ç,"les, quando lhes appctci;a. 
continuarào a e.xterminar .. ,e cn· 
trc si, e, attendendo aos liSQn· 
jeiros aperfeiçoamento~ da ar• 
te e das indu.striu miliu.re1 , 
devemos ter a fundada t."\~· 
rança de que a mortandade 
augmentará sempre a cada no· 

~~~'1 c~~!r:r~~:i~!~c~tc s~.'e~:: $.ala da ~<>t'.f~1·en(io (sola do1 Cot•allf'it<>s)-hltuia J" l"tnr/('f'eNciO (ntl1'1tfq) 

id1,;::. que e!lcreveu: •La mis- - Uma sa.'a das s~u"'s das 'º""'';ss~s 
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va guerra. a cada novo 
combate. E' evidente 
que para alguma cou· 
~nos ha de aproveitar 
termos nascido em uma 
epoca de progre:--so e 
de civilisaç~o, como é, 
sem contestaçtio, a 
actual. 

Temos apenas uma 
garantia escassa de 
q 1c a pa7. do mundo 
na.o seja alterada, uma 
só, a qual reside exa· 
ctamente na circums· 
tancia da existencia dos 
enormes armamentos 
tertestres e navaes das 
gretndcs potencias. 

E' evidente que a 

Saio. do tm/~le, com nl<t<ll.c Jelegrophü·n. td~p/1onrca tt do cqrrâo 
-Lo.rg-o onde nlll.o o Pt1lado da Confir~uio tt os ,,,;,,;st~rios. 

(""na ,.sp,.cü d~ r~, ,~il1J do Ftl(o/ 
-CwM d<U st1lo..r das u.s#):s da.t eom11u'ss!M.s 
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rivalidade que se mat1iíesta te ,. 
tantemente entre essas pote· · 
cias, para manterem a sua po• · 
ça.o militar. força·as a armarc: 
se cada vez mais, e sào l'"• 
auginentos dos meios de dc1 

e de ataque. por tal íórma ex.: 
gerados. que faz co1H que o r.n· 
mero dos confüctos podendo" · 
vir de pretexto a uma ~uerra · 
torne cada vez mais reMrir1o. ' 
Estados sào obrigados a rev··J 
questões imponaotcs, e çada 
mais gra\fes, de uma rr.;mc · 
pacifica, visto que nào lhl"~ 
possivel mobilisar os seus ex 
citos simplesmente porque 
iejam. Devem contentar· se ( · 
:-.er\fÍT·se da massa imponente' 
seus soldados como amostra ci: 
sua força. Os 

nentes modernos, n'estas comh\ 
pódem ser comparadCJs. como 1Ii 
fez, ás notas de banco, que rc 
sentam dinheiro que n3o é emitt: 
em moeda, mas cujo valor e 
servado em oiro. nos subterra 
dos esta.belecirnentos emissores 
sim a emulaçào ii\temacional da. 
ça tomou.se nos nossos. dia!."" 
tudo un1a lucta t>elo nuruer 
problema de calculo, que, en 
de se resolver, como outr'11r· 
campo da batalha, se tesol\t 
nos gabinet~s do ministerio da . 
ou dos estados maiores. rom 
xilio apenas de um lapis ç de p;i 

\'<lmos cair 1 d'cstc mud1 na 
tuaça.o do velho axioma: ~\·; 
cem pa1·n bdlmn. Tanto C tcrt• 
ainda, apesar das transformaç··e-. r 
dicaes do espírito cootempora11,... 
de t!lo fundas mudanças de wst-:-i 
e de habltos sociaes, e de uma 
revolução feita no pensamcrit11 
mano, o que subsiste e prC\ 1 

de- mais seguro e justo s~o th ' 

namentos da sabedoria antiga. 
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CJr,.1•tft1 '" Afr•ca 1• /te•I' do Arsntol-0 Vt~••lt., cond"z"''" Sttfl Afl,::o 
- A ,.,.., tfu \'~Cht do 1r. /1<1/!1.uht>: •u•1t1'1rc>i do pay da HKiJl•-A Alforreca do St. jorre dt' .Jf,.//1,1 (Satmrosa). 

