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ILLUSTRAÇnO PORTUGUEZA 

UNION MARITIME E MANNHEIN 
Companbta de seguros postaes, maritlmos e de 
= transportes de qualquer natureza = 

A companhia LA UNION Y EL FEN'IX ESPA~OL, rua 
- da Prata, 59, r.•. t:ffectua s~guros sobre a vida rnediMtf 

varias con:bções, inclusivê o sc~uro denominado POl'U· 
- L-AR para o qual no.o ó necessario certific.do med1.:o. 

Directores em Lisboa: LIMA MAYER & C.• .. 
ü RUA DA PRATA, 69, t.'-LISBOA ü ;t'9 

SERIE II 

Farinha n~stlÁ 
lactea tt . \. \, 
Preço 400 réist ••••• 
36 medalhas de ouro incluindo a conferida 
..una Cxpos19ão Agrlcola de Llsboa~.H! 

A mais importante casa de AUTO:MOVEIS em Portugal 

De clouble face, os melhores pela sua ni
tidez e duraç:to contendo o mais variado 
e moderno reportorlo em muslc~ e canto 
dos melhores auctore-s nacionaes e ex 
trangelros. Marca rcgist.ada, propriedade 
exclusiva de J. CASTELLO BRANCO . • 
Preços excepcionacs e grandes <lc.:scontos 
para a venda no Bratil e colooias portu
gue,as. ~ Grande deposito de discos 
e machinas falantes. • PEDIR CA==== TALOGOS a==== 

• Romotte.ee oom tod • • dl•cro9Cio t 
Mu1t~ gente. velha e nova, cm uma para a barba e outrJ ·1 
to-Jo o mundo, deve-nos a barb.!l o eaoello, le1n o Pf'eQO tsr-
b0111ta e o cabello abundante. de 4$420 réis. 

Temos le\•ado com o nosso com cada porç!ú ' 'll<' um 
b•l••mo Mootoy • feflcl· titieado de g:rnmtia, ~~lo 
d•d• • milhar.• • mllh•N• nos obrigamos :1; dar outra 
de P•••o••· Um 11r•nd• ,_,,.. o dinheiro recel)fdo, $e o f'>!llfo 
11•r• rlor ,..º°',...a nó• IHI· dio na.o .ler result:1;do :tlft1fl 
dlndo o no• .. auxl//o • nao Se Isto não fõr verdade 
HtCO#',,..., d eb•ldel pagamos ao comprflckir 
Hon1ens notavels • 300$000 (tr+ 

:od"!~ :stª;~~ '· . ze; ... ~~5 r7'.:i:;'·.' 
;!11~~~~~~i n~~~ ·~ $' · '- 7;i}i ~~~!r: ~~w\ ·.>-

~~d~~roº~ :~i;!~ . .. ~ ~ ~ :.~o~~ri::t: ~~ze~ 
rica. tin multo~lo· 'I'" paeott"<: t~ 

5~re~u~~r~f~ic: ~ • /, ' ~:~te;. p.1li~ 
nOSS('o Mootçy F1w111-~ . 
conheeid9 e :apreciado. Póde·se mente para tí1d:is "" •11 
por isso dizer, com ver· me~tuo para :is ma11':tf:i<>1, 
Jade, que gusa. de f:ima uni· <Om a exphc.1.;10 dttr.1 d 
"ersal. 1le1ra de ser u<:3do ~ .., 

O preço para o Mootcy ê de certlllc;ido de g:iróloll:t, t .. 

2$515 r61a por pOrç.ao (uma lU,kW!Z, contra pag;11nN1to:1 
porção çhega perfclt~men- tado ou p;1gamer1to ~lo 
le). O S)tdldo de 2 porçoes, relo nu :teto da e-ntrega. 

MOOTOY DCPOT Ditmar llotlmr, l, 6ambur90,m 
O maior e mAiS i tnpOrtante estabeleeimcntod.:1 e.speci:thdade na Eu!' 



j!,uí3 zteíxeíra :fSeltrão 
\~encetlor <la 1.ª St"C'~ln rln Raid llippico nacional promovido 

1wla ///11slrardn l'orlug1u:a 

U sr. ''"'Hlt' d1 ""'"""""º Rrlt,.4o nall.1ou, no uu cat••llo 03nubio, 
,,., dt'Zt'Uft' d1111. ltH-(11 o pcrc1010 do r111d C()Wpr#ÁéN•lendo 

1.]60 tt/(lmf'/ro:;;. ';;~: _'io~j:,~~."::~1~s1;;';,,,~;i:~ r::~~:';~~·,.:C.pltlas ctMdv,&s 

'º'"" d.- ns~r,111 dt' '""'"'°• '4ntlf1/11~. u1t1 dH-i•1da. u1n11 das mais HO/o~ pr<wru 
Mppü-as nll IMir t'tUU/(ldtu,. q11« lu.mrat,-a (/tttrlqucr cava/larW 

du """"'º· Ao UN íllNS/,,. Vt'ltrtft/o,., "" upuia/, t' o lodos os ou.Jros TJalentes 
raNJl/d,·os 911~ o ln.•1u·am 4 rnho, t'11t•ia,,.,os, fJt>,. uso~ toll 1nllu1.1uull'tt> lnavo. 

lfto 1 ah flt1/(IJ ra11Mh1fros {NJrlug-uei:esl 

(t:r.1(111~ lM l'HOT. \tASQUBS) 



o RAIC> 
Da Castanheira a Lisboa 

NA Castanheira: 1, ,., 111usk,, Jt>
candt>no'«>relt>-2, O te11"'"" 
Eslet•iJ.o fl 'onul/er />reuden

dt'J o fJ,.imeiro cmut>rrttnle 
9111 cheg-qu d Casla1rhrirQ-
J. Os ca111pimJs do sr. Palha 
Blanf'() aco•mpanhando o /e-
nenfe De/trilo-#, O St' , A,,_ 
lonfo AI.lha ac011if><Jnl1trndci 
o tnunte Ue/fr/Jo- 5, .tJ n

U/J(ift> no Caslanluira 

A CHEGADA a Lisboa dos 
primeiros cavalleiros do 
raid foi uma verdadei· 

ra festa, que decorreu no 
meio do 1nais vivo enthu · 
siasmo, testemunhando mais 
uma ve?: o interesse com que 
a actoal prova hippica tem 

A chegada ao Campo Grande . 
sido se~uida e acompaohada 
pelo publico. 

No Campo Grande, e es· 
pecial me me nas pr-0xi:nídadt$ 
do Mercado Geral àe Ga· 
dos, onde íôr" estabelecido o 
ca11lr/Jk, agglomcrou-~e uma 
porção enorme de gct'lte df:)
de que, por communica~lo 
tclephonica, foi conhccitla a 
partida de Castanheira para 
Lisboa dos concorrentes 9u.e 
vinha1n na frente, e nào pode 
descrever-se a anciedade rom 
que todos aguardavam a ap. 
pariçào dos vcnt-edores. Até 

adiante de Sacaven1 tôra já espe· 
ral~os um luzido grupo de caval· 
leitos, que, encoolrando-se com o 

tenente Beltrtio, que se adianth 
a todos os dema i:; competidor~ 
o seguiu formando uma brilhai.te 
cavalgada, atraz eia qual vinham 
ainda varios automovels, ça.rr.i•· 
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Prr/1(l10mf(} j>aHJ a jHl1/tdn. '"' C'aJlnHiltrÍlll 
-r:,,1 l'tlla Ptflnt'a d,. -\fia 

-A durada n L1'sbo4 do pd,,11•1'1" n1ncm1ru1, 
- li /eNinff' Bdlllfo rn11·n11do no Al#l't'Od" (/tr (iodtu, f()'li o sru car1nft11 rnttduz;d., 

á 111110 /ulo ,,., t<Mdl' de Poul' A/f"'1 

O rt'dPcto1· do Se.:ulo sr. Jlt>~an 
T~tes, que at'0111p.i.nlro'M 

"rtud 

gens e cycli:;itas. O todo con
stituia um extenso e vistosici
simo cortejo, que, ao ser a\·i~
tado no Campo Gr;mde, ainda 
mais aqueceu o cnthusiasmo 
do! espectadores. 

