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li SKRIF. ILLUSTRAÇÃO PORTUGUEZA 

Nestlé Farl:n.b.a lact:ea 

•••• PREÇO 400 RÉIS •••-t 
medalhas de OURO Incluindo a conferida na Exposição Agri

cola de Lisboa 
36 

o p1111do, prcs1111 t futuro rtotl14o ptll 1111• ctltbrt 
cblro11n11 t pb\lslonom1111 41 Europa 

Madame BROUILLARD 

D
ll o pauadO e o pre-
unte e prediz o fu· 
tu.ro,co• ,-~addade 
t up4dt1: e inCO.· 
~ravtl t• vac.tid
ntot.. Pel~ estudo 
que fu .tas sden
c1a~. chroaa.naas;, 

chronot 111;11 e l'hislognomo
nla e rel:.11 applieaçõts pra
ti.:ll"- das theorlas de Gall, 
Lavater. Oesbarrolles. Um· 
bro1e. d'Arpenlil(ney. Mad•· 
me Broullla rd tem percord do 
u rnnclpats cidades da Eu· 
rora e Ame1ica, onde foi 
admirada ptlOS numerosos 
c11tnit1 da maJs alta c.athe
ttorla. a qutm prtdisse a 
qutd1 do l•rt1i0 ~ ~ os 
aconte<1mentos que se 11\e 
sq:utu• Fala portugun. 
lrancti, 1nitei:, al~mto. ita· 
JiaP t hts~hol. 

Dá ooneultae dlarla• da• IJ da manbii ás 
U da noite em seu gabinete 1 

43, RUA DO CARMO, sobre-loja.- LISBOA 
Consultas a 1.000 rs .. 2.500 rs. e 5.000 rs. 

ALl.lltfENTO 

Farinha d 8aa1nas esterilizada chocolatada e- pbosphatada 
R.cc>mmetlod-.d;, _.... MI~ d •licado.. 

CRIANÇAS - corrvALESCENTES. VELHOS 
<11 F a rmaeia del D .. M lALlllt, 

PROJ+:.~Olt r.- ' PACl' J .l),U)t~ OH 1.USOICINA 
8, tv.• l!'&Y•,l. P .t.Rl8 

J. CASTELLO BRANCO 

Rua de Santo Antão. 32. 34 e 82 LISBOA 

. 

Novo diamante 
americano M 

A mais perfe1i;. imitação "'té hoje C• ~nhcdcl11. A unica 
que sem luz artificial l>rilh.a o •tn• ..e (05...,c \·erdadciro 
diamant~. Anntii e alfinetes a 500 ,...., brod1cs a 800 rs., 
brincos a 1 $(X)() Téi-. o p;tr. Liodos collarc1 de perolas 
a 1$000 réi\. Todot!; estas i'1i:1' ~º em prata f'\U ouro 
de lei. 1f> '* 6 Não confundir a nossa casa 

Rua de Santa Justa. 9& (Junto ao elevador> 

Agenle em Paris: - Camille Llpman, 26, Rue Ylgnon 
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O attentado d e 1 de f"e v ere iro 
lll.COSSTITOTÇÃO ANON\'MA J>\..1•LICAIU J,;M \!MA llOLHA \'OLANTB, l)IJ fJl K fiP.: f"ilERAN 01,:At KC))(;Õt:I, 

• QOB POl kEPJtOOl)JIUA lAMllF.M F.M UN .81Lll'°"TK POITA'-

CO\í as tres que nppnreccm no presente nu· dos os documentos do genero que ch~qaram 
mero attinge ja o numeto <lc deiesele a ao nosso conhecimento, obedecendo lilimplc~· 

~ric. publicada na //1111/rartJo Pt>rlltg-11e:a. da mente a um criterio de colleccionaç!\o impar· 
reproducç~ics de dc--tnhu:-. avubos ou iMc'ltos cial. E' pos..'4'ivcl que alguma c~pecie! mcno$ 
em jornaes illustrados riadunacs e e~trangcircn \'lllgarisada. tenha escapado até agora ás nos· 

' tom a recon:statuiçao, mais ou menos h· sas pesquius, ma.1 n:to dcixaremo~. quan· 
dedigoa, do atlentado de 1 de fevereiro do isso tenha por ,·cntura aconteci· 
Aproveitámos, J..cm fazer qualquer cXclu· do. de rcmcdinr a omissão desde que 
sl\01 sem attcndcr sequer ao valor Jrt1s· d'ella obteJlhamo.s noticia e communicn· 
tico absulutamcntc nullo de alguns, to· ç:'to. 



U A.5'~~1~10 00 lll!Ql"lt D& \"llf.C . 
\.\RIAS co~~r•RAÇÕ~~ UM• 
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01· R1-:1.F.NDR . ,\ \'J"<iASÇA º' 
D. Jo.\u li 

(CoNJÍml{l(/JO) 

No dia 13 de agosto D. Joao li 
mandou chamar o c.:unhado a Pai· 
mella1 onde elle !'C aco1hera, em 
casa da infanta D. Beatriz, !-tua 
m.:kc. D. Diogo alerrou-1te natural
mente, mas receou ainda mais dar 
azo, com a desobcdiencia. a qual
quer .. ·lolencia. \'ciu e o rei rece
beu-o na guarda-roupa, onde esta· 
v"' acompanhado, casualmente ou 
de propo~ito, pelo alcaide-mór de 
~loura D. Pedro d'EÇA, Diogo dai .~ 
,\umbuja e Lopo ~lendC$ do Rio. (. %"-" ... 'f ~ 
O• dois arredaram-ie de parte. Du· V·: f~:"k.:'- · .... 
ramcntcJ cm pou'ª' palavras irrita· , ~ ~ 
das, o Moberano lançou em rosto ar.. 1 ~ 
duque de Vizeu a !i.Ua falsidade e 
ingratidJ.o. O outro ouvia-o apavo- rf"'-"·=~=..,..~~~"°'ii""!~~~~~<t.et>{j~._'S~ll~ 
rado, silencioso. ~: arrancando ra 
pido o 1>roprio punhal, D. Joao li 
e~tendeu·o mono a<Y\ pés. Foi, sin
geleza. horripilante, uma tragedi• 
shakcspereana, quando se pe1,sa rm 
que esse rei, cioi-o do seu J}Odcr e or
gulhoso da sua glona, era um c11ipirito de 
eleva.da ~uperioridadc em reJaç:io ao seu 
tempo, e que elle ama\·a e e .. tim~n·a com 
t\'ide11tes dis••ellos a rainha D. Leonor, 
sua esposa e irmn do infeliz mancebo que 
t!\o cruelmente immolara, pelas sum' m~os, 
á ru~o de Estado. 

•mmcdiatamente, deixando o cada .. ·er 
ab•ndooado na guarda-roupa, D. joao II 
occupou-se em dar ordens pressurosas para 
a pri~~o de todos O!\ outn>s coMpiradores. 
Foram fechadas todas as portas da villa, 
o:-. wldados foram llOstos de guarda a todos 
'ª caminhos. D. Manuel, o outro cunhado 

do rei, foi chamado de prompto, e chegou, 
aterrado, succumbido, emquanto a rai
nhil, irm:l dos dois, chorava compungi
damente, clausurada na .sua cama.ra. O 

soberano mostrou-lhe o corpo en
sanguentado, explicou-ll1c, ton•a 

mas !ierrnamen• 
te, r rque mo. 

a 1,TRATO Dll o. pgua.o n 

livo matára D. Diogo. mas qut t0 amava co
mo.,. proprio filho, para prova do qual lhe 
dizia que. se o principe seu filho fallecesse, 
e ellc não tivesse outro filho legitimo que 
o auccedcssc, que <l'aquc11a hora para en
tào o havia por bCU filho e herdeiro de 
lodos seus reinos e senhorios.» l>. Manuel, 
que a dôr e o t'.ipanto impediam de arti· 
cular palavn., ajoelhou, beijando a mão do 
assa.Mino, cm que talvez o~ seus olhos es· 
pa .. ·oridos aperceberiam ainda a1~uma man· 
cha do sangue fraterno. Xcnhum dos dois 
tinha n'essa hora a presciencia do futuro, 
decerto. Mas as palavras de D. Jo~o II 
eram verdadeiramrntc prophetica~. 