-\\arl\ Sttlla, o sc1'oQ~r "' S . .Jf . n Nawlur-Aspnto t,ftJ, baM« ,,,. COU4US 
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O l>or<11 do Reol Clttb ~Yowl f"'' 1•nlkl11 (J (>1i•dro ,,,,,,,;o da <ou1do ""' iNH-ros de re,,.os- () •,Jatllh .\!'JSo 
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dr 1·d11- O ettlle1· Vav•ndJtre do sr. LHiZ O' Ne;J/, flt~ ''"'"º" o '1·"' cor rfdtl - ('1110 , 1Hukl do /'•· ''"" 
(c:11c 111t" ut .\ ~nuUJ 
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1
1\.\M•>"I a semana 
pa~~ada O!l con
correntes da pri
meira serç:to do 
raid hippico na 
c·t;qM de Vizeu. 

o tenente ,\mlré Reis, 
!ICU e d\·allo hespa· 

Ao passo que o J •tn urso 
avança, port-011 a lucta tor· 
na·se mai!> Hpera <" a dis .. 
puta mais apaixonad11, e a 
mudança do lempo, que 
coindde, accrcsce b dilli
culdadc$ da nh\rcha n'es,rn. 
parte mais rucle do umera
rio .. .\ ch~<U dos cavallci
rV:t mais adeantados A Guar
da. na quinta-feira, reah50U· 
se em pessima.s condiç~ 
de tempo. Desde Ctlorico 
da Beira que o~ ru,tigou 
duramente uma rhuva tor
rencial. Os primeiro!\ que 
venceram esta etapa (õr.lm 
o te o ente Bellrào, que monta 
o alazão hungaro /J11m16ü1. 
e o tenente ~ilva Rei!! e al
feres Call•do. que 1eem am· 

bos por montadas cavalloit pe-
1\in:>ulares. Os seus tompctido· 
res mais proxim~ $/, .1 attin· 
~iram com oito horas dt <litfe
rença, por terem Jesc:inçado 
em Celorico. 

A diswicia da Guar<l• á Co
"'ilhã, de cerca de 4-' kito~· 

,,,..,. e o alferes Jara I 
.unlho, com o seu 
sangu~ ltaclney t re

pe:ado ~ frt'nte dos ou-
c >mJ><:tidores da van· 

arda a po"iç:Lo que quasi Em P_enafltl. 01 lroladorei dos cot'0/101 Uk"."'"º r,., mala-posta p1,,-" Vil/a Rr•I 

sdc o rn.meço sempre ha- -O sr. •Ve'::A Pr/o:::~~il~~'> ~';ªp:,,:1!~:...';";,::~.;~1r;~' ~~=fi~~~ ~:~·::~:ia!~pe '1~ J~-.o_fid 
\tiffi manndo. Os conco1 ' ~"'~'e ,.,,.,.,,.,.01 do com,.ussil" a11úllmfo do J"oN~lla do Miei d "'""ifn1arllo f>OJmla• 
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V /U<si<Unf, da •(/"IHllts.lo ,,,. J~un/1rl '""'P' IHUN/audo 01 ctJ11rnr.,.e11ll's-O sa1go110 f'<ras, <m Po1<1Jirl 
.-l ur tlt "" Ala1i11>-V111 e"t<mlHJ mi urra: 

6ol.rl'•1'11) lttt~HllOJl/(Wl.- . \.1> l.uttl ''" contróle ,.,,, r,mrjiel-0 t:111uirf) d< Compe1l 
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.tm Vill:1 Rui: l'l<> contrn1t. 
c-:s1a,,1u:d da ltlustr~eAo Porrnguei:i 

~ "" lado q rat•a/l#'iro 
. Fa r('ú·a ~ a a1•1,,usslfo /Mal 

~ e meio, foi percorrida pelos 
,, edores em seis horas: e meia, 
'l!{Uht.ando os trcs esta nova 
·pa. J•:gt1almente as duns seguin
~ a de Castello Branco e a de 
talcgre, que é a pdmeiia do 
mtejo. representando nml>a-t um 
llf.)() de mai~ de r41 lilomc· 
, s.'lo vencidas pelos tenentes 
trào e Silva Rei~ e pelo alíere!ll 
ado. 