Na vanguarda \'Ía-:-.e o te. 
neuLe Reftrào trotando, e nào 
podia ser mais Jisongeira a im· 
press:to que cavalleiro e ca
"allo ofiereciam depois da dura 
prova que vinham ele realisar. 
Por isso de t0dos O$ lados re
bentaram estrcpitosh as p2.l
mas e os vi,·a.'>, que se proJon
garam scrn de:>fallecimento até-: 
o tenente Beltr.lo entrar no edi
fido do mercado para se pro~ 
ceder ao cumprimento das for
malidades regulamentar~. 

Este primeiro cava11eiro che
gado conseguira vencer o per
curso de 1 :300 kilometr<1~ em 
dezesete dias. duas horas e 
"·inte minutos. fazendo durante 
este período uma media de 
oitenta lcilomelrc>s por dia. 
Desde Abrantes até l.1sboa, 
durante mais de cento e cin
coenta ldlometros. nem ca"·al
leiro nem cava11o tomaram a 
comer ou a dormir. nào pa· 
rando nas tres etapas da Gol
lega, Santarem e Castanheira 
mais que o tempo necessario 
para as formalidades pre.scri
ptas. 

Depois do tenente Bcltr!lo, 
core. uma demora de oito mi .. 
nutos: apenas, chtgaram qu:1si 
ao mesmo tempo o alrt:rrs Cal .. 
lado e o tene1He Sil\'a Reii;, 
Duas horas depois do ven
cedor chegaram por sua vez 
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o tenentt Amlrê Rei" e o~ 
alferes Peixoto da S1l"a l" 

Jarn de C&r\'alho. 
No dia \t•guintc:- 1 no pa1-

que de 1'-.lhav~. rt'ali!;U\l•SC ... 
a ptova de i,oiltos de tili:-.HI· 
culos para os cnncutrtlltf'"I 
da prinwirn .. cn;!'\11 ljllC tfü,. 
p11t;art1m o premio cio n1vall11 
fntr $'111.lf in~lt'1. nflt•rtc·ido 
pelo sr. Londc dl" i'nnt'.-\h•;1, 
l~ra a 11 clhnr <·nntr.l•provOi 
do e~tado tm que hcJ\'iam 
chegado as montadas. e ~M1<L 
ntio po<lia t(lmbem ~tr mail'I 
safr;f<1tori(I. J•oi o tentnt<! 
Andr{· Rch quem ganhou o 
premio, com u b~U b_tollo c:a
''allo ,\'(,-q, que apena ... r:om 

O 11/ferr1 Callado dUAflntffl t'W f'Ottlfl d1i Cllnttóle "º C<1•1f'O ,;,·audt-0 fe11,.111e Silva 
Rtü t'n/1·attdo uo i1ft11.·nlfo <ltr·o/ tftt r;adO!• - O aulom11t•tl rio s1, /~d,.()so, da C/uJ111111ca, 

""' ljut 1 tX"""º" a 14úboa 1.1 {l/t()f{'lrniplw da lllu-itr.içAO Portugueu 

vmte e quatro horas de des· 
canço depois da longa m.a_r. 
cha realisada durante deie
sctc dias. trans1,.-;z. sem uma 
uoica falta, todc:r.; e·" ubttó1· 
culos do percurso man.:ado 

A marcha feita pelos ron· 
correntes da s,ezuoda sec· 
çào deu lambem o r~i:ih•· 
do C$plendidC' que Q5 005o
$0$ leitore! conhe,·em 
em nada inferior ao da pr., 
me1ra. 

A melhor demon-.traçli da 
revives~nóa. no pa:..z 
ioteres.-.e pelo .f/'<n-/ dQ • 
vallo ~t:'t na \i\·a e in- •a· 
rupta rurio,.idade com 
todas as phases da 1oarc 
tanto de uma romo de · 

tra s;ecçào d•» ra1d. tn-: 
aa 1mpanhadfts pelo pu 
remo... por i ..... o. o d 

de ..._upp•i>r t1ne -.e aabr e mm 
ºº''ª er.a de brilhe e e 
tre par.t a (";o-alttn). n 
nal, como t<:-nH· .. t4lmbt' 
~f'guranc;a de qur " 
triõl d;; u-laç!\n c~\"<111. • 
;1pron~itar. 11!'11-i '!>•'• dn 1 
"º ,·alio!<O que para e 1., 
porta o ore::-oeute rc-n* 
mento hippin1. t·· ·1110 d;i 
çào qt1e "" t'ntcrnlidV"' nJi 
deixar:io de extrahir da pr 
va que a ll/t1J/ract)r1 l'orla-
1{11e;a promoveu e I'( 11t1 .. 

guiu levar a t:\o t-<1tl.,(al n 
resultado. 

(CLICUÊS 01'; A. ?\O\'AIP 
!'; B>\?\Ol.IF.f. ) 



A 2: secçã.o do Ra.ia ffippico na. Gua.rda. 

tJ<.Jor •F•il J1'. H::"V"i'I d' C.11;•1/hfl t' n J,• Nlft'11/11 11". /tJtl h·rr11,';J1fof,, il'i C•lVlll1n'/1t ~ow 1u H,u _. ,,,,.,,,/adas 
td~. fo,rra ug1a1rw1 p.a,·,1 li fw.'"ur·tlhlf - A flf'l(I~,., "" li. ere91a«I de Ct11•.J/'1.t)· d JU, direilt 11strrs. /;:it(r(l Jfd/o, jm'r 
'" .,),.~nrf,1 , lenl'H/t' (/#Jlnff(t Pus<u1a ~ ('4,,·J11m (àJ.1,lllf, pr,siJ,#lt! dia co"'·""'HM lo~·tl. A' lt•ri• 1 •• d<1 sargt»tlojFa1n 

o H . ,-l rflru1 Je 11.ff1duretn1,jufr d.1 f>t<Jt1fem-Os tf'S , Euqro'd .,i, (',1rtll/llf1 e 'ª"K•11/o F.:n'() ., .•• udo da G11arda::, 

ICLIÇttts 08 JOÃO A~'fONfO AYRRI) 



Q hij)pi">.tllo. toda a gente o reco-
nhece. rena~ccu entre n1'.is. » 

pultado por largos annos n'um'\ apathia 
quasi mortal, um mnmento chegou em 
que alguem o ~acudiu e lhe insuflou a 
vida que lhe faltava, e d'entM para cá 
ainda nào deixou de progredir e avan· 
çar. Correlati\·ameote, e nem outra coisa 
pôdia $ucceder, o cavallo principiou a 
-;cr tratado com mais am.'ir, os creado
rcs. vendo que Oj productos das suas 

cauJelariu se "·alorisavam, entregaram-se d'alma e 
corac;.lo a aperfeiçoai-as. e como m ~u~ esforços não 
caí.1m cm terreno m.aoinho nao tardaram cm appa
rcccr bons eavallos ponugue1c1. Promnveram·.>e ex
potiçôtt. procurou-se por l•lda, a-. Mrmat crear uma 
nova e impmtante fonte de 1'CCeit\l para a lavoura, 
e mva"', a <"idade agrícola por cxcellcncia, n!lo quiz 
ticar indillcrente perante Cs'le grande movimento de 
rcsurreiç!\o que em favor do hippi'imo íaiia estreme
cer qua'i toda a terra portugucza. I~ aqsim, apro
veitandn o en\ejo que lhe oflercciam u tradicionaes 
e imponenteci (e~tas do Senhor da Piedade. o Syn
dicatõ Agricola d'aquella rica cidade alemtejana or
~aoãsou uma expo .. içao de gado que e5tevc abena 
de tj a :: do mez findo e na qual teve larga re· 
pre!\Cntaç2o a raça cavaHar. Foi apenat uma tenta-

tiva, e-.. ~ cenamen cunos1"1.mo pcl_, 
qual "° l>'')dia avaliar, ainda que imper
ícitamcnte, quanta actividadc, quanta 
intelligtnda e quanta energia os lavra
dores da fertilíssima regiào cl..,en1:1c tceni 
dispcr~dído para elevar os seus reb;m hoto 
e as suas mn11adas áquelle grau de per· 
feiçào que c;onstitue o ultimo passo d' urn "' 
emprchcndimento e que, attingido uma 
vet, traz com1igo a paga generoq de 
tod.01 os "acrificios e de todas as can
cciras empregada5 pan o alcançar. ~a Ctpo5tçã; 
guraram cavallos reproductorcs ma1tn1ficos e ~ 
de bcllu eguu crcadciras. pcnin.sulare!t qua~i tocbs. 
sobrcuindo entre os primeiros ~la l'iUa impcccal'el 
plastica, o crlebre R0tn/xJso. do or. Ruy d' \ndtadt 
que na Tapada d' Ajuda obtiYcra jf1 e>~ m;u~ cle\'3• 
do~ premiu~, e o garanhào pertencente ao l'lf .\m~ri 
Fernnndcs, um luso arabe de linhas 1..:orrecti~ .. i~· 
que ~e de.stacava ir.confundivehnentc entre os rt"~tan· 
tcs on1maes que figura\•am na lntere1t'lante expõSl
çao. 