O adaver do duque de Vizeu foi levado, 
em ~guida, para a egreja principal da villa. 
onde esteve c:tposto sobre um t·atafalco for· 
rado de panno negro, sendo depois en
terrado de tar<lc. O que succedeu aos ou
tro• implicados na conjuraçao rere

re-.5e assim resumi
da mente; 



cComo sempre, a justiça de D. Joao 1( 
degenerou em vingança: D. Garcia de Me. 
nezes, bispo de Evora, foi levado a Pal· 
mella, e', como o seu caracter sagrado não 
permiuia que se lhe tocasse na cabeça un· 
gida com os santos oleos, foi mettido n'uma 
masmorra subtcrranea e humida .-uma cis
t~~y de Pina, onde a ~~~os d ids 

do de Menezes, que mostrára uma grande al
tivez, foi processado, decapitado e esquar· 
tejado. O mesmo aconteceu a D. Pedro de 
Athayde, que, fugindo de Setubal para San· 
tar:cm, foi preso no caminho. Seu pae, AI· 
varo de Athayde, que ficâra em Santarem, 
segundo o plano dos conjurados, pata, logo 
que el-rei morresse, s.e apoderar da pessoa 

..----~---·-

e. dizem que com peçonha acabou sua 
vida», U. Guterres Coutinho, que el·rei 
promettera a seu irm~o D. V asco deixar 

com vida, foi preso na torre de Avi•, 
onde morreu pouco depois my:ucdo .. 
samentc, nào de morte natural, mas 

artificial, segufido a expressào 
de Ruy de Pi
na. D. Fernan-

•~, 
}~~ 

da Excellente Senhora, recebendo aviso a 
tempo, fugiu para Castel1a e conseguiu sal
var~se. Fernào da Silveira esteve muito 
tempo escondido em Sctubal n'uma cova, 
seguro, graças á fidelidade de um ~reado 
antigo, que o nã.o o~rigaram a trahu· nem 
promessas de merces, nem ameaças 

de castigo. Afinal 
fugiu para Castella; 



mas D. João H fez da suaextradiç:to um ne
gocio diplomatico; o pobre Fernão da Silvei
ra teve de se asyJar em Avinhão, na França. 
e lá mesmo o íoi perseguir a vingança im 
placavel e incansavel do rei de Portugal, Um 
emigrado, a quem Ruy de Pjna chama o 
conde de l'alhais Catalam, comprado por 
D. Jo:l.o II, assassinou no dia 8 de dezem· 
bro de 1489 o desgraçado Fern~o da Sil
veira; é verdade que o rei de .França. in
dignado com esta violaçao da hospitalidade, 
p~1--.iu severamente o conde; mas a vin~ança 
do nosso monar-

verdade, a historia imparcial 03.0 abona in .. 
teiramente. D. João IV, apesar de toda a 
lenda corrente e ac~eite sem discussho, pa
rece ter sido, na realidade, o verdadeiro at· 
tifice dissimulado d'es.$a íamosa revoluç:to 
de 1640. Não é esse o ponto que, n'c.ste 
momento, nos interessa, porém. Tinha qua
Jidades, que lhe nào teem sido reconheci· 
das, esse Bragança. íun.dador da dyoastia, 
e manifestou-as bem na habil cons.olid~ça.o 
do seu throno e da independencia 1tacioual, 
quando desistiu de todo de negociar com 

o governo de 
~ CasteJla, como 

parece ter ten
tado. 

Depois do ar
dor, que todos 
manifestaram no 
primeiromomen· 
to, sobrevieram 
receios sobre o 
resultado final da 
aventura do pn .. 
ineiro de dezem· 
bro e irrompe· 
ram invejas, des-
peitos e intrigas, l 

que o ministro~
hespanholOliva· ~~ 
res se esforçou ~ 
por aproveitar. 

ri~t~~::~~~~h~~ ! arcebispo de 
Braga, que fôra 
ministro da du· 
q ueza de Mao· 
tua, conservára· 
se partidario da 
dominaçào es
n~ngeira, apesar ~ 
de ter feito parte · 
do governo pro .. 
visorio. Come· 
çou a preparar 
umacontra-tevo

cha estava satis
feita. Resta\•am 
os dois irm~os 
Pero de Albu· 
querquc e Lopo, 
conde de Pena· 
macõr. Tiveram 
sorte diversa: Pe
ro de Albuquer· 
que foi preso, 
condemnado á 
morte e executa
do ; o conde de 
Penamacôr sa· 
hlu do reino, e 
andou. por toda 
a Europa, crean
do inimigos a D. 
João II, e levan
do de côrte para 
eôrte o seu odio 
inextinguivel, 
que, Lranspondo 
os limites dcs
culpavcis, como 
sempre succede 
nas rn!ts paixões, 
o le..-ou até a 
conspirar. cont~a 
a sua patna, pois 
que na lnglater· 
ra aconselhou el
le mercadores 
britannicos a 
prepararem na
vios com que 
tossem á Gui .. 

ll.BTA:A"f'O D& O, JO:SI-': 
(ReprodrJCçtlo de uma pho1orn1plua do t~mPoJ 

h1ç:t.o, associan
do·se pa.ra isso 

né, o que ntto se effcctuou graças ás re
clamações energicas, d1rigidas por D. Joào 
II ao governo inglez.> 

TES'fATlVAS CONTRA D. JOÃO JV _f! Ü ARC'E• 
ntSPO DS RRAGA CONSPJRADOR .. o nr
MHRRCJOO SACRtFICIO DO DVQU& 01!. C'.\

).UNHA • 00).fJNGOS L'EITB • U:\C RO· 
.;<.tANCR DE CAMILt.O 

Foi uma conjuraçào da nobreza. como se 
sabe, que derrubou o dominio bespa· 

1 nhol em Portugal, ao cabo dos chama· 
dos sessenta annos de ominosa ty
rannia, que a rethorica patriotica aiu

Q\JlllR~:.,. da nno acabou de ••piorar cm am· 
pliócações, 
que, valha a 

com o marquez 
de V ilia Real, D. Luizde Menezes. Conquis-
taram ambos a adhesào de outros fida1gos~ 
dos capit~es Diogo de Brito Nabo e Belchior 
Correia de França e do opulento mercador 
Pedro de Bacça. 1\ia~ procedcra1n com tanta 
indiscreção que o plano da conjura, que coo· 
sistia cm deitar fogo, no dia 5 de agosto de 
1ó41, aos quatro caotos do paço da Ribeira, e 
aproveitando a confusa.o matar o rei e deter 
a rainha e os infantes, proclamando depois 
Filippe IV, foi conhecido a tempo por va· 
rias denuncias. A consequcncia íoi serem 
presos, de surpreza, todos os <:onspira.
dores, no domingo 28 de julho, e coo· 
duzidos a varios castellos e fortale-

zas onde espera.raro 
o julgamento. 



41"'1'&!<.TADo Co!<.T&A J. '\'IOA 0'11.-.. BI 
D. JC>'i'I.. 

R,1>rodt1t(l1'1 d' ""'" tJrvan/la 
u:uu11tda po,-o o ,~,diçao d4 Hl!i-tor1a 

de Portua:al d1 An4eiro Cltt1gt1s 



No dia :z8 de agosto foram executado11, 
no Rocio. por e:ita ordem; o marquez de 
Vllla Real. que apparcceu vestido com um 
capuz escuro e trazendo o~ dedos pollega· 
res das mãos enlaçadas, .uaóos com fitas 
pretas, seu filho o duque de Caminha, o 
conde de Armamar, que era sobrinho d11 
arctbispo, e D. Ago5tinho Manuel; e (o. 
ram cnrorcados e esquartejados, depoi~ do 
terem 1'.ido arrastados, os dois capithcs, o 
mercador Baeça e o ucrlvão c1a To .. ·ola de 
Sctubal, -'lanuel Yalcntc. 01 cadavere1 (o .. 
rarn depois conduzidos, na tumb:a da :\li. 
z.c1 icordia. ao cemíterio. 

újovendu· 
que de< '.ami. 
nha, casado 
de pouco, 
n~t> tivera nf'• 
nhuma pane 
na conspira· 
ç!hJ, e até ~e 
rccu«{na te· 
nazmcnte a 
entrar n 'tl· 
la: o -cu uui-

aos episodios da accusaçtlo e morte do secrt· 
tario de E~tado Francisco de Lucena e do 
duello de ll João IV com o escriptor D. 
l<'tanciscoManucl de Mello. O primeiro, prio· 
cipalmcotc, é butante conhecido pela com· 
posiÇàO do Ro•1111<âro de Igna~io Pizarro, e 
tanto um como outro n:t.o entram propria
mente na categoria dos facto!f de que este 
artigo se occupa. Temo .. , porém, de regis
tar ainda outra tentatjva contra a vida do 
fundador da dynas:tia brigantina, rcalii-ada 
cm 16.tó, pelo escrivão Domingos Leite, 
que se diz tt'r ~ido subornado pelos agen· 
tes de D. Lui• de Haro. 

• .f:., ,X,1rna'oo 'e, Sa.11cra '!. j•f .!lfar 
7''' it11t 'iir;h .?- /mmrno JlrriJ, J }J G.'3t ;, aÃ10u;u1a, 

,;':1a> J<í,., f;.l)mw11, JM~ -7itJyud, e ~,,e{ <.Ãl•art.J 

te: ao arce
oi!!:p..> de Lis· 
l>••. 0. R<>-

, __ 

drigo da Cunha, que ícr. o mesmo pedido 
á rainha, respondeu a dura D. Luita de 
Guzman que o mais <(UC podia conceder· 
lhe cm o nâo revelar qoc elle fizera tal sup
plica Nào se comm~nta tão re\'oltant'!' 
crueldade. 