• 
1Jrante toda esta marcha a chu· 
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nossos valentes ca\·aHeirns 
nem por um momento ttequer 
deixou de affirmar·se tenaz 
e pe1sbtente. Pelo contrano 
o augmcnto das difficuldadh 
parece ter-Jhes aquecido o 
enthusiasmo e de~penado 
mais ardente coragem C\'1;;:or 

E' assim que a etapa de 
Eh·as foi db.puta.da com uma 
lucta renhidis .. ima. n·uma 
verdadeira corrida de ,·ele ... 
cidade. em que os doi.$ prin· 
cipaes antagoni.stas galopa
ram. ao desafio. e em e-.tra· 
das quasi intransita\"e1~ l)()r 
eftcito da chuva.~ no\'e k1-
lometros que \'!lo da peq\lt"
oa povoaçào de Santa Eula· 
lia áquella cidade altmte-
1ana . 

A <o••issJ" , o l'J ' iJJ• 
COJto Bro~o· 

Os tres \"encedor~ sacce~· 
sivamente da.3 tres etapas da 
Beira Baixa e da pnmt1ra 
do :\lemtcjo. tenente~ Bel
t~o e Silva Reis e al(ere~ 
Callado. :saíram de Ponalt
gre "" tarde de sabbad· . e 
foram pernoitar a Arronches. 
Seis horas depois d'eJles: ~J.iu, 
por sua vez . segundo 2rupo 
de cavalleiros c·ompost•> do 
tenente André Rei:; e alíeres 
Jara de Carvalho e Peixoto 
da Si1va, que, tendo marcha
do sem se deter, veiu a en
contrar-se com o primeiro 
em Saoia Eulalià. X'este 
ponto, o tenente Silva Reis, 
que monta e 1,epido, bello 
cavallo peninsular, como jâ 
dissémos. castanho escuro, e 
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de dez annos e me1v de edadc. st· 
parou--se dos 'CUS dois com~nhci
ros, tratando de adcantar-~ com a 
intenção evidente de conqui:-itar para 
si a etapa pruxima. l1a1 os caval
lciros do segundo grupo, que desde 
Vizeu ainda nào tinham podido re
cuperar a frente <l<'s concorr"ntcs, a 
qual quasi !-t-mpre ha .. ·iam mantido 
até ahi, lançaram-H: n'uma ,,·alente 
galopada, que durou, de um e ou
tro lado, cada .. ·cz mai) opiniosa, até 
i panda do quartel de l<1n<:ciros, 
onde rôra C)tabelccido o re.spetti••o 
co11trõ/1. 

Foi o tenente :\ndré Rei• quem 
tnumphou, chegando em primeáro 
logar, mas o seu antagonista, te
nente Silva Reis, "'<'RUiu-f-e-lhe logo a 
curto interva1Jo, apesar de se lhe ter 
chapado os.eu ca\'aJlo. Kndo a queda, 

A' f"trl• do /14/u"io fl•S 8rclluu. 
°"°-~"fâJ• 

•o •!/''"'' /'t,.,,,.. (4sbrGI 

felizmente. 11;.em con~ucnci~ para o 
c.a,·aJleiro. CG.m pequeoa demora la1n· 
bt-m. chepram de 11-C'guic!a 01 allc· 
rcs Peixoto da ~il\·a, cu;o ca\·a1Jo ó 
de raça portuguua. e Jara de Car· 
valho. O tenente Ilehrac> e o alferes 
Callado chegaram cerca de uma hora 
depois d'estes ultimoe. 