Iostallados em pavilhões que formavam •n,:ulos,.. 
ctos com o do gado ca\·allar, ficavam o... gados 
gero e 'uino, e se aqucUa i:;ecÇão do rertamen 
recia ..er nsta com attcnção. c!litH não lhe fica 
atrai. tal era a quantida<!c de cabeças que nºt: .a 

A Set(IO do radu rninu e pari# da do rndo /tinr"rero 
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guravam e a belleza da maior parte dos animacs 
expostos. Elvas é, como se sabe, um centro agricola 
dos mais opu1entos do paiz. Em volta das suas <::s
pessas muralhas. que se erguem como fortalezas inex
pugoaveis a apertar a casaria toda branca no recinto 
por ellas delimitado, estendem· se a perder de vista 
campos e veigas feracissimas, vastas encostas onde 
a oliveira triste cresce e fructifica exuberantemente, 
terrenos recundos onde as pastagens abundam e onde 
o trigo louro, o abençoado tl'igo, rei dos cereaes e 
riqueza do Alemtejo, produz como em nenhuma ou
tra região. Sendo a..-..sim, os lavradores d'e~~a histo
rica cidade, Que em cada çanto abriga \1ma tradiç::to 

iv vouBJE- 14 de outubro de 1907 

no caminho por que el\vered::iram com tanto exito, 
sem desfallecimemos que anniquilariam tu<lo o que 
está. feito, os lucros da industria a que cst~o consa
grando o melhor da sua activid<ide h3o oe certa· 
mente compensai-os de todos os sacrificios q\1e agltr.i 
fazem para erguer do abatimento em que tem per
manecido a creaçao do gado ca ... allar no nosso paiz. 
E as fut\lras exposições d'Elvas ser!lo revestidas d'uro 
tal brilhantismo e ter:lo uma impottancia ta) que 
entrn nós nenhumas se fa:-ao que possam egualal·a.). 
Realisar·se .. ba e-sta lisongeira prophccia? Tudo <1 fa1. 
suppôt; e a n?lo ser qt:e se adormeça .sobre os n.:
sultados da primeira tentativa, levada a efieito nm 

t·m 1:a1·n11k(lo Aller Mrle111'n1fr (UU s1·t. 
Fen1andu e Fra1u:fsro Pe' 11t1nd,.s 

patriotica e que ainda hoje parece envolta 11'1.1ma 
suavis.sissima atmosphera de lenda, dispõem como 
poucos dos elementos indispensavei::t par:i poderem 
aperfeiçoar, n'um espaço <lc tempo que aào precisa 
de ser longo, a industria da creaç..ào de gados: e se 
a boa vontade que actua1mente os anima os na.o 
abandonar, é licito crer, a avaliar pela sua primeira 
exposiça.o, que nào vem longe o dia em que das. 
suas caudelarias saiam os melhores caval1os (IC Por
tugal. 

Boa orientaç!lo não lhes falta~ e se esses ho
mcos cativos, imelligcnte.s e illustrados proseg·uirem 

(Cl .. ICHÉS 00 AMAOOk SR. :)IANVKI.. CAYOLI.-'. l>I' t'.1.u<.) 

um enthusiasmo que só pode ser avaliado pc•r qutm 
assistiu á abertura d'es!i.e pritru:iro ('ertamen~ é ju"-t 
agourar para o hippismo, 110 que elle tem de p .:· 
tico e util. em toú> o concelho <1' Elvas. o mai~ b 1· 

lhantc futuro. Outro tanto se pode dizer com e • 
çao ao gado lanigero e suino, elementos de riq uA 
primaciaes n'essa regiào privilegiada, que pro,.:1 ce 
a sua propria custa, que deve o que é a si me-.111~. 
e que uma renovadora ancia de progresso agita d'um 
extremo ao outro. 

A. ~1 



-Er1 '.Íª dt: San/o Arollinho t lfll'l{O do ,YH1man1J 
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LEIRIA, com ·~ ~u ca.ractcr medi~\'al, quui mooasti· 
co, ioda cm·oh.;da em \'Olla d'aqucllc pinc.aro 
escarpado 001..--ie poisam H ruma' do mais beUo 

car>tcllu mour1!CO de Ponuga1. é urna dM mais typi· 
cas, das inai1 lindas e das mais eoc.mtadora"i t idades 
da risonh;1, da íecunda, da ridente provinda da Es· 
tremadur,1. Por ella pairam ainda, noite _.1t~. quando 
o luar alui.::•1 a casaria que \e apeita roin anda no 
valle <1ue u l.iz corta suavemente. ond•1~ de mouras 

1v VOLuw• - q de outubro de ·~ · 
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.Antadas, tradições de velhOA ht-roi.3mo:s qu 
da pretendtm resuscitar uma c:rcnça que rnor

rn1: e a adejar pelas ameias da desmantelada 
to1lcia que Aflonso l lenriques lomou de a:s5;.1l· 
k'oõlndo de vencida a mouram3 aguerrida, 
~ e que anda ainda a alma bcmíateja, a ai

.a luminoM da Rainha Santa, que transíormti· 
,.a em ro:ms vermelh~1s como o sangue o p!Lo 

ILLUSTRJ\ÇÀO PORTUGt:EZA->" 1 

que der.tinava aos inditt"ente.-. J atria 
de hcrocs e <le poeta'!, Leirfa. a ter· 
ra de Rodrigues Lobo, está situada no 
melo d'um interminnvel jardim. que 
outra coi . .a n:to ~41 ~ camp ,, que a 
cercam e que se prolongam para todo$ 
os lados, n111ma atea immensa. tucce
dendo·Se os vir,hcdus que d~o vinhos 

.<f e11t1ada da cidade, vrndt> do rttmiN/w ''" /11ro 
- A aN.111• SI ~/Jl.l'-Opnl. AcJ~ ',ft''TJ• 1'1Qlrút 
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dos melhores e os arvoredo~ íronclu!'O~ que itc 
agrupam por toda a parte imprimindo ã pai1.a
gem bizarra a nota benefica dn pni e o traço 
purificador da a legria e da saudc. O l.,.iz, que 
no inverno tem furias indomnveis de leho, e que 
quando o calor aperta se torna macio como um 
cordeiro, deixando a dc~cobcrto a areia loura do 
feito, corre sempre por entre vcigas e eamj>os 

,.,,, 1,nlto dtu 111iNa1 do aulttllo 

iv VOLUfil- c4 de outubro de 1007 

fe1acissimos. Quando dlC'ga à dc11dc 
encontra a eosombrar-lhc as margen• 
alamedas de choupos seculares p· 1 

onde vagueiam, desfeitos n;l ;itmrn .. 
phcra imponderavel 1 muitos ~<..mhos dt 
amor que por ali se sonharam cm tc:r..· 
pus idos e os eccos vibrantes d(l'I ~~ · 
tarradas dos estudantes com que h.1 

- J\u /# dn ddad' dita d'11m (J<m/() det./tfd() 
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a11nos uma mo· 
cidade irreve .. 
rente enchia, 
pelas noites 
rnllidu de ju· 
nho, horas 
monas da twi· 
te, o 1nyaterio· 
.., passeio que 
v;ae atC p•ra 
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além da l<'oute Quente. . . Leiria foi uma das tlaf>es 
do roid hippico, e entre as tenas que mais ~e des
velaram cm receber galhardamente esse grupo arroja
do de cavalleiros que em detesete dias percorreu o 
pait. quasi d1urn extremo ao outro, cabe-lhe um dos 
Jogares mais brilhantes, tantas foram as attcnções que 
OJ> leirienses dispensaram aos concorrentes, coo1 tan· 
ta boa vontade e com tàO fidalgo cav1lheirismo a 
commissào local os acolheu. Veem de longe as tra
diçÕC!> de terra hospltaletra de que gosa a risonha 
cidade estremenha, e assim como raros desconhe· 