O arcel>i$.po de BraR"a morreu na torre de 
5. Julilo. Todo1 os dcmai~ ccmplicc1 fo

ram se .. ·cramentc (.;u.tigados •• \ dureza 
da justiça de D. Jo!lo l \' impressionou 

por tal fórma o rcâ de Castella, que 
se conta ter exclamado: •Agora sim, 
agora é que o duque de Bragança se 

fez rei 1• 
~ao nos rt· 

ferircmo• aqui 

O assa..s .. mío do rei dc\·ia re~hsar-se oo 'J!lll'!,_~ 
dia da pr<.tÓ!t:io;3.o do Corpo de Deus, á sua ~ 
passagem pcl11. rua dos Tornciros. Domin· 
gos Leite alugftra n'aquella viclla estreita 
algumas cuas contiguas e abrira nas pare. 
dcs interiores communicaçõcs entre umas 
e outras e nas paredes que deit.avam para 
a ru~ frestas por onde puJ~ apontar uma 
espingarda. Tinha preparado varia.>t, carre· 
gadas com balas bervada~. afim de poder 
repetir as tentativas, aproveitando a cor
rcnteia das fre&ias emquanto lhe falhas· 
sem os tiros. Pe>r qualquer, motivo, 
sendo o mai1 pro\'avel tel 0 0 .-com· 

mettido o receio 
110 uh1m1 
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ltP.TkATO OE D ,,. ... , ... '· roa Mll:H~.\". GRJt.\TltA 
os .... ~rAa t·ao1:s 

to, >emelhante plano n!lo foi, porém. exe· 
cutado, e o .seu auctor rugiu para ~la
drid. :\hi, natura.lmeote, 1ndtaram-no com 
maiores promessas, e JJominROJ Leite vol· 
tou para Portus;-~ na disposíç2o de dar 
cumprimento ao seu designio. Denunciou-o 
ent.llo o seu companheiro Roque d<\ Cunha 
e foi preso e supplidaclo. No .sitio da rua 
dos Torneiros a pied~cle do rei, depois de 
ter cevado a sua vingança nlm barbaro re
quinte, mandou conMruir um convento de 
e: armelitas descalços. 

Este episodio "'crviu de thcma para um 
magnifico romance de Camillo Ca>telJo 
Branco O Re.fi<ida, cm que a ímaginaçao 
do grande escriptor afabulou at~ certo 

~nto os factos. mas, em que apurou tam
l>cru. n'uma .serie de notas da su" rostu
mada e valio.~ erudiçao. varios pormeno
rcM historicos referentes ao r;.1so. 

1), P1JuN.O JJ 6 UM\ C:ONJHl~A('\1) t>,\1t.\ 

RL-:J'ÔK D. Anos~o V4 ""º lllMH:S-O * 
(.', Al"ff)r.l.\OO-. c·os11u () J°'1 6 O 
st·r1·L1no oo... TAVOR" •A r11.:1c: -

O \Dr 00 .11.\RQt•FZ UI i•ullB\t 

--
po;a outro da corôa e da mulher 
A inda depois de deporllldo para 
An,z'r.t parece que nào deixanun de 
re'!lar odgun1 partidarios a.o pobre 
rcl desthronado, e foram e~~e• que. 
com o auxilio do embaixador ele 
llc-ip;mha em Lisboa, prcparnram 
u11\.l con.;piraç:to concra o infünte 
rcgtntc. O plano er.i -simple1. Em 
:673, quando O. Pedrc r.,i para 
os banhos du Calda:>, tramavam 
matai o ali, bem como ~ esposa e 
á 6lha, creança ent:i.o apenas de 
quatro annos de edade. Uma eJO· 
quaJra hcs.panhola, de J 4 navio~. 
que viera íuodear cm Cascac:11 1ri;,i 
em J1.e1;uida á ilha Terceira raptar 
1). Atfon'iO vr para o reMal>clcc:tr 
no throno. A conjura foi. pnrc'.·m, 
dc,cubcrta, e a maioria dos cum 
plirc1 pre"o~ e executados. fü.trc 
os que pagaram com a cabeça figu 
raram o fam•>SO secret.ario de E.u.a 
do AJ'\tonio Cavide e D. 1-·ra.ndsro 
de )l endonça. 

O attcntado do; T~~·oras contra 
n. JosC: é ba .. taote conhecido. rr 
é·o menos <1utro realisado. oruc an 
nos de1)oi11, cn1 \'ilta \"içou. fqi 
nrJ dia 3 de dcr.cmbro de liC.111 cm 
um domin~o. O rei saía do paço 
para ir caçar á Ta'Jada. <,>uando 
tran.,punha a cavaUo a porta e.lo 
N/• surgiu-lhe á ítente um homem 
mal ve~tldo e armado corn utu gran-



ç~o. e que o marqucz. de Pombal 
conseguiu haver ás m:tos:. foram pu·
sos para o pateo dos Bicho~ e na 
manhã de 13 de janeiro de li.\<> su
biram ao patibulo armado cm Heltm. 
e de que escorre tngicamente um 
rio de sangueira sobre a hi'>toria. 
Ningucm pode ter esquecido as bar
b;'l.ras crueldades do $Upplido dos 
l'avoras, que confrangem de horror 
e de pledade. Não queremos, com .. 
tudo, deixar <le engastar aqui n pn
gina cm que Camillo descreve a exe
cuç3o da velha e nobre rnar<1ut1.R de 
Tavora D. Leonor: 

Havia uma escada que r.uiJia pa
ra o patibulo. A marqucza apeou da 
cadeirinha, dispensando o 'lmparll 
dos padres. Ajoelhou no primeiro de
grau da escada, e coofcs..\<1u-sc por 
espaço de '° minuto~. Entrct3nto 
martellava-se: no cadafalso . .\períei
çoavam . ._c as aspas, cru·a\'am .... e pre
gos ncccs.sarios á segurauça dos J>OS· 
tes. aparafusavam-se as ro ... ta!i da, 
rodas. Recebida a at.~olvic;ão, a pa
deçente subiu entre os doi:s: padres. 
a escada, na sua natural attitude al
tiva, direita, com os olhos fitos no 
cspectac-ulo dos tormentos. Trnjava 
de ~etim escuro, fitas nas madcix<ts 
grisalhas, diamantes nas orelhas e 

l')I 1t1 11i1." ro m: u. Jolo v1, 0?:<1F.s110 me " ' "tJl-ir.tkA n'um laço dos cabellos, envolta cm 

menda pancada â cabeça. 
D. jo1'é íe.z erguer o ca,·al 
lo. e roa o que lhe valeu. 
Ficou apenas <ontundido na 
m2o de redea e uma se· 
gucda pancada, que o ag
gttuor ainda tç\·c tempo de 
dirigit ·lhc, attingíu s,,) o c-a
\11Uo. Os da cvmith·a . que 
ac:udiram. foram, p:-r sua 
vez. ruais gra\'emcnte el)pan
cados. ;\[as COD5C[:Uiram por 
fim prender e amarrar o 
c-ncri;umeno, que era um tal 
Jo~o de Sou'"· do Fundilo. 
AcalJou, Deus sabe como, 
no !orte da Junqueira. Us 
parcnteR, que foram Lambem 
pruo~. e "lujeitos á tortura, 
nada te\'clara.m, naturalmen-
1e porque n;tda teriam qoe 
dizer. 

A hi!ilClria dos tiros dados 
ou maudados dar pelo~ Ta
\ ora~ contra a carruagem de 
D. José é. como já dissé

mos. l.arsamente conheci
da. e 1ttia. por is.so. ocio

reproduzil·a aqui. 0-s 
~ue "'C acharam en\·ol
vido,, com mais QU n. rtoao 1\, LIT(;t;JUPHl!•lt1•: ~E!'-Ol"l (Jb,.OJ 

uma capa alvadrn 
roçagante. .\s5im 



t inha sido pre.'ia, um mc1. no
tes. 1'trnca lhe tinham t:Oll!l!Cnti· 
do que mudas!'Je de cami!'a nern 
o lenço do pc~roço. nec•tbernm-a 
tres a lgozes no to po d~1 CAcod a , 
e mandaranHt fa1.er um giro no 
cadafal.s.o pnra 1'Cr bem vi:,tA e 
reconhecid a. Depois mostraram· 
lhe um a um os i1\~trumc11tos 
das c:-.;ccuçôe~, e explirnram-lhc 
por miudo como haviam de mo1-
rer !>CU marido. ~cus filhos, e o 
marido de sua filha. M nstrnram· 
lhe o maço de ferro que devia 
matar-lhe o marido a panrndat 
na arca do pei to, u teitouras ou 
aspas cm que ic lhe hu·i1m de 
quebrar os <>f.!-.OI das perna1 e 
dos braços ao marido e a01 fi. 
lhos, e explicaram-lhe como era 
que as rodas operavam no gar
rote, cuja corda lhe mf~travam. 
e o m1)Jo como clla rcpuçhava 
e ~tr-angulava ao desandar do 
arrocho .• \ m:trqucra cnt!lo auc
cumbiu, chorou m!lito an(iada,· 
e pediu que a m;u.uscm depres·J 
Q. O algoz tirou.lhe a capa, t 
mandou-a sen1.ar n'um bii&nco de 
pinho, no centro do c:adafalao, 
sobce a capa que dobrou de va· 
~ar, horrcnd.imtnte c.fe vagar. 
1-:lla "ICntou~se. Tinha as rn~o1 
amarra<la5, e n!\o }>Odia compt•r 

o vestido que '::alra m.d . l'.r· 
~ gueu·se , e com um movimcn-' 
'\..~ln to do pé concertou a orl11 

da saia. e l al1to1 vC'n·, 
dou-a; e ao pt'1rlhc a m:lo 
no lenço que lhe t·ol>ria 1 

n petcu1;0 -- 11/M 

- disse clla, e inclinou a cabfça que lhe foi decepada 
pela nuca, de um só golpe . 