0$ trlnta ldlometros de Jo:l\'a~ a 
ViJla Viçosa e os dczci-cte d'aqul a 
Estremoz foram ganho~, no mesmo 
dia, pelo grupo completo du~ tenen
tes Behrào e Silva Rci11 e alft"rc!'I 
Callado. U outro grup<> antagonista 
viu-se obrigado. pelo escuro da noi· 
te, a fazer uina paragem no monte 
da Marine lia. Por is~o, sú p1'lde sair 
de Estremoz para Evora á IUC'irnft 

hora pouco inttis ou menos cm <JUC 
os ~eus competidores já ali ttnham 

chegado, e ainda n 'este percimo 
foi contrariado pela crradt1 lnf(•tma· 
ça.o de um guia perto <la ,\u· 
ruja. 

A etapa seguinte. de Vrndu 
Novas, é a ultima do ~\ltmte 
Com a .. •anço que lra:tem sobre 
outro grupo de ravalleiros D&lf 
adeantados sno ainda u! tentB 
Beltrao e Silv(I l~e is e •J alt 
Callado que a ganham . 

)lais 35 e mdo l..il. initlM 
dados e de novo se v;).._1 cnc D 

os concorrentes na E'tr~ma 
onde a primeira etapa é ( 
che. 

A r(l#1H1lulM de /_,a,,u'l{O d poria d-o Semma1·r"o, Jendo ao ('<r.i l ro v tlflulrt 
fn'dtrdo da düxeu, uu pre1idt'nJe 
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1<11o~ft S1/t•f'tt'il Ramos ~ commissari~ 
.. 11 lf/J contro1e da OwilhlJ-Campos 

M J.atd(l=r1 ~ Jdanlra, visfoJ dt! Atµ-
'"'•h11-0 photorrap/r.o 114 ll.lustraçao 
POrtugueu df'fu1dnulo-se do /ri() ç 

d'1 ehut'a 

Abrantes. â Gollegã e a Santarcm. 
té ahi hou\•e entre os dois primei-

grupos uma lucta renhidissima. 
De Sant.;1rem para deante a victoria 
JIUel't as.. .... cgurada pan1 o grupo que 
teiD na frente e cada um dos seus 
Q\itllciros procura disputai-a para si. 

A Lisboa, finalmente. chega pri
atiw ,, tenente Beltrào, e após, com 
emm3 de menos de meia hora, o 

1ll'cre;, CaJlado e o tenente Silva 
Reb. quasi ao mesmo tempo. 

E s'ào ain
da os mes
mos lres ca
valieiros que 
chegam pri 
meiro a Co. 
ruche, depois 
á Chamusca, 
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W evidente que o resultado 
d• esta primeira parle da prova 
nào podia ser mais lisongeiro, e 
todas as noticias, que chegam 
quocidiamente, c!as etapas do 
percurso que está realisando a 
segunda secçho desde já garan· 
tem, cgu-almente, que o seu re· 
sultado completo ha de ser bri
lhante e verdadeiramente nota
vel. Os cavalleiros portugueies 
acabam de dar uma demonstraçao 
irrecusavel das suas altas quali
dades. realisando com tào nobre 
coragem e raro brio o actual 
raid. Foi u1na bella pagina que 
escreveram para se ajuntar á his
toria gloriosa da cavallaria na-

ciooal. Ao mesmo tempo o csíorço cumprido repte· 
senta um ensíno bastante suggestivo, e que n!\o dei· 
xará de ser discuti<lo e aproveitado pelos technicos. 