A fHmü dl)S Cirnf('is tJ ""'ª da1 11uedas d'axr1a do f.i': 
-Vlslti pardal dtt âdade 
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cern a sua situa~o privilegiada, as bellezas nalu
raes que po!)suc e os thesouros artisticos e histo
ricos que encerra, poucos ha~erá tambem que 
ignorem quanto os leirienses se esforçam sempre 
por dispensar a quem visita a sua terra natal as 
mais captivantcs e as mais gentis auenç()es. Por 
isso1 a recepç:lo feita aos cavallciros que entra
ram na grandiosa prova sportiva que a /llusl'1'a
(t1o ~ Pqrl11g11eza levou a cabo com tanto cxito 

O· casü//() d~ /~iria e o rio Li:t 
' -visto K~ral da cidad'" 

nno surprehendeu ninguem e 'óº 
confirmar uma vez mais q\le do r<
raça.o generoso dos habitantes de Lc+ 
ria ntto fugiram ainda os sentimeotl~ 
nobres herdados de seus maiores. us 
quae-s foram em todos os tempos o seu 
mais honroso gaJardào e o seu m<ii:-. li 
dimo titulo de orgulho •. t·m bra'' 
pois, a Leiria. 

( CL.ICttRs DA f>HO'T'. l.U2! P! AkTK, 1)0 aa. . MANUEL lOAQUIM º" .Sll.\ ~ 
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O que se chama a Ribeira do Porto é na· 
turalmcnte a zona ftuvioal que consutue 
uma das partes mais piuorescaa da cidade 

e um dos nuclcos centncs Ca sua actividade. 

(/M Oljktlu do Pt,rJo hrarb) 1/11 Sj 

-O Do111 o, r..'lslo d~ uma eorruàJrem do l'ornrnbo tü /~11 () 
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- C• asµrto do 1141·,., -q dt1 AJ/a.,,dek"a 
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me, e o espccta
culo da sua JlotiJha 
de pesca, dcman
daudo á vela o alto 
nLar, ouarrastando, 
a reruo, no Jitcoral, 
as rê-des, i· "erda
deirimente intercs
~a1:te. Xos bellc1-, 
dia..; do,·er3o,quan .. 
do o riv está c·al
mo e ~reno, um 
p»<cio de bote do Aremho 
â 1-·oz con~titue uma d:u 
roais ai;radaveisdiscracc;ôcs e 
encantadores prazere.s. 

A faxa ribeirinha of1ere<"e 
trttb<,:;, curio~os e de admi'
rau:I pittoresco. Toe.la a '°is
ta <l1> rio l: bastante gracio
sa, e o panor;ma da cidade 
de ínqu~tionavcl bclkza; 
as p. •ntcs, que abrangem toda 
a lar~ura do Douro tm um 
.. .j arco, embelleiam·no ex
traordinariamente. De rí'SIO, 
e•::. dh·er.;os aspcc:to.'\ da ri
lieira tio Porto, que 3\ nus-
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sas photographias reprodu. 
zem com fidelidade, mos .. 
tram o que ha n' ella me. 
reccdor de interesse, pelo 
especial cunho de ca.racter 
propno e original, que lhe 
imprime. 

O Jogar da Ribeira é 
antigo, o que é mais uma 
fciçao interessante que pos-
sue. A.s rec.ordaçõe.s histo
ricas, que lhe andam liga~ 
das. ~o variadas e numP
rosas. relacionando-se, na
turalmente, a maioria d'el
fas com o rio, e em Bpe
cial com a.~ suas cat.astro-

phe$. Um monu· 
mcnto curio.so que 
possue a ribeira, 
evocador d·essaci 
recordações, é o 
pajnel da Senhora 
da .Mizericordia, 
que um pouco mais 
abaixo do sitio <la 
extinct.a pontepen
sil, indica o local 
onde esteve a for· 
ca da cidade, an· 
tes de ser transfe· 
rida para a Cor· 
doaria, alto do Cal
vario, onde aca
bou. Junto a C!i.Se 
fica tambcm o pai
nel das Almas, que 
me1nora a catastro .. 
phe da Ponte das 
Barcasporocca:>i!to 
dainvas~i:"!°•anccza 

.b',,t /rrH/I' "" alf11,,d110 ·{ltHa n;a flro .1-1~10 da r~,·âa de S. FlltHçi.Jco 

- ..; 'º"''H1'o dlt Rr()~il• 
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entre o Porto e VHla 
Nova de Caya. Depois ! 
d'essc triste desa.stre, 
que o painel rererido re
corda, fazia-se todos os 
annos, a 19 de março. 
uma prociss:to que se 
dlrigia áquellc local pa
ra suftragar as nimM da 
Ponle. Depois aloda hou· 
ve uma segunda ponte 
de barcas, mais solida 
que a anterior1 .:nas que 
tinha de ser de.s.armarla 
sempre que chegava a 
epoc.a das cheiai; do rio. 
pa!'a nào ser levada por 
elle, ficando d'esse mo· 
do interrompidas as 
communicações entre as 
duas margens. A esta é 
que se seguiu, m:iis tar· 
de, a ponte pcnsil, cuja 

passagem cada pessoa tioha de pagar por 
dnco réis de dia e por preço dobrado de 
noite. ~tas tambem se foi a ponte peniil 
com os annos, e d'ella, corno das outras, 
só resta actuahne1\te memoria . 

••• 

Acostados 
-•O t.lutfad:: da f(itu:ha {CLICHéS OK 8&1'o'0LllL) 
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Q ~ primeiros ooncorrcntcs 
. do raid hippic;o que 
'1cg,1r.1m •1 Lisboa gHi,tnram 

a•1 .todo <Jczcsete clitts para 
rc.1hs;u o percurso de cerca 
e 1 • .. , kilomecros tio rcs

-:icttivo itinc:rario. para o qual 
' fôra Co"lcedid<.' o pra'O 
ma11mu de 3.5 dia~. Em me· 

.. d1 metade do tempo 
'"':C\'J!!.lO os cavalleirvs porLu· 
iuczc:ot puderam, pois, reali-
1ar, <·mprcgando decerto um 
t$f ·r~" energico. ma.\ de nc. 
nbam nodo cxcepcion.al , a 

largo\ marcha de r~i;tcncia cujas eta
pas os leitores da l/il1slro(IJ1J Pttr/11-
K'"~zn conhecem e acompanharam. 

De começo, evidentemente por 
etlcito <la fal~ e infundada opinião 
que voga em geríll a respeito das 
c1ualidadcs dos nossos cavallos. asse
melhou-se ao maior numero que a 
cx:tcn~o marcada para a pro .. ·a era 
ex:ccuiva. e suppô~-s.e mesmo que 
os concorrentes não conseguiriam tcT· 
mmal-a. ainda deotro do amplo li
mite marcado. E' uma opini:-to. essa, 
absolutamente injusti6cada, e que o 
cavallo peninsular está bem longe de 
merercr. Pelo contrario at, ·. 

Ha ali:uos annos um grupo de oí· 

Em Elva!t: 01 r·r•<edoro dG cll•/"• ~ ,,,_,.,,,.f),-p. d• ~t''""'issiUJ ,.. ,._,ada de laNCen OJ J 
-/\·o /l"rr11ço "41 Jlat,1 ((-,,Irai, M~Ndo d :soudr dos nnrco• 1 f'n/t"s 

- A c"""·,.1;0 de ' 'illti J-1;·0111, lt<ORipanli11do1 f>"''~I UNS ca.,,,anu/ns dt' /n11airos 1 
- A entr:td(I em E.vora: Vj/ld<ul dOJ r'~'"'""lul Menu precetU11do us conc"n'nln 
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ficiaes de artilharia, acom .. 
panhando o sr. infante D . 
Aftonso cm qualquer St:r· 
viço inilitar de importan
cia, realisou uma marcha 
de resistencia notavcl, per- -
correndo em vinte e tres 
horas zq kilometros, ou 
seja em media q,3 kiJome· 
tros por hora. As jornadas 
d'esse percurso fornm as 
seguintes: De Lisboa a San· 
tarem, por VHla Francd e 
.\zambuja. iÓ kilometros 
em sete horas. De Santa· 
rem a Coruche 38 kHome· 
iros, approximadamente, 
em cinco horas. De Coru· 
che a Lisboa, por. Bena-

IV VôLUMK-14 de outubro d~ IÇOj 

staculos que a retardar :r.. 
t""Omo, por exemplo, oa aJf. 
ma jornada, um percurso d 
1 2 kilomctros de areia ~·!ta 
e as passagens do Somi e 
do Tejo, onde houve diffi 
dadcs com algumas das m • 
tadas. 