. \rripia. e desperta fremitos de invencivel indignaçao 
contra o carra~co despiedado que aventou e ordenou 
que 'e infligisse a uma mu1her U•l descaroaveJ tor· 
tur.a. 

UwA RA'""" wcc·A • c>1 J&SC1u oomo • D. ]o.to 
v1 ti! O.. ocu-. IR.11.\0l; D. llJ(.our.r. • D . Ptoao 
~D. MARIA 11 f! 0 ISUUE~"TE DR PARIS 6 An
l>UJAlUSTo ua D. FUL'l:.\SDO 6 EPbODlC.S DO 

REJ!'-\00 DE D . C.-\RLOS 

Conta•'\C que um jesuita chamado Cardo~o. e que 
linha o appellido de Ca11úal, tentou matar_ D. Maria T. 

111r dnrtJ111po11has á'_,__~ 



se. Como a rainh0t. Embarcaram·no para 
Geno .. ·a, porque a beala filha de D. José 
de nenhum modo quii que li.lue castigado, 
attcndendo ao seu rarac:tcr ccclesiastico. 

l-:ra já regente o fllho quando Pina Ma· 
nique inveruou uma coo1plraçno, que des
fechou, atinai, n'um ridit·ulo fiasco. Xo dia 
da procis~~o de Corpu1 Chri'lli, quaodo o 
prindpe se prcparan, na cgrtja de S. Do· 
mingos, para acompanhar o prt"'.'>t1tt), ap
~eçeu o intendente ~ibaíori_do e al<lrmado. 
pedindo-lhe que 'e reuras.OJC 1mmcdiatamen
te para o paço (>'l."lrque, deicobrira o tr~ma 
de um attentado e<1otra a aua pessoa. D. 
Joao, que nuni.:a 'e mn!ltro~ de uma. grande 
bravura, oao esperou 1ums explicações, e 
retirou-se logo ~c1n as dar lambem. Só 
mais tarde se soube o que occmrera. Depois 
da procissão pa~"ar Manique mandou er
i:tuera e-alçada e oh"lerv,r os 1.·anos da$ ruas. 
Na.o se encontrou n d.a de SU\peito, e to
dos riram á cu~ta da p<1hc ia e do sus10 do 
re-t!:ente. 

:\o Braz:I parece qut! chegou a haver 
um attentado mai! authentico contra D. 
Juão \·l, e qando ellç morreu e.ipalbou-se 
lambem que íôra envenenado com umai 
laranja.,.:: que comera 
n'uma merenda, ma\ se· 
nclhante vers~o n:'\o c~-

cã bem averiguada. 
\ respeitodc ll. Mi· 

gucl diz-se cgualmente 
que uma vez, n'um jan
Ur, lhe haviam deitado 
\·eneno no copo. e que 
rt.ra o ,-i~conde de Que· 
luz que lhe fizera um 

çado Cogn ao convenlo de S. Franri1co, onde 
dormia o batalb!lo de cac;a<lore1 5. que 
acabava de regressar exhausto da deustro
!Hl acçno de Ponte Ferreira, diz·5C que :.ts 
coi'!a" c"tavam preparadas para o impera
dor str morto no caso de acudir ao iocen· 
di(), 

Huava I>. )laria C•tt P&trb e habit.ava cru 
um predio da rua de t-Ourcelles, quando, 
n'uma manhã de novembro de 1831, cnuou 
uma bala pela janella do ~a.binele de /oi-
1<11~ da rainha e fo1 atrave-. ... .ar o cortinado 
d1> leito no quano de cama. ,\inda oulra 
Uala batera na cornija d•> cdificlo. A poH .. 
eia fr01ncc1.a procedeu a inve'ltiga\t"~cs aoUre 
o CMO. O rc!:lpectivo proces~o, qur app<.lrC· 
ceu no espolio de Ferdioand Ucni", foi 
adquirido pelo Hlustre b1hliophilo e dii;lin· 
cto c~criptor sr. Anoibal ~·crnande, Tho
mai. ~ada '>C apurou de pl) ... itivo, ;u:.than
doJ~se por arrumar o ne,.:ociu. ;Htril.11,;indo 
ao tiro uma simples ori:.tem a: ddcntal, Cm· 
bora na asa fronteira dtt. mc'fma rua mi>
r~c~e coi~cidentementt: um portu1uex. que 
nm5tuem ancommociou. 

i-:m 2'~de_ianeiro de 1~37 foi t>. Fernan .. 
du vlcüma de um attentado, cuja narrabva 

se eo.contra nos JOrtl;\cS 
da epoca. O rei 1 que 

gnal para na.o beber. 
que o rei \"ira no espe
lho que tinha frontei· 
ro. Affirma o :tr. ,\J. 
berto Pjmentcl, em Ulll 

dos seus livros. que ci.ta 
tradiçao lhe íoi conflr· 
mada por um velho ~er· 

<) K .. l:'..;"'Q 00$ TA\'ôkAl'>, 'lllH AINDA KXllHR 
SA ISACkl!)TIA º" ~a;11:1·.IA l•A r l·'.SllA 

saíra a dar u rn passeio 
a cavallo, recolhia, !t 
entrada da noite, ao pa
tacio d, .... , !'\e ·e"id.Ldes, 
quando, ao vohô&r da 
rua Direüa do l.ivra
mento para a calçadii, 
um individu1> se õ&tra· 
ves.sou deantt" do cavai. 
lo e lhe lotnçou a m:lo 
ao íreio. O. Fcrn;indo 
esporeou o anim::i 1, que 
~e empinou e rompeu 
para a frente. O deM;o. 
1\hecido, lkando f>ara 
traz, arrcmeHou cntao 
duas ou treo. pedrada! 
contra o príncipe. Pre

OK l'kAN('A, lt -,•l"I. tl.~-•l'Ul 

t)F; 51:-:ll VK.ST"*l~IDO f N 17S9 

vi dor do palaciode <Juc· 
h.1i. cxplic-..t.ndode por cite Jacto a grande 
ami~ade entre o prindpe e o antigo barbei· 
rn que fez 'isrondc~ 

Por t')Ccasi~o da guerra, quando D. )fi· 
guel pa~sou re .. ·ista b trop<1!11 que eerca,·aro 
o Porto, um otlicial ele ;_\rtilharia tinha pre
parado a sua bateria de maneira a dar fogo 
na occasiao em que vil'\se as plumas bran
cas do quartel general de J:'. Miguel th1-
ctuar em determino.do direcçtlo. O impera· 
dor, que percorria as linha~, recommendou 
que n3o dlrigi~s.cm o fogu para qualquer 
silio onde pudesse e11tar o irm:lo: mas, 

apesar d'i~'º• o tiro foi feito e feriu um 
soldado que estar.a a pequena distancia 

do pri'l<ipc. 
);o princípio do cÇrco parece ter 

ha ... ·ido tambern o plaoo de assassi
nar U. l'cdru. 
Quando fui lan 

so, foi reconhecido como ~cndo um estran
geiro que urvira na qualidade de offic·ia 
na gucrr.a n :mtra D. Mi~uel. 