a respeito das aptidões e condições de resistenda 
das diversas raças de cavallos. Na.o nos 1')etmittimos, 
n6s, tirar qualquer conclusão da prova, o' esta parte, 
nem cremos mesmo que d'ella possa extrair-se uma 
liçtto definitiva. Será neccssario repetir outros raids 

1raJos sen·anos 



Fm Castello Bran..:o: A <'>"'""'sllt~ df" ()ut,l/o Rnrnro-0 t1#lnim1rio s1·. Arlhtit· 
~1te19"es de 0Jtl•QIJu> '1 l'utúNtt11t/o t1 rtrr•nllo 1/n s1. J1ua d.: Cart•al4o 

-Os sn. Amfl'é Râs e Pe110/n dà Silt•a-C'<JH(()rt(nln 'º'" P ro1t1n1íssao e u11Ju:was 
-Os H'S, Amftl Rffis. l'.·i11~l1l da S1h•á r Jatn dr f Clu1.1a/Jlo clugtutd() 

ao f'rmtf> do controle (Ct.ICHl;s u~ 81:t:0.:'11.ll!.LI 
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Novo diamante 
ILLUST RAÇÃO PORTUGUR7. A 

A mais perfeita imitaç:>.o atb hoje conhecida. A un!ca 
que sem luz artificial brilha como se íosse verdadelro 
d iamantt. Anneis e alfinetes a 500 rs., broches a 800 rs., 
brincos a 1$000 réis ô par. Lindos collares de perolas 
a 1$000 réis. Todas c~tas ioias sn.o em prata nu ouro 
de lei. • ~ • Não confundi r a nossa casa 

1 americano u Rua de Santa Justa. 9& (Junto ao etcvadori 

M!D!Mf BROUllURD ~ 
O pauado, prtstott t fuluro ) 
rtotlado ptla mais ttltbr< <bi· 
romanrt t pbyslonomista da 
€uropa, ll!adamt Broulllard. 

D
iz o J'ASS•dO eopr•· 
sente e prethz o fu. 
turo,com v'tracid2de 
e rapidez; é incom· 
puavel em vactlc.i
nios. Pelo estudo 
que fei das scien· 
cias, chtromanc.u1.s, 

~r:0:~~~'l a~p1ft~~~~~g~~~t~: 
::as das tneonas de G:\.11, U.• 
va.ter, Uresharroll~s. Lambroze, 
d' Arpentigne.y. ltto.Jamc Brouil· 
Jard ;:cm percorriJo as prinéi· 
paes dd.:tdes dA SurOp3 tt Ame· 
nc:!, on.Je foi <'~mirada pe1os 
numerosos d1ene::es ds mais 
alt.:t .:athegorla. • qu~m pre· 
disse a. queda do lmpetlo t> cc.
d~ os atontecim-cntos que se 
lhe seguir:un. Fala poru.ig:uez, 
franth, ingle:z. allem$:o. ita· 
Uano e hespa.nhol. ............. 

43, [Ua do Carmo. sobre-loja 
~L.ISEIC>A~ 

Companhia do Proprlttaria das fabrlt11s do 
l)raOO, ~nrurnaia t Sobrd · 
tinbo (tbom•r), ll<n<~ot<ta· 
s.1 b'1>errnio (touza), ~•li• 
11\nior (Jllbtrgarla a UtlbA). 

1111.tlladas para u11a produ" 
cl> .,,.,1 de cinto milb6,. 
Ir kilos dt p•ptl t dispondo 
111 m•c~ln:smo' mais aptrfti· 
11111$ "'ra a sua i•dustrla. 

Papel do Prado 
,., .,.. depo.Jto IJrande t1al'l•d• d • de pape/a do ••crlota, de lrn11,.. .. 80 
f • embruftto. Toma e •Jtfteuta prom11ta.menl• e ncomnHlnd• a para fabrica· 
.... H/lftC/11e• ft qu•lque.r qualld•d• d• oalHJ/ de m•chlna continua ou 
üt••~•~_.. ... ..._. redonda e de f6rma .... ~ • ._... 

LISBOA- 270, Rua da Princeza, 276 ===== 
PORTO - 49, Rua de Passos Manuel, 51 

Ender. tolegraphloos 1 USBOA, OOMPANHIA PRADO 
PRADO-PORTO-USBOA Numero tolophonlco= 508 

•••••••••••••• 

S~ios ! 
Desenvolvi· :: 1 
dos. recons .. 

t1tuidos afnrmoseA• 
dos. f1"1rt1fica.do5 com • . _ _._._.~ . 