J1:sta marcha foi reita 
oito cavallos, dois do~ qu .. 
da nossa magnifka raç;t de 
Altet, que foram os que se 
portaram melhor; dos outr 
seis, os que eram peninsu · 
res é que demonstraram p« 
suir maiores qualidades 
robustez, velocidade e rt.-:
tcocia. Um cavalio que tin 
tres quar'los de sangue inl!'! 
ficou a meio caminho, ak 

vente e Villa Franca, 8o v· v· 
kilometros em pouco mais Em 111ª aços:i : ~A~°';~;;::: f: :~;:~~";.!11/;: :1,~;,;~::<~~"rC;;;~~e::;:•enudor d4 
de dez horas. Deve ainda 
notar-se que n'esta marcha 
violenta, feita em 45 horas, o que dâ de descanço 
durante cita' .. 21 horas. houve que vencer alguns olr 

Os reS\lltados da prova actual sao mais uma e 
firmaçao d'csta experiencia, e por íórma que nl 

deve deixar continuar as 
sistir duvidas sobre a$ qu..
lidades naturaes que po-.~uc 
os nossos cavallos, e:;peci . 
mente os das castas finas 
typo betico·lusitano. e ij.ta 
parente inferioridade s."o r 
suita das más condi~i)e;. 
que os animae~ ~ co 
traiu, em regra, sujcitü~. 

O lem·nl~ Sifra. Rru "'' e.amiltlto de Vt'lla ,Vt'rtJsa 

O vencedor do r.tid, + 

te1\ente Beltrão, wont<ii~ 
como se sabe, um alai 
hungaro, como tal derin 
de sangue oriental, que d · 
gou a Lisboa n'um bello ~ 
iado e excellente di$J>OS•Ç 
mas, em todo o ca.s-0. te 
do-se resentido mais que ' 
dos os outros na perda à 
peso. Com d ifferenç:l de :· 
to minutos apenas de dcm 
ra sobre cite, chegavam qi.:4· 
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" mesmo tempo, t\. meta, 
t5. alfere~ Callado e o te
c Silva Reis. Os seus ca-

'hs er<nn ambos peninsu
e a perda soRrida por 
um 110 rcspec:t ivo pew 

'° exc.'.Cdeu a metade dn 
te\·e o /Ja11ubi(J, relativa ... 

tt r..rrande, sem duvida. F.m 
chegarana cerca de dmt!I 
depois os srs. lC1)cnte 

C Reli. t alfore!l Peixoto 
S.:lv:. e Jara de Carvalho. 
\m do primeiro, que é 

!es;Wthol, e o kâsta do se
' i·'•rtuguez. rh·eram, tan-

Na prara do Cu aldt1, <>ndt' fii1 a ntall<l.:odo o controlei 
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to um como outro~ perdas in
significantes. O cavallo do .r;;r, 

alferes Jara, meio sangue Ha
cLney, approxirnou-se, no nu
mero de Lilos de peso perdi
do, do /,;,.,; do sr. Callado e 
do ú/nfl4 do sr. Silva Reis. 

Cada uma d' estas montadh 
pode calcular-se que durante 
os dezesete dias que durou o 
percurso fez uma media de ·"O 
kilometros quotidian~. :\a.> ui
mas etapas do itiocrarb. de 
Abrantes por deantc, ca\.'allOS 
e cavalleiros na.o pararam maís 
~ nno ser nos p<•otos forçado~ 
de ~oRJrólt', para o indi~pcn· 
sa~el cumprimento da$ forma
lidades regu1amentarC$. 

A. demonstraçàO do vigor e 
resistenda dos nossos c:avallos 

A o/}iâ•hd•tk dtt â.t/•1!' 
~.>Jl<r••llk>. - , :lr•d•. 11 cA,r •do 

t/qJ COlfCt>rr,-.1,s 

parece-n~. pois, ter ficado 
realisada de um modo t~o ca
bal, como ficou, innegavelmen
te, a da energia e das quali
dades de excepcional cora~cm 
e valentia dos nossos cavaJfci
ros. O actual ~jd representa, 
decerto, uma das pro\·as hip
picas mais notaveis que cm 
qualquer parte poderia produ
t.ir·$C. O seu relultado a.~u
n~e. portanto, uma indiscutfrel 
significaçào. 

Ainda oào póde tirar-se tl'cl
lc qualquer cooclusào defini tiva, 
fe:;tando naturalmente aguar
dar o complememo final da 
prova e ainda aprccíal-a pelo 
conhecimento de todos os seus 
pormenores. Mas, o que des
de já pôde considerar-se soffi· 
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tm E\•ora : Os l'Ofl(q-rre11tes 
110 111ew da oJ}icialid.adt' 

dos 1·t'g-inu111os aquartt'ltld"s 
m2 ddati< 

-dentemente csclarecitJ.o é o ponto 
que deixamos accentuado. Nao 
tem fundamento aJgum, pois, as 
aceusaçôes de falta de pujança, 
que tanto a ineudo se dirigem 
ao ca\•allo nacional, um excel· 
lente exemplar equino, forte e 
sobrio, cheio de qualidades no
bres e valiosas. Na m:to dos nos
sos magnificos ca\•a11eiros, esse 
C'avallo é capaz de realisar todos 
os prodigios de velocidade e de 
-resiste nela, de fornecer, como 
acaba de fazei o, uma marcha 
~iolenta e prolongàda por bas-

1v VOLVMB - 14 de outubro de l<:p/ 

tantcs dias, devido pnncipal· 
mente á sua rusticidade e 
completa adaptação ao mei1 

Quem tem seguido as J>ha· 
ses da actual experiencfa, n~o 
poder.i dizer que cxagcramoo 
em seu elogio. 

A marcha, completada pe· 
los que chegaram já, e •~ 
p roseg-uimento pelos que ain· 
da continuam o percu~· 
constitoc uma prova cujo ''ª· 
lor nào pode ser illu<lido. 

Tem sido para todos dura e 
fadigosa, cortada de obstll· 
culos, em parte íeita por cr 
minhos maus, que as chu· 
vadas torrenciaes dé muit , 
dias ainda tornaram peorcs 

A pesngt'm do alft'rt's C11! J, 

e mais difficeis de vencer .. \pe
sar das facilidades, que nas lt 
pas encontraral'n sempre. dt\ 
á extremada gentileza da~ e 
missões Jocacs, é ~crto que n 
tudo foram rosas pelo can:in 
antes pelo contrario. 