Tcm·s.c falado mais de uma vei c:m uma 
tentativa. que ~ diz ter -.ldo fell.t contra 
a vida de D. Pedro V. No reinadQ de O. 
Luii nn.o lemos, pelo contrario, idéa de 
qunlquer facto ou circum~tancia ele 1'Cme .. 
lhante gc1lcro. Com el-rei D. Carlosoccor· 
reram alp;un1 incidentes, que c;.heg;.1ran\

1 
pelo 

menos dois, a ter echo nos jornaea. () mai~ 
1t'.rave de todos, parece. s.uccedeu uma tar· 
de no Aterro. l\enhum d'csses cai.t., te\'t 
consequendas para o soberano e fou1m coo
~iderado1 attos de IOUC<i:>. U,ta\'a CS<"riptC" 
phrém, que o reinado de D . C2rlos ha-
''ia de encerrar .. ~e eom o primeiro re
gicídio da no~sa historia. 
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Gruro dos s.a.rgeotoa do contince-ntr dt A1t1tõ•a que emNr.,çu no dia 1 Ot 111.rço: 
S.rrertlos M•rllt•• Rer-a.s, Ca·•I""· Tch',,r• l.•'/J'I. C•da,,o, $1/:·a. E• ,,nto Vutal, 1-·rcil•I, (;ottt·rio, 

Cold•i. /lf()l/o Lobo, R«/io, C1·11ru. Ri6ân"ll"• Du•r·t~, Nl>blu, X.i·k-r, flfe1u.ra, M"'''"'• 
Go"'" Lo/'f). S1ír'a, Soares, Cardoso, A§o#SO, .A1'd1·od'• Mn9uita, Cos/10 <On•a/J,o, Lou''"'"• l\m~nta 

Um emulo do nosso rei O. Manuel: c11,rada ao i•1rd1'm fio Vittftnno dos doh lelHs e1wiadas 
pel.;, 11e1111 M,114/f'f ao Pa~ (Cl-IÇUlt Dt: CH. AIHl'llALAlt) 



O. A•'1oulb <H/1n.ndo na ~cr4a da bl11f'daleHa: ao fuHdO as lnuilka.s da Si 
-0 "'""' palriarçh11 dJpois de />a1·a,,u,,1od11, 1tu'udo da 1gn}o 

da ,1f'1gria/,R1t, diririfido-u JNs1·a 11 SJ 
1 

O pau ia1 rha . 
satndo do """' JUH/11 ti 'krt/11 

da Mqd«l<m• 

L 1.;,uo.\ teve, ha. dias, °'<:a· 
sião de a~§i!tlir, pelo en• 

sejo da e11tra1la 11oolemoc do 
S.en DOV' p~tlriarc:ha na Sê, a 
uma fest.a religiosa re\·ettida 
de cxcepcional solcmnidatlc 
e brilho, como ha muito lhe 
nào era dado prc,.cnccar. O 
proprio coche \'c;rmclho1 de 
especial apparalo, que C cOS· 
tumc tradíclonJI ltrvir 30i 

chefes da diol·esc li"'bunewH-: 
na\ suas saidai. de maiM re· 
prcscnt.:tç:ln, de tno pouco 
\lsado que fui du1anlc o tem· 
po do homem 11.imple!t e mo· 
desto que era o cardeal I>. 
José Netto, caua.ou qua"i uma 
impre~J.o de •urpret3. inc: . 
perada, com as 1uas duas pa· 
rclhas, de crinaJ enfeitada~ a 
6tas 37.UU e brancas e enri· 
quecidas de magnific~ arreios 
de prata e «."(jm os aeu~ a. .. 
cheiro, trintan:uio e crcados 
de taboa, ttaundo fardame.n~ 
tos aga1oados de ,·crmelho. 
Depois, a imponente proci'"' 
s.'lo da egrcja da ~1ag~talena 
para a Sé, com o bitf)(J de Lis~ 
boa sob o palho, rcvcJtido de 
amito, ;llva, •ir'lgulo, t'!!.tola e 
pluvial de &ctim branco bor• 
dado a ouro, e º' prccio~o11 
diamantes do íormalio sobre 
o peito, precedido pelas cru· 
zes, as varas e os cirine~ du-



irmandades e das ordens. pela$ cru- .J:~ir,tlli"''Y{'--~ ....... ---------------~ 
zes parochiacs das frcguczias do pa
triarchado, pelos priore5, eoadjutores e 
parochos. pelos deM:mbargadorcs da 
Relação Patríarchal, pelo campanario, 
pel .. íamo•a. b .. ili<>•, pelos capellãt$ 
cantorQ, pelo cabido, - uma lon~ 
thcoria ccdcsiai.tica, cujo dcs.file fecha, 
atrai do pallio, a rcprcscntaçào da 
casa real e a guarda de honra. Foi 
um espcctacu lo póde diter-se que no
vo pata a ~:apitai, e que longínqua
mente ft1 auggcrir a muitos a lem
bran•,a dos cfJplcndores externos com 
Col llC em outro$ tempos a cgreja se cer
cava no nosso pniz. 

A travCS!'IÍà de S, Vicente de Fóra 
para a Magdalcna, o prcstito d'esta 
para a ~t~. a cerimonin na egreja pa
triarchal da pre'itac.;:'lo de obediencia 
do corpo capitular e do 1e-Dnun, o 
regresso ao palacio diocesano, a rece
pçlo ahi, na sala do throno. todos os 
passos da jornada d'c .. ~ dia, cncon· 
tram-~ descriptoS nos JOmaes diarios, 
e por isso seria desneces:sario que~ 
n"C5te ponto, nos ala~~emos aqui . 
. \pes.a.r da rettricçlo, que o luto im· 
po~ em todo!I e~~~ actos, n:to ha du· 
vida de que ellc• '!e celebraram com 
grande relevo de apparato e imponen· 
eia. O novo patriarcha tomou posse 
da sua S.6 cnm todas a, manifestações 
de elevada honra devida â gerarchia 
do bispo de Li~boa, cujas prerogativas 
s.ao cxcepcionncs, e rlem sequer faltou 
uma grande ..:ontorrcncia a assistir, 
nas rua, ao cortejo procissional, e, nos 
templos, As cerimoniH reli~iosas, con. 
duzldos uns pela rt:. outros arrastados 

01 1n. /). TA11'"u d~ Vil/una, cord~a/ /nln'archa. t aruln1po d' Myliltu suhiNdO 4J tcJ~a1Uis dt S. Viu11l1 
- Os srs. '"''fuu11 dt P1Ha/iel e Calle/Jo ,Jf~/Jror, npNu1tt1,,.tt1 da /a1tu'U11 r~al, eos ministros sr.s. A•gHSto Ca11'/J.o, Ca,,.pos 

HMrU/1'#1' foirnfro do thnral- A procirsi'lo a t:imiAAL) da Sh Os />Y;orn d.t11 /reruuia.s do. d1ocu1 J>i1ra,,.utodos, 





0 
d: 

~e-~';?·~r?'.'~ 
r'~ ,_ ~w.w,:._ 

) 
) 

1 

~ 
) 

-

Dr. ]049•"-"' .1/ar·/,,11 /U111n . '"'-''""UJ 
do "°'-'º pot, rcrn·Aio 

(CL1UÜ OA 1·Jlul. J. N0\'41:9) 

pela curio~udadc de go.,ar um cspec1aculo alta· 
meole decorativo. 

Na Sé, o prelado, depois de ter recebido no 
solio os testemunho!\ de obcdiendn dos capilu· 
lares1 pronuncia n seu discurso de "audaç!\o, que 
começa por uma in\'ocaç:t.o tle f)az, commumcnto 
usada na linguagem chrbt:t.. A 1n11. du Senhor 
seja coru.vo~co!,, é esse o primeiro desejo que o 
novo pastor invoca etn íavnr do ~cu rebanho. 
E.m seguida, a sua oraçl\o ó composta tn1nbcm 
clc palavras doces e discretas de pai. Roga n 

~ 

Pddr< Bernardo A.fll:C"io C41Jrila, <•P<lllf4 
do notM f>a-/1 i4rc•a 

(CL1CHt: DA .. 801". J. ?'(0\'.0:!'IJ 

Deus pela egreJa, pela patria e pelo rei. e a $U~t 
voz traduz uma mteoçào commovlda e ele fl· 
sincera. Depoi.$, o seu braço ergue-se e a m:to 
lança a benç:to n'um gesto largo e generoso. A 
festa re ligiosa termina com a exposiç:to da gu 
charislh1 e o Jç-/)eum !a1ulnmus1 executado no 
côro a musica vocal e instl'umeotal. 

l\stá terminada a cerimonia da posse solemnc 
do novo patriarcha de l.is:boa. A pa:: do ~\"'ruhor 

~ seja com o seu rebanho, como elle pediu, e 'IL seja tambem com elle, como s:io os nos><» voto• 

5:,_ ___ _ _ _ _ _ _ "1!1F-•1 - ------.~ 

Ot S. Vl~ntt'I :\ Magdtiltnll : O ~<>riu t·~' mdho do f>ollfarcha 

(CLICHá 01? UNOLHlL} 



Bhna pura 
110 SECUl/00 AllN/YCllSARIO DA MORTE 

OE O. GlllLHERlllllA DA SILYA CRAÇA 

.\do Jut flllnos, .\ênhoY, f'tra111t' a iufi11i1"1de 
D~ ,,,,,,, dl), ;,,,, .qrJal. O k•/"> t re/aJ1."t), 
h .. a .1frmt1ri.a o supnmtt, o to111a.erado nrehú10, 
Onde a lriSfc;a 1r11ar,ftt a Jtmi'/Jrr t1erdatlr. 

EM k ''' ufa }"nu1J.a, nos :-e111t.H dai '"'""na, 
.Vimlh1do tfe amnr,g1'ra, ondein o ltoslil moli•'O -
Que 1m1da os ttJraroes tm palp1la11le o f:.o, 
\ÍJ11ü' dia ill"li/lrand< 111 go/111 dr Sz .{tllk. 