Pllula$ Orientaes : 
O uniCGI proJucto que : 

• em dois rnezes .. ssegur.a o desen,•ol· • 

: ~~:;:ºd!m~ot·;~~1~ ~ª~~~A~:. : 
• vado pel1'S not~bilh1.t1dc:s medka.s. • 

: ~~.!~tJ!,;,i,;: rra::·:;.r:ns~'i:c: : 
• çGes. 1$600 ,. •• Framco J-'loH:t vale • 
• do .:orre10, env111do a J., P. B:Jstos e 
: & C.•, 891 R. Aup• ta, LISBOA : 

••••••••••••••••••••••••• 
Agente em Paris:- camllle Lipman, 261 Rue Vignon 
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._._._._SO C IEDADE 

SEGUROS MUTUOS SOBRE A VIDA 
0•••11E· !:· ·~·~s~éde Socia.:;-1 :--: !::!· ·~·:3· ---·0 

Rio DE JANEIRO 

FILIAL EM PORTUGAL: Largo do Camões, 11, l.º - LISBOA 
----··•-+-++-+-----

A Equitativa dos E. U. do Brazil 
Já é vantajosamente conhecida em Portugal, onde tem tido o melhor aco

lhimento. Sendo puramente mutua, todos os seus lucros pertencem exclusiva-
11H.·11tc aos segurados. A Directoria local resolve sobre todos os a.ssumptos. in· 
clusivé a approvação de propostas e p«gamento de sinistros 24 horas após a 
apresentação das provas de morte. 

C>IRC::CT ORIA DA F"ILI A.L. 

PR F.SI [) EXTE : Con:;elheiro J ulio Ma ·ques de Vilhena, govenutdor do Ballco 
dt' 1'01tuxal, Pnr do Rduo, illinistt·o de ./.:,J-1iu.iv hontwariO. 

VlCE-PKESIDEXTE: Conselheiro D r. M. A. )foreira J unior, ministro de Et
tadrJ /u,,wrario e lente da Estola )/edica. 

DIRECTOR CUXSULTOR: Conselheiro Dr. Luiz Gonzaga dos Reis Tor· 
ga.I, ad;,•(lgadcl. 

Dfl{E<.. l"OR 11EDICO: Dr. Henrique Jardim de Vilhena. 
GEKEXTE: ).!. A. de P inho e Silva. 

Seguros de vida com sorteio semestral em lllnbetro, unicamente adoptado 
pela Cqultatlva. Dotações de creanças de 1aos15 annos 

Nos sortoios do abr il ti outubro dt1 1906, abril de 1806 t1 abril 
de 1901 foram con templad as a s St1f1Ulntt1s apollc11s, recebendo 
os segurado::; as pospectlvas /mporta!'lofas e c ontinuando a s me•• 
mas om pleno vigor, a saber : 

COM 1.000t OOO RÉIS 

zo18o, D. Aru•lia Marque& da Costa Barros, Porto 20070, Dr. Joào Maria da 
Co$ta, ;\~11iarça-20~91, Lino Joaquim de Almeida Aguiar, Lisboa-2o899, J~é ]0:10 
Telhada, s~intarem- 20,318, D. Mai;ia da Sil\'a Catharino, Alpiarça-20330, Dr. Anlo~ 
nio Ce~r Almeida Reina, !C'igueira da Foz- 20i551 José Fernan;:les Rodrigue!'>, Lisboa 
- 20851, ~\bitio de Mattos, Ponte de Lima iobtJ, M. Joaquim Casimiro Ivo de 
Carvalho, Lisboa- 21539, José Antonio Rodrigue_,, Bombarral- 22050, Jo:io Garcla 
Aurrttsto1 E.~treinoz.- 205o8, Josê Francisco Enxuto Junior • Caldas da Rainha -
119°,s6-(provi!'.'orio) Adelino dos Santo~ Cera e e~posa, Cantanhede-22t 731 Joaquirn 

L;I,.~~ Paulo ~larqocs, Alcaçovas- 21508, Manoel Lopes Varella, Aviz. 
-<>OQO<>----

llC'-~-1 Serão attecdldos to~os os pedidos de TABELLAS DE PREMIOS • PROSPECTOS 
e outras Informações que forem dirigidos á 

Cf,) 
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JI Equitativa dos E. «. do Brazil 
~ (!. L ARGO DO CAMÕES, 11, 1. 0 - LISBOA .t, . 

Ag11ntt1 em Parh11 - Canrl/lo Upman, fl8, R#tl 11/gnon 