Mas, apesar de todos essei> e< 
tratempos e contrariedad~. 
concorrentes mostrararu~se 

excepçào animados da me..-: a 
coragel'n e persiste1\cia, cada.' 
mais csfor(ados em ni\o desLSlr 
de alcançar a victoria-porqtic 
é uma verdadeira victoria, ~ 
real triumpho, que tào laboriosa 
marcha representa, tanto parn 
primeiros oue attingiram a s 
meta, comô para os que s/1 m 
tarde a alcançaram. 
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f\·or.t: E""'"'d•1 JMI• /tftlo tk .-t r·t:-01 l"r l11<dv10 •111 <IC1f'1 <o J1 C••pos F.111•<1, ftr<sidhl~ da 'º"'º'ª 
,,;,urU, lp.I/ f "" O lrtUHISS4ü /()('.41/ 

- ·rn a amplitude do ilinerario que lhe foi deM· 
li" e U:ti; condições cm que hu exei .. urnda de 

;nza de caminho, especialmente na parte mon
..i'!IJ,.;t percorrida, e de tempo, intcir;tmente afher
llur~10te metade dú tr:1jectu , nno pódc dcbcar de 

rc1,;onheC't:r-sc que o actual raid honra altamente os 
cavallt&r<lS ponuguezes. .A.s nobres e brilhante:; tra· 
d1c;õe!I ela nossa cavallaria veem de bastante longe, 
de re:-.t<.>, e púde dizer-se que se mantiveram ~cmpre 
sem intcrrupçào nfl seu luzimento. E do mc~mo 

A1pu10 da pia(n tio Gualáo 
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feitio que OA no~"º• nwallciros, tam· 
bem n cavil11o portuguez creàra fama, 
chcgandu, no hm do scculo XVll l , 
os bcllos cavallos (lc Alter a ser con· 
siderados e1n toda a l~uropa oomo 
os melhore~ da penjnsula, por serem 
os mai~ f1dedignm1 ref)resentaotes da 
raça antiR• do alfarás hespanhol de 
a~ccnder\çia Qrientt'll .. \inda no tempo 
de U . Maria J o picador :\(anuel 
Cario$ d• An<lrilde comparava&.:; pro
duçh)S dd coudclaria real. pela pro
porç!lo das íórma~ e afinamento de 
qualíd.1de:s, a t•S hml""-'~ cavallos da 
:\latedoni.a. O que era e~se admira· 
,·el c-xemplar tquino, descrc,·eu'"° 
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n'estes termos o no~so mais 
ctorisado mblte hippico • 
uma cabeça de fronte urn 
quadrada, sua\'C e lige1nmc 
acarneirada, ligada a um 1 
airoso e pukhric;omo. a.111 
um rolo de curpo hcru prop 
cionado,de alta artullia, um J 
eosellado, largo~ JX:ilunirs, 
tado quasi redondo, v1;11t1c 

guiar. garupa um pour11 ifl 
nada, ancha e mu:-1cul<t:'\a, trnrn· 
nada 1:wr urua 1,;aud:1 gro!\ 
bem farta ele çri11a/\, b l•1 t 
suste1ttado por qu.uro mernb 
um tarlto curvo8 <1 tr~1z, l1~·m gr · 
sos e musculado$ em dtna, 
seccos e ocrvudos de cumlt 
e joelhos abaixo. pccrand 
meoos ante·braço e mai• ' 
das canellas. o que íadliti 
de manejo de P""" leva 
mas pouco prog:rer.h o cm 

em summa o que era 
vallo andalut d~ rn 
que foi o no~'':J C"d\al 
ter. e O que f! hOJC 
ou outro indi .. ·idoo d 
ças cm que o :u.i 
'-aleT os seus darcitos 

E' sabido que, p<• 
de emprego de .-certl 
thoclos zootcchnic~. a 
midade typica d• ,.ça de 
ter se rescnt iu proíundamcr. 
teodo começado sO de h1 
co a rccuperar·&e no\'"n e l 
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Pelo que toca ao resto e.la criaç:i.o 
!'.3r4:hu nacional, depois de uma 
.n..;;e lotens.a, que experimentou, prin
:u.i tambem a restabelecer-se e ma

cle-:a signac$ bem evidentes de pro-
çe ... ~fra melhoria. 
}1 indi ... cutivel prova de força e de 

ItSistenda que os ca,·allos ponuguc
e penins.ulares acabam d~ dar na 
cil e laboriosa march.t que cum· 

pruitm para realisar o percuno do 
d promovido pela lll•llrn(tJo Por

'l"<=ª ê uma demon.i.traç.ào piei.a 
!:JllO, e que por isso deve •er 

~da com satisfa~~o. Podemo. 
tt: ainda fé no futuro do ravallu 
;iorra;uez . 

. \ bella marcha fornecida pelo e.a
to do sr. alferes Jara de Carva
cun~titue tambem uma prtwa que 

iJ. póde deixar de ser 11da cm con .. 

;ção. O Raio é um 
_ CI) animal de ~i~ 

e roei('), castanho da 
n<l ido em F.\'ora e fi ... 
ae pae llaC'lney e m!\c 
iuez.a. cumprindo-lht" 
portan10, e acaba de 
~rral-o- um meio 

e de ba~tame rncríto. 
Hil ,ner é um cavallo 
pnmeiÍ-d ordem, tanto 
)ua for1e constn1cç::to, 

pela_s suas exccpcio

ILLUSTRAÇÃO PORTUGUEZA-50; 

Em Vendas l"0\'3S: Plu/ar#'l.O,,ico 
,./)w9,,~ de 81 aKOn(a> 

lo de raça Hunter; dois bons 
cavallos de tiro, um elegante 
e fino, o Coa~h-hordc, outro 
vigoroso, para tiro pes.:tdo, o 
C:-trt-horse; e o Poncy, tào ca
ractcristico. l\Ias o 1 laclmev é 
o cavallo da grande e atur~da 
celeridade no trote, que per
corre um kilometro n' um mi
nimo espaço de tempo e é ca· 
paz de conservar essa veloci
dade durante horas. i.:• d'clle 
que escreve um auctor- •1:-e
vanla todo o quarto antcnor 
e atira as m3.os em sentido ho-

aaes quahdades de trota· 
dor Em Inglaterra, onde 

t\~ obtido uma grande 
~oalisaç!lo hippica, ha 

puro lianguc, Thorough· 
· dotado ele valiosa A rotmu (slllo fMnl rom 01 ctnw.>11l'nü1, 1~ue11Us /Jelll'IJ.o e Si/tJa Relse n(/eres Cal/ado 

'-ntrgia; o apreciado cavai-



5o8-ILLUSTRAÇAO PORTUCU L;ZA 

~i<;,ontal. lhlrtn!ndo mai~ que 
vc"1a do que pi'a o trrreno.• 
V m de..,cend<-n.tc de t:l1J exc·el
lente p.ae devi;.i. po1i;., natur.11-
mente, ..,er um trotador celcre 
e ~esistentf". 1r n:l.'l lo)ue pre· 
judirnclo ptl.1 hcrançrt 1natcrna. 

F.m regra. ª" no~J11 egua~ 
$.lO de p<'qt11'.'no coq19, e, além 
de irregulotrmt>nte nltment.1das. 
exi~cm-s~·lht' trabalho' dcrno
r.ulo~ e laborio" "'· \ ,, //JJ.ir· 

IV VOLUM.E- 14 de out\lbro de 1()0';" 

deira. m?le do' Raio, eri te 
duvida , porém.- um amma 
optimas qualidades. 11(jrqu 
filho acaba de mo..;·\lrar bem 
que nao dr-gt nc:rou. 

O sr. alfere~ Jar.l de 
lho. acompanhando ticlrr 
em todo o ))Crc.:un.•J o 
nente André Rc+ ... ,·cncc 
elle as primeir .. , etapa' 
nerario: Torrb \·edru e 

O sr, r•11<ond' rif' C'OtHtht>' tJJ /'""t11ll01t'J r/tr ''ªfta ria (}umJa (;rand~-A rluçaáa d ChaHlltU•t 
-h.'drjício dos porot do IUntt'lhl> dá Clunnt1Utl, /Mal d<> <Ontróle da nspult'vo. ~IQ/xt 

-A plultu 1110Hitá < "!)a11nt19U,HU ~ o /HJt'O da lo~alidod~ 



J\' VOLUMI- 14 de outubro ele 1c,07 

da Rainha. O trajecto 
lbboa a Torres, compre· 
dtndo .)4 kilometrOli, foi 
pelo RaúJ em ci1\t·o ho-

' e o de Torre:; h Cal· 
H a ~-1 lilomctros, em 

....... :. cinco horas. Oe re:o.lo, 
meio ~ngue llad.ne)', 
b outras montadas do~ 

_.,, ca,•alleiro~ dos dois 
mais avançano.), cal· 

·e que, dur.mte ~ dt-lt-· 

~ re~ultado da pro\'a rea
a µela primeira secç!\o do~ 
.. reates demonstra, pois, 

,;.a a evidt:ncia as superio-
1,. idades do cavallo J>C· 

lr melhor adaptado ao 

'""'~ Anárt' R'fs ,. aife1 es 1-..; 1 OU> da ,l.Jtlr• " },,, " d# (01 t"1llro, 
:.>'li a ••-t'nilta NnlAalla litrdltta, /ilha dt> dlim> dt' hott'I, 
1,•11nJiqu (; prt'Nll'o d# rrN1 lllH 01 110 'º"º" ltJ ria 1•1 l11un·~1 a 