Atas a .Saudade cria n lu111i110.ftt vida 
Qlll ~·i:,.e a Pom'1a ideal, sem n"'· resusd/,1 L.1 
E.111 ;·(1Jla al•a-q~ a - ,, .1 rrtn(a t'#lrrJUoJ.1 • 

.. . Ak' ~r...e a mo1le 1ws 11>11/J!l 011 .l/.J,., ou /i/h,zam11d,1. 
1 oda a pltl1"1oplli,1 Vlf lagri/llllOS li711iJa, 
E a fJH-:·Ula r·111e.('a as ~oluc~~ do .VA /J,-1 .' 

.\N<õEL.1s' \'10.\.L. 

~[AOA>IK }llLIEl"ff 
Ao.Ul.-l>os joma
liAtas e tli-criptorcs 
eMr-angciros,quc ul
timamente nos teem 
vi ... itado, uma per-
1o>onalidadc que me
rece ser destat':)da 
e a de madamc J1 -
htne Ad;un, a no· 
lil\'el auctora de uma 
sérle de ll\'TOS inte-
1es...,,antes, conh('d· 
dos por quanto~ li· 
dam em lcttras e 
cm politica 

~ 
RonEKT \\.lLtOS'. 
O sr. \\'ilton, que 

e.:, de:;dc ha bast:m
tcs anno.,., o corru· 
p• indente: do T11 ·s 
cm S. Petersburgo, e CUJlt 

p.>nderaçno de C:\pirito e 
.dta:t qualidades de jnrna· 
li ta SC trem affirmado ... cm Rf1bet 1 11-1110,. 

pre com brilhante relevo, l 
qarantiodo-lhc uma posiç:to 
lle ex :epCÍ• 1nal merito e lodi• lth·el auc toridadc na 
impren~.i europeia, foi o redactor que o grande jornal 
de Londres escolhe1.1 para enviar a Lsl1oa, conliando 
justamente n3 sua. especial compctencia .. \ fórn ..en
ilta, e "º meirno tempo t~o afteduvsamentc 5ympa
thka, ctimo os assmnptos de Portugal tcem sido t ra· 
tados peh.> distinctO jorn~Jista tornam.no particular
mente credor da. nossa etnma e a~dec1ment~ 



HEATRO 
UMA REVISTA DE ACALMAÇÃO, • EM NOME DO PADRE ... • DE CAM4RA LIMA, NO THEATRO OA TRINOADt 

A pollteose a D. jotto do Camara, set:na fino/ dq t.~ tUIO, scçnozrapllia de Josi de A /,,,eido t: ~·a/11(/do,. iJfarqud 

~---.-~ ,,.. ... •••<•-

A flollu:osc aos l1u•oes do Cu.amolo, 11 ena final do / ·· aclD, .u em>gnJphia 
de jOSc de Almeida ~ Salvador Mar9Jus 

(CLl(:H~:j Oij: 111!'.NOl.l KI > 



C1,Ndldo tf1 0/t't•'i,.n, 11t1P•fH'I11~ 1\\f'rnorl:i!\ de \111'11 :tdrli-TJr,.,·e.ro d' Matto:> e acJt>r G(;Jrt~r. 

, é~":,r,~~'~":~ ~:;·~~~~~' 'd:",t~~~~1l~lk~~~~/ ~;~~:~E::-u,~°:J~ºô~;;~~:a "!:7.,~n":t ·~;~~~in 
(<'(.ICHÊ5 OA PHO'!' 1· R(ll'l'ANOt;•,) 



AHJ/ dur.tJJ r '"' c1- ••• D~ ro.sn e ht-nmo 
I ~º'"" llKIJNJ /Offos .,s /omnrts. 
,\f/1,1 o u::-,11/0, ,1.<,,lu " n frete /ro1uo 
C(Jno li11ld11a1 c/oi/wJ r ndtt01l'S. 

J,i1fr1.\ "!110- OJ ullit1;os-a ~rnra. 
A 1:/111 ia d't.\IO r,w,fM t /;lamffas, 
Florr.~om 11'01/re a hn·:1n 1·erdr csrassa, 
Rn:n. 1/llt' /<1rfo ,~ 11::•t1110 foi !>·rcc11rns. 

·"i-m/1r :•ruir e rasltiro, a folha espalma 
/'01 /çdo t1 t1tmft1 on !11.fos /11~idios1 
J·.fU td1t1111u1µfs luimilin, a pa/ma 
QNr rim lmsrtll' os /)(u·<os alg-ar::ios. 

l/Jr ltltfa o /tult. ,,. campos e ~·nl/atlt>s. 
l al/'1 e 11tu11/u, ra:a '""' o dtdo. 
J-:.Ste11tle os '111 tos lt O(OS tsj>ahtlados • 
f T tnratlni$/ica da ugi4o. 

( rpo 011d1dat/Q ""' MQnfu e ro/lif,as . 
.f" 11 fio 1'111 /JrtUUO d't1r::t r jlirO Cnt j/or. • . 
&1•/of'tl 11 rlm~a e no .wl pelas rn111pi11os, 
Pas.ro ''·' dofilndt'uo:i d'Andhog<Jr. 

lltslt+. 11.r .H/JJ.\ jilr111.t:t11lt.t, prolo11.1.:ado.t. 
1 'ª' 1:knilm 111au1 M t o 11rr:·tJ.st> I! l>tl(b 
Ru11uH d11.r \lll"tfos ltm1/J()J"i.t, n-1/ados 
HttJ"a5 r l1011u f'()m possâ11U braco. 

Fslrt'd11/11 ~ ilmmtr. n Kritan·a 
JJ'rJ~ll( mullttrcf, /011.::r. n'mna vuoslJ, 
So/hmJtJ • pJ·) ÜS• a.t:udo!l d'akgn·a. 
o J•-)·11.tt dr gul! o"''" ov.:illo g-o.sltl. 

-~ r1/rt W flXn1dam, /Jarl>oros. a Jrti#t, 

1-.. tr • .. YN·r.U• morwitos e brrói-rt.J, 
tis •r•·tris• n-pdulos e u• fi1111 
/las tv1us """'" o,111Jas das .,,,11/lterts 

/1 rt () qNr lnnbt-,1 1u prinlili;vu .~01/n, 
11 t":rs tnttlnru(o o :'n1IP r o a11·oio. 
4 o m t.,.1tl~1u rontámos. eslnilotüs, 
l1tn11tlor 1oma o u'l:·o d'um rombaio. 

J 'msam /l(l/1ft'J 1111rlktres, rarrt,t:ndas 
( °'"" po111·11/t,,t, mrús do qur um ;11mr11to. 
((1111111hnm kul1h, ln-11111/n.r, :·r1:~atias, 
N'uma 1lltr1t e 1prr.uho de J·ojfrimcnlo. 

ümw to1or11Jas lr:.mn sobre o dorso 
lhmla d1• l.odia, jâX1\\' d1.· ceada. 
l ito '1sál/nnd" e <om 11111 gYa11Je rs/orf" 
A 11 1sta11't"·sl! '111: u /;ela estrada . 

• ')06rr as <os/as <arrt,~a11<·lkts U'lll fVia, 
t/011U1 dt /roja, f<1xrs col"ssnu~· 
I ae·I•~ do /ardo ti lbla 111fta corrt1a 
-S«Jr~ f"' /111·om. 911.asi Aorüo111/ats. 

·'"'t61r PUÚf d1ta1 tlJrdas que lhes :w11 

A r mliOJ mM Aombros p11xam co111 a111a1-,;n 
A'··.\1s1111ctln am1111fa • .• Hllo.s stJo /,;cm, 
AJ 11111/llot'\ tN/tti, 6tJ!fl$ dt carga. 



lbdo a'"""' · • 11 .i:úfct~,,... J. jcrrn 
rlf~ Sll<J a NOHh ('J(r."O - tJS nu·drc,.Jtru( 

h p1ttitist1J '"ze1 t11'111ro.> raras, 
Fa:t'm alitU Nal11rbrs. rarnirvs. 

E alamrdas tk f'tlr911t, siJ111qs1u, 

.V. llJ:"tJrts, pt o t11"'1ro f11J4 arram·a, 

.1/.u d'111t11S!t1s t tft' /"1r·1u ítlflitMsas 
1.· arMtlos t/"(lrria fi•a ' órturra. 

(11r14' a ''llntt<ll t'rlf j'er Ioda át }tira, 
(1.•1/0 li rjanub1, a 1al"far. dil-ert" 
.-lo /{Jfa1/1"1, tr4' G1ho 'I"' srpora 
O zraRdt t liru Al/antiro d" Eslrtilo. 

"., "/a(t:r5 <!Hr.<. • • O sol :-o/ta ... 1Wt11ntn/.o • •• 
,,.,,, /q•Kt " x1allif, :-o: o .ar t1..fi1UJ . •• 
F s;zo a xa/i'f'ar. • Fí11d1111 "" ':'tNfõ 
/11) IMll •o/.u te-ai/o a /ar_fa rrüta. 