JLLUSTRAÇÀO PORTUGUEZA - W<l 

N:a Ch.amu.sca : o ""''ô"'« <I 
do <O#Olfi.sl4o /0<4/ 

meio. n!lo ha du,·ida tambem 
de que o t-xernplo da mon· 
tada do ~r. alferes Jara po'
"'ue uma certa signifkaç!lo. 
E' certo que o cavallc1ro faz 
o ca"allo, concorrendo muito 
para lhe incutir br-io e Cür:t• 

gem. A gloria da manha 
que o Raiq acaba de reali· 
~ar perlence, certamente, nv 
parte principal. uo seu ent"r· 

O •V,r<J ~}-u-wo d• :n1ro ,. .• ., ,t111po 
,,,-, •-·ro' 

t::ico c.:a,·alleiro. ~las na.o pode egualmente 
de1:'(ar de reconhecer-se que o meio ~n~e 
JJacLnç~· se comporcou a~lutamente com 
a 111c .. ana valtnlla que o •·•m~e peninsular. 
111a111í"· .. t.t.ndo idenlica rc~istencia e e;uae:s 
aptult""<~ de ce1cridade. 

ft_/ cl.iro que nào pretendemos tirar qual. 
q\1cr condu~o. que oào teria base algt11ra 
so!id.i nem o rninimo valor scientifico, do':'> 
factos que re1-ti~t<1mos. Faltam ainda muitr1s 
elementos para poder fundamentar-se uma 
aprtdaç~o segura, que no refatorio ted~nico 
do r;1id é que encontr~rá, de maiit, o seu lo
~ar v~rdadeiramcnte apropriado. O rccocnhe
cimcnto, que, esse nào pode ser comcst=ado, 
d<ts boas qualidades do ca"·allo nacionai.l, a 
demonstr;_lçrl.o ta.o completa do que e(lle é 
capai, :,:to jâ por si um resultado de 1.:arga 
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utilidacle1 que bastaria para 
que o primeiro raM hippico 
n~o fica:;se esteril. 

Sob o ponto de vista spor
tivo, nào pode tambcm soflrer 
contestação que o actual raid 
constitue a mais notavel prova 
hippica que se tem realisado. 
Este genero de sport, t!lo im· 
merecidamente abandonado ha 
algum tempo oo paiz, parece
nos dever entrar cm cai:ninho 
de renascer depois do impt1lso 
que ultimamente tem recebido. 

Foi ha quarenta annos que 

Cyç/ls(as que /on,rni espe1<1r 
os cauallâros 

se realisaram e1n Evora as pri
meiras corridas de cavallos. Em 
18716zeram-setambem no Porto, 
promovidas pela colonia il1gleia. 
A estas seguiram-se, em 1873, 

rv VOLV&.r-81 - 14 de outubro de 1907 

N~ Ch~mU.$(3 : A partida /Xffa A6nmM 

corridas cm Cintra e na Golleg~. e em 18i" pe~ 
primeira vez em Lisboa, succ::edendc:rse desde en· 
t!lo na capital com certa reguh1.rida<lc. Est?.belcn:
ra-se o Hippodromo de Belem, e oa priolavcn. 

Emflan/"' do «1Jomovt!I da lllustraç.ao Portugueu 11.() A1··ripiado-Clugada á 1trncos, 
d~poil da lrat•f:ssia do Tf'jo 
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:> no outono. faz.iam-se ali 
::nd<t" c1e vclocictade, de fundo 

' ,!c- ,...)to, a que concorriam 
c.iull1 .; t•rnto nacionacs como 
h.~r .. ngd rnll. 1.á rorrerom os ca· 
r.illos dos 1>rimciros creadores 

rt \1~l1tiei1, como a casa real , 
. :i-nde de Sobral. marquei de 
tello ) lclhor, bar!lo da Tor-re 
Pero [',ilha. viuva de Pinto 
\'a..:on<·ellu1 e filho, José 

lhmalho, l)ini~ Perdigão. 
Rcha,, Thtodoro l'erreira 

t•> Ha .. tn e Ct>nde de Villa 
a..J Ch<g•r.•m a despertar 

trt~ animac;!lo e intc· 
~ u. rorridu do 1 lippo
âomo de lklt1n, que se rea· 
isaram t1ci ou quatro annos 
mo.t s111vi·" ~f.L., o enthusias
mo dt·i ,1iu dtprcs:~, e com 
tlle an1l10&ram•'IC aquellas íes
lli l1ippi(·.i111, (_1ue apenas con
squirnm tcl' urn períod o curto 
t fu~;1 1. de exi .. tencia , pot 
cm rr.• ·ti .. ·o de tM:assos ellei-

r.aturahoC"nt('. 

lLLUSTRAÇÀO PORTUGUl'.ZA- 511 

Seguiu.se uin perioclo ac ert
iagnaça.o, re lativamcfilc prolon
gado, até que, por uma reac
çào natural, de novo comtçanl 
a attrahir a auençào u ques· 
tões hippicas. r\a prima,·era e 
no outono passados ti\ e mos o 
concur50 e a e.xp&.ti\.l.O hippica 
da Real Tapada d' Ajuda e as 
reuniões do pkadciro de Pa· 
lhav:k, pettenccnte ao ot.r. ronde 
de fom• Alva, <1ue tem ~ido 
um dos grandes 1mpul1ionadu· 
res d'este J\abc;<·ntc renasci
mento, com lmM dedicaç!"to 

l m ~ .. ntuem: A romH1üsao l<>eal-lúfH'1"Hdo ~" rar·alkir·os- 0 ''11e111e Amft'I Nds" os alf,r es j11r·o ~ J"l'IH>M 
- A p.1ttJida d()J #'S, /'"'"'"' Ht'l,,llo e Silva kd~ ~ nl/,.,n l'ollado, dtt Slln/a1'~,,, 
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·sem limit&s e exccpcional .. 
mente intelligente. 

No concurso da Tapada, 
além da apresentaç!lo de ca· 
vallos de tiro e equipagens 
e de muares de liro e de 
carga, realisararu·Se percur· 
sos de obstaculos e de caça 
e campeonatos de salto e1n 
altura e de salto em largura; 
oas reuniões do parque de 
Palhav~ foram tambem saltos 
que se fizeram. 

N'estas provas pediu.se, 

Na pa1·ada d~ quarul de tfflilha,·io. de Santarçm, kJç,a/ tfq <.ontrôle 
- 4: 1,-01e para a Ca$1anMira. No p1 iln;fro (Jla-..o o a.u.t~mof!t:l dq sr. Pt:drtuo, 

dá Cham1•sca, 9ue a11ia'Vdm,,,f, unclri~·iu o ptwtog-rafJ/lo d(I llhlstraçao Portllgueza a Lisboa 
-.Va estrada dç Stmla,·1:m para a Carfanllt';ra- NO Cart•~xo: O 1,111mte 

Bell,.4-() a j!'Ol()pt: (CLICUàS 08 IU!~OLIBL) 

portanto, ao ca\•allo um e~ 
forço intenso e curto. qut 
constitue base sufficieote ~1a 
apreciar ~s suas qualidaar. 
de velocidade. A JllMIM1' 
Pt>Ylugue::a publicou urn.i 
larga reportagem grnph1\ 
<lét$ festas de Palha\·a. e 
reS\11tados (tlcao~ados :;:toe· 
nhccidos do3 amadorC!i. • 
cavalleiros que tomaram1m1 
u .. esses concur,:,os der<im .• 
mai~ lisongeira~ pro,·a~ t' 
cor-agein e saber hippi 
conseguindo que a!> ~ua~ 7ts

peclivas rno1Hadas deicen,pe· 
nhassem um papel brilhar.te 
Estava feita. pois, a pri1~ 

ra expericn(ia, e d'ella fi 
uma h~o vantajosa. R 
tava, porem, t;xpt!rimel'lt3 
resistencia crn uru tra • 
regular e 101\gô, e foi pc. 
esse efteito especial que 
movemos o actual raid. e 

1>0nta.nto applat1su que e 
idêa recebeu logo dcsd 
foj annunciada tepre~tnt 
seguramente o melhor te 
munho da sua opportull d 
como sequenda e cvrur 
meruo iogico da:; proH1s 
tecedentes. e o resu 
obtido coroou brilhantclt!' 
a sua iniciativa, t;uer 
um, quer sob outro 
de vista. 



li SERIR ILLlJ:,TRAÇÃO 1•11<TUGURZA 

Novo diamante A mais perfeita imitação '1;té hoje conhecida. A unica 
que sem luz artificial brilha como se fosse verdadeiro 
diamante. Aooeis e ali\nctes a 500 rs., lmx:hes • 800 rs .• 
brincos a 1 ~000 réis o par. Lindos collarcs de perola~ 
a 1 $000 reis. Todas estas joias são em prata t'\u ouro 
de lei. f! !!! • Não confundir a nossa casa americano ü Rua de Santa Justa. 9b (Junto ao e1evador1 

!'-ocitdadc 1tnon yma de 
rtsponsabilidade llmilada 

~ das fabrka.s 
~ ~, ?i!i>...""1anala . So
t.--ei.'l"i'Jlho {Tht1mar), Pe~
;, e Caml d'l!ermiD {Lou
•I'. Valle lo!Aior (Alllor
;.j, gW·•·Vell>A). ** 

OONIPAEM AS 

SEDAS SUISSAS 
Peçam as amost.raa dos nossae SE
llAS NOVlllAllES em prelo, branco 
eu olr, de l fr. 20 • IS fr. 50 o 
me\?<> = Cspocialldados : 

!~!os4e d==i d~-a~:e !~ 
;:,e;~~a.!= l:C:ta~~ 
aos consumidores as n~u aeW ga· 
ra.ntiW i:oliW e enviamol-u aca 
domic!U.s francas de pirte = 
scHWEIZER & e. A 
l.ucerno z. 19-(Su/s#Ja) 
ü Ex11ort•960 de ••d•• .fl! 

M!D!M[ BROUllURD ~ 
O passado, prutnlt t turno ) 
rtotlado PtlA mais cclibri chi
romutt t pbysionomista da 
Europa, 111.tdamt Brou!l!ard. 

D
iz o passado eopre.
sente e predu: o fu
ture>, com veracidade 
e rapidez: ê lncom· 
paravel em vactici
ni0$. Pelo estudo 
que fez das sden
cfas. ch1romana~s. 

pnronulogia e physS0gnomo-. 
nla "' pelas apphca(õe.s pra~
~u das tneona.s de GaJ1. La• 
vater, t.>esbarrolles, Lambrote, 
d' ArpenUgney. !t\adame Brouil 
lard tem percorrido as printi
paes cidades da EuroJM ~ Ame
nca, cm.Je foi :idm1rad11 reios 
numerosos clientes da mais 
alta. cathegorla. 11 Qutm pre
disse a queda do lm~tio ~ U\
dlh. os aconteciment0$ que se 
lhe seguiram. Fala portuguez, 
trancei, initlex, allernlo. ua
Uano e llespanhol. ~ 

Parfumeríe 

.AZUREA 
L.T.PiVC.R-PA i:t•~ 

2 R 

••••••••••••• 

S~ios 
Dtsenvoh•t
dos. recon.s

utuldos. aformo.sea
dos. fotllfiu.dos C.Ol'l) .... .. ........ 
Pllulas Orlentaes • • • 

• O unico rroducto que : 
• em dois metes Assegur.- o desen\'OI· • 
e vimento e a firmeza dto peito sem • 
• causAr damno algum á ~ude. Apro· • 
• vado pelas noto.bllt4a4Je~ medtc.s. • 

! ~;,.'!:'~~R~;: ~taiC:•:O'i!TnsV::C: i ' 
• ~s. 1$400 ,... Fran.oo p8rA \'ate • 
e do .:orreto, enviado • J. P. Ba•to• e 
e & C.•, 89, R. Aupa.la, LISBOA e • • ••••••••••••••••••••••••• 
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Sociedade de Seguros mntnos SOBRE A VID 

Séde social: RIO DE JANEIRO= Filial em Portnaal: Larao de Cíllllões, 11, l.º· Lis~oa 
A EOUITATIVA DOS E. U. DO BRAZIL 
J• 4 'l'•nttdo••,,..,,I• conhecld• em Po,.11111•11 onde tem 
tido • ,,../hOr •"'Olhl,,,.pto. ..,,do Pllf"•lllMnt• mr1t11• 'º"" 
do. .. ••wa l flO,... ,,,.,.101tC•1n ••OIM-1rr•-.nte • - ••· 
11111adoe. A 0 1...ato,./a loo•I ,....,.,. aob_,.. tod.. .. 
... "'"",_' l ..ol.,.l rrti • •PPr0••9~0 d e ,,,,..,,,.., •• o 11•· 
••menl• de •lnJot,... 24 Itera • a,póe a .,,,...,., •••• 
11.. ,,,..,,.. ti• -.ri•. 

IOIRECTORIA DA FILIAL 

Pre•ldenta: Con~lheiro Jullo !tb rques:J\• .. Vilh nn, 
na,101· d M 1nco .i~ Portugal. Par Jo Reino, ... \ tnlstro tW E 
honor•1io. 

Vlce-pre•ldonte: Con~lheiro Dr. )\ . A. \\ l't'1r1 J 
,\\inlctro '1CI Lst:aJo hooorano e lente d.t f.5i.:Ola Mtd io'.J. 

01,..otor c on•1.1ltor: CoruwlheirO Dr. LUit e. nuca 
Rtb T~OIJ AJv~:1dO. 

Olroector medico: Dr. Henri.que JarJ1m dt \ .hc!ru. 
Gerente : l~. A. de Pinho e ~!lva~ 

• • • • 
~ • • 
1 
t .. 
1 

Seguros de vida com sorteio semestral em dinheiro llDicamente adoptado pela Bqú 

-----DOT.&Ç0ES DE CBE.&llÇAS DE 1 108 15 1008 ==== 
... ..,.,., .. ri• ••,.li• O#fd,.. d• 1905, ••rll d • 19011 • ••rll fifi 'ftl01 foram °'91J,._,,.l•d•• •• ..,,.,,,,, .. 

....oebend• .. .. ,,urad .. .. ,...,.,u;u .... ,_ •rt•IHl-I•• • o.atl,,.,•IHI• •• ,....,., •• em .,._,.. "'"'°"~ • • .-
J01lo - O. Amrll.a ,\\.1.rques d'" CASU Barros. Portl) . r:oooJ.oco :.o61~ - ~. Jw.quimCa~ 1111rolvodc Caf'\·alho,' sboa-- 1· 
20070 - f)f, J So Vi.tna dA Ço~ta. AIJUrçs •...• i:ooolooc:» uno- Jos6 Antonio Hv.:Snrue.s, 6omt>arr;1l ... - 1. 
ao:191 - Uno Juaqu!ni Jo Almthta Agui:ir, LisOOa .:ooc.Soooo uoso- Jcto G~rcia Augusto, E~trt111C11 ..• .• -··· .... 
.:>t yq -Jo~6 Ju.'\o T.-lh.1J1, s.,utarirm ...... ...... .... t:1X>Ofooo ~t,oS - Jos~ francl~cofnltut0 Junior.CAIJ.1sdn "'1t111ha 
*=1318-D •. 't\:i.ria Ja !-.1ha C.11th1rlno. AIJ'i.srça ...... 1:(1(M:)~ 21950 - 1p o\·l.,.c11io) Adelino dos Santu!'- Ctr.1 e u~·u· 
:203'º Or. Anton1uCr:AMAlme-idak~i11a,F1gue1radaF01 1:~ -.;11, Canlll.nhtde ...... ........... , ...... ...... 1. 
~7SS Jo!i>t'- Fr.m1111\lt!i HoJri~u•~. Usbo11: 1:C)f)(l~l.Qoo ;i~ 1 7J- !uahJUi tll Pnul() ,'r\a rques. Aka çova s ........... . 
~8s1 Ali1lh> J, M.1tto~. l~inte Je u m·a 1:000~ a1~u11- M,11111d LoJ•t's Vau:lla , Avi~ ..... 

Strio at1tndldo11oao1 os pedidos 41 tabtllu ac pm11101· f'il'ial d'A EQUITATIVA DOS [ U 00 BR 
prospettos e cutm Informações 4llt forem diri9td11 A • • 

- -- LARGO DO CAMÕES li, 1.0 
- LISBOA 