( 111:0 /1 rs •mtfa•~us do Rai.u1/' 
•/Jjtlla!Mia 1111,./as, ptt111t1Js arro.;anlts, 
, ... {"{JIOl>iNnS <11}0 '"',,.º a:ul 
l'lJr111 "ª rab<(a, t1 lni11 de luróanlrs 

/•,,,,, o c4\""r~rani~ lr."i'urt..zram o/IJos 
(,)ut' arfo '1hO d1:inm: •Roas /arde.s.'» 
J/,u logl' u 01 ndaram Ntll ahr,.,/kos . • 
TtNlo.i M 111q11ros 5.Jq m11ilo col>ardes. 

Jbmuo tf',_\fltmn ;·nr o mtu ca;.•a/1111 

-1 fthJo, 111rrf bri11ra11tfo, fo>le e dtei.J, 
,1/111/() "' 1-;·010, r11sla·mt· aquidal-o. 
J..' kmula n 1·t1kfa e agita o freio. 

F"p11111, ft'Ít>~ :•t11lns deita fumo: 
., //{a n 11obu rol1r(1t, fina e 6dla, 
/-.: 11 ftdl.tb ratfr111111da, hc·m o pn"'"'· 
."'úutJde a lilín1i1r Jrtto e 6ar/J<la. 

/'11SJQ ""' mQhrl) montado 110 seu maclw 
- c.J/u/o--. di:n1 aqui - owu o imj>orlan/c 
Rtlla •didlal>a 1:=11/ r por deboi.t·q 
/)(J Joik e tio t"11pa: gro1u/, l11r6a11/e, 

Sol>u a alta sdla 111a11ra tscar,.aRL/fado. 
Ral..ra a /"'Ria ú Pc', '"rio cstri/>t.:dq, 
l~~a11do " "'"º tlire1Ja á fro,,/t e ao /at/D, 
Com 11111 ,rrallltÚ cSakiZZP 111e ~tu ta1UÍalU:ÍQ. 

P~UÜ• lrrs '''ªd"s-JV ii.~âro
J>o /orle "'"'º o "'"" passo Jra;.'tliLJ. 
Jl/111 Olllrr>, prr/trtdt> 011 11ta1s a1"/evo, 
A a111Ja do t1M1111al me agarrado 

... V.pn o ros/llJIU 04111 e 1.Ja ag"ra ~ 
1 tNlo o q-aiJ lra:J aui•. 'l•a.do " ra:w/10, 
l "' zurro "" ..zs.lrtJ •m u/t/adl) a pi 
Q•t' 11ssi• S<pro ~ acOll'lf'alÚl4Í•#, 

lo11ui a rslrruJa ru,....a e pedn·;:-osa, 
l·"'/Qridd de janfiRS, do lh1do 111011/e 
(}ttn11..b.l.s /{oru/ {!tu : i.sla deltái>~a.' 

O """'" "'ª" ' a m11=a 110 lwristmlc. 

(.>t"111/tJ.• il/tir //lo l>rtUtras entre o :·rnit: 
l.sr11w d" fo/l1,1s;r1n doj· pi11lt~i1os. 
(!1ta,1lo a111t1r p1,1r a911i ;St eseolZlft r fl'rdc •. 
Ca11"1rn ·1.ç-0111 ,_. rouxi111H_. prim<iros. 



}. em mdt1lit1l.\ 1wl1u, dNtnrnt/11.~, 
,_\tmwr.1111-.u. 110-:·1Ht>.f, d1·1:1wk.r, 
Os mrkos ,. t1 l. md1 '" m!J -:·nllllfftM, 
Cmn 1·60.{ hr11.trr•s, .ui:'"" pduhwlt"J. 

As lim/1u 111r11/rnil:1tu itl ':'f'ltnrnm - º"'"' tH ~·o'flS ll!{tH'rl, ,, lnl'll (lilJ(Jr/. -

/~ /11doJ O.J tal/ado.1· r11/ril10''111t 
na mi11ha ''''ª t' pnftridn .fft11· ••• 

Ao /iltJ '!"' rs/M11fd11 11 mru r11:111/lo 

Sr,ç-11irm11 mui/o,· 1n11ú, , 1/tuM 11r1':tJ!ftl 
Qui:: jNgu', t111fimli11·U. • • .. t ui,:11r1rl-11 
( /1.ç/1111•111(' O ln(ll • f.11rt111• i t.rjtrícll<HO, 

E ()rÍrÍd ,·empr~ a 1tt1t~úa t1t1111ri11'r1, 

o /a;nhor JUtdo,. dS HOl.r.1 NINl/tJ /i11111 

/1<1 •xAdil~ nu11tr11. a rtt:•11f,, J1n1r.1 
E as tltsrarr11J hr111a,, 1/as ramhmd.f 

TifJ" o ,., traz tio ''"""" o ra1a111<11lo 
{!ttt JllNl<I a ncJs, Nll r11r:V1 d'ts.ra titratf11 
P.usaRJ4 :-at, '""' xranM s.tp1w11to, 
71ros r:t'l"JIU/lws, J~Nsa jNmarNl'1. 

I tu o nor:v. "" pqr t!IA NllJ raj;a:111Ao, 
FuAaJa 11 'tt111a t'Jf"tir dr r11arit11 
Q11r /r.;om so6t"t .,,,, lndtM tnlf ""' 6nrr111I" 
C u1rtáo de &mfad4s e de /lln. 

Cltett> d l•nxr1· "'"''"4.1, '""'; â Mn1 
, .. .,,, """ "'lldf1NI do ª''" d"s IN<Sf#l/11S 1 

(!•I' "'" só /)ou 1'1 ''U I' ""' sd a,(ora 
7No o ,l/ogltnlJ .u tnlJ1a m/it1itas •.• 

Como t s<11td<>so tJlt m01 t·rr do ,/11f, 

/;,' l'OHIO t b"i.1/(' a VOI "'' 11111e;;úr, 

í}1u: saudfldl' t "'" /u a11fo ''"" dt~/1a, 
Ctmm r1tr dllti.,ta e '"" "''"'"U:'I', 11 mim ' 

JJtrt'rlo hd 11m 5,; lhu.J, ttm .fd qur ~·rjt> 
i~·m /111/n o qut' 111r ,.,,,. 1w tvrd(lt<1. 
/JcUS 1- 0 ~ /111()1 1 f)<UJ ,/ /Jn°IHrl',-t) /J('ijt1 

Lcmhras·fe tf'tSJll lnrdt dl' :w·,Jflf. . 

JJttu i ludo o que t kllo I' q1u tem afm,,, 
litdt> o que .llJ./ii't' e ~''-M, todo o amm. 
/J~llS t' n 11oile 'li/eJU"iosa t' ((l/tlld, 
/Jrus i o lirio r ,1 mnriára cm j/or 

/Ji!JtS, t'S~tt ~v-= /4() lrúle I' RU-.fÍOIOH 
Qur _u prul'1nt:ti so/Jrl' t0cfq o [rf?t,, • 
.. lo sol alegre. ti HátÜ sik11rio:111, 
I'qr lo..(,, a to rir. n.s IJJJras d'1,,-,1ot". 

Dn1s >do os UMS. t De•s ia : erJadl'. 
/Jn1:1 ia l>elk:a. Dnis i o u11/t111tlllo. 
l>rus a 1J111t1r.;r11.ra. 1 )e11s ; o snudatlt' 
Vs r.rtllmos. a !wrmtJNia. o srJJ)rim<Nlo. 

Dr11s t o raic> d< sol q11e as 111r.·e11s ~il:tt. 
!>n1s I o ro1txiltol. Deus o /Jil14e1ro. 
/Jeus t o rutlro, Dt'lt-S 11 maJn-si/;:od. 
/Jtus e o mor qNt .t:t11tl' so/Jra11uirt1. 

Dt11s ~ o .1 mor, (' d.c11su doiJ amaN/t"S. 
JJrNS t' rs.la l<n1g-r r pnllida a:nJ1gc1 • •• 
E lhm. stlO M k1t-S ollws sáuliflmrln. 
Jli11hn jm mas a e per.tida illimi::o • 

làm:n-- .-lhril- 191'1 

~L-\RTTXHo OR 8REOf.1WUI· 



VII 

A marcha de 13 

Os prcparath·ot pa· 
ra a partida começa
ram logo ao raiar da 
aurora e pelas 5 horas 
e meia estava tudo 
prompto a seguir. 

A'• ~ ~ ,r.u jll a co
Jumna ia a caminho, 
com a mesma forma
\":to dos dias anteriu
,es. Os pelotôco da 
1rcnte marchavam de 
costado f)ara mais ía
ihncnte passarem por 

tntre u matto, lt'ndo 
nece»ari<> parar de 
tempo a tempo para 
os sapadores abnrcm 
caminho, derrubando 
algumas arvores. 
Pa~wu-se uma gran

de rhn1111 coberta de 
alto 'ª'"'" e cm cuja 

ria havia algumas li
l>atas, que cm breve os 
auxlliarcsincendiavam. 
Ao longe já se ouvia 
o sini,tro som da <li11. 

Em ~cguida a columna 

(PHQ1', 111tADA Ot,l\AJXO Dl! , .. oc.o) 

chc~ou a uma f~ !e 
matto, que a separ.-va 
d'um art'mo, e ahi os 
sapadorc!'> começaram 
de no,·o a tua faina 
de limpar a c~tradii por 
onde de"iamos seguir. 
Porém, mal nào tinham 
principiado a sua .. ,. 
dua tarda. OUVClD·SC 

duas detonações e logo 
prostrados por terra 
cabem <luis degreda· 
do~. Hc:. · \ ,. ·~uem di'-· 
1e1&e que .-,, üros eram 
dcstinadoi;i ao capltno 
Roçada.\ e .lO ~uia Ca· 
ipallula. Era t.alv ' 

uma ci1íld-.. armada 
pelo" Cuamatos p~ra 
a-.iim, d'um 5,) golpe 
aniquilar '1 comman· 
dante dos brancos e 
aquelle negro da !11Ua 
raça que u~ atraiçoa· 
va, ensin;,ndo o camí· 
nho aos p< ·rtozuuc 

Estes tdOI foram co· 
mo que o 11iignal para 
a Jucta, e lo~o apus 
cllcs, de t"dos 01 1 ,. 
dos rompe rntenso ti· 
roLcio. < J inimigo cer· 
ca-nos completamcme 
alvejando-nos com pe· 
sado fogo e correndo 
a um lado e outro pro· 
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cura incidir nos pontos que·:\.\\, 
se lhe afiguram mais frac:'os~ 
ou nos vuhos que vê mais~ 
elevados. A columna1 já en· 
tào formada em quadrado, 
raz alto. e a infanteria rom
pe as suas descargas disci
plinadas, que o bvmbardea· 
mento da artilheria secunda 
efficazmente. E' grande a 
vozearia do gentio cheia de 
injurias e ameaças, que se 
ouve por entre as selvas: eo 
fogo redobra de intensidade. 
Mas os nossos n~o desani
mam i serenamente e com a 
maior ordem vào repclli ndo 
os ataques dos nossos adver .. 
sarios, cuja audacia pouco a 
pouco diminue. Oe repente 
ouve-se um toque, é o dc-

v VOLUl>IR - 16 de março de 1908 

cessar fogo! . - ,.. .. ~~ 
Obedecendo á vontade umca do chefe ~ ... _ - Tthn,,111.-t'ttdt:: ar(lmJHI"'""'() "''' ~arf,,1/JaJ 

todas as espingardas da columna se calam ~ 
c:omo por eocanto. Reina um pesado si .. 
tencio dentro do quadrado -o silencio de espe· de matar 1 Uma sêde de sangue, do sangue d'esse~ 
ctatlva, da anciedadc. Fóra, o clamor dos negros J bandidos negros, como que nos secca a garganta 
continúa e o tiroteio recomeça aceso e até au· fJ e cada um de nós se sente impulsionado para a 
gmenta por julgarem talvez desalento nos nossos. frente por uma força sobrenatural. 

Mas Já o corneta d'order\s toca a-avançar! Pomo· nos cm marcha e ahl vamos, por baixo 
Que bello momento! A alegria pinta-se cm todos d'esse chuveiro de balas a caminho da gloria, guia· 
os rostos. Empo1.ga-nos um desejo feroz de fer ir, dos pelo nosso iotrcpido commandante. Que en· 

As cadm!Ja.1 de Tchamuindç 
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'. :1u"ias:mo e que delirio' 
Pouco se caminhou 

ainda e já de novo o 
fogo aperta; de novo fa
zemo~ alto. As forças 
ajoelham e mais uma vez 
11 suas descargas repel
lcm o inimigo .. \ para
item pouco dura pois 
logo &e repetem os mes
mos toques ·Cessar fo .. 
gol Avançar! 

E ahi cootinuamos nós 
ena marcha memora,·el; 
no paroxismo da lucta 
roda M>idado é um he· 
roe capaz dos maiores 
~.\t.Tificios e capaz das 
maiores atrocidades. No 
ace!tO da peleja o mais 
pacifi o homem toma-se 
na mais crue1 das féras: 
o seu sanguinario de
!lcjo de vingança e o seu 
odio irnplacavel ao ini
migo n:to conhecem li
mit~ ! Assim vamos ca
minhando durante trez 
grandes horas, patan
do para bombanlear 
o matto e logo pon-

do-0?1 no' amcnte em 
marcha - ª'·ançand o 
sempre 1 

Chega um momento 
em que da orla díreita 
do mano. ói que vamos 
encOitando, o fogo attin· 
gc o mn:imo; mu logo 
a al<l direita carrega em· 
brenhando-se pelo mM
taga1, e O$ gritos dos eu· 
ro pe us misturande>--!tC 
com o cantico do5 14•· 
di11s rapidamente põem 
os pretos em fuga. 

No emtanto o fog<l 
nao fr~queja e já vamos 
tendo ba<itantes baix;u. 
Devem :ti.er nove e meia 
da manh~. Com·eniona
se entlo sol.ore a direita 
para nO!l dirigirr:no ... para 
um grande ar/mo onde 
se avi,tarn lilJatas e onde 
dizem haver agua. A re· 
sistencia que d'ei>~e lad·> 
os pret<>!o n C•'> oppõem C 
de.esperada. Apc .. rd'i .. 

so a companhia de 
marinha n'um a~sal .. 
to ra1lido e rc~uluto 

,1fa1.;h4 f>4t'O O l}a1tte9uiro: C01't/'ttnlfi4 fh t'ttntll. (PHOT. TlkAllA l)l!:.9AIXO D~ 11(1CO) 
-Sdem• da t1tarç1'11 dç ;$ d~ Ql()s/() rJ,ç 1907 

_,,, 'º"''ª"Ilia d.1 '1•/t1nlario "·. ,, ,.. foç~ lfa /unir. (l'UOT. TC•AtH Dltll.\IXO º" FO<OOI 
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JJ/ar(/ur para ~ Da111equlro: a,u·iiuzns 
~ 111ar1'1th'1 

conquista aquella po~içào, fazendo com que o 
inimigo atterrado íuja em debandada para o 
matto, e as &lf/Jatas, que ficam desertas, em bteve 
são presa das chammas. E' extraordinario o 
effeito moral que teem sobre os iadigenas estas 
cargas, em que muita vez nem se chega a armar 
bayoneta. Os mais valentes d'entre elles fazem 

meia volta e fogem . Os inimi .. 
gos com quem temos que nos 
defrontar n'estas campanhas 

V VOLUME - !Ó de março de 19o8 

lumna occupou ..:i 
arimo do Dame
qulro. 

As faces da íren
te e lateraes rapi
damente tomaram 
as suas posições, 
seguindo·se-lhes a 
face da rectaguar· 
da. depois d'uma 
breve hesitação na 
rectificaç~o do ali 
nhamento, e logo 
todas começaram 

cavando o seu entriDtheir-amento, apezar da inten· 
sidadc do íogo inimigo, que n:lo afirouxava. 

Parte da força avançou um pouco protegendo 
com algumas descargas o trabalho do resto da gente 
que, com uma boa vontarle incansavel. apciar da 
enorme dureza do terreno e da escassez de picare
tas, procurava accelerar a construcça.o dos abrigos. 

O inimigo escondido dentro 
d'umas libatas, e atraz dos mor
ros de safalé na.o se cessava de 

nos incommodar e, depois do entrincheiramento feito. 
espreitava· nos dos seus esconderijos e logo que uma 
cabeça apparecia fóra da trincheira, trez ou quatro 

esta.o armados de a:agt'lias e 1>orri11.J1os que apren
dem a m;-tnejar de$de a infanda. Estas armas s!\o 
muitas vezes excelleote-s, o que, junto com a agili
dade dos guerreiros, pareceria fazer perder á iofan
teria regular, no combate corpo a corpo, todas as ~ 
vantagens da superiorfr!ade do seu. armamento. Com- ~I 
tudo, está provado que as cargal:i de i1\fan- : 
teria teem quasi sempre feliz exitot e n~csta I 
campanha d'isso ti ... cmos mais uma vc:e: con- ~ 

bala~ lhe assobiavam perto e às vez.e,. com 
ttiste successo 

Ainda me J~mbro, que o sargento AAonso 
da 16.~ «jurára pela pelle• a um d'estes 
«atiradores escolhidoS> e desprezando as 
balas e as advertencias do!> camaradas. 
esteve de pé, procurand~ alvejal-o, até 
que ROr fim ouvimo·10 exclamar: 

firmaçào. Muitas vezes, quasi sempre mesmo, 
o inimigo nem chega a espera-las, deban .. 
dando assim que começa o clamor dos nos
sos soldados. Quando muito alguns mais ar· 
rojados podem fazer pa
gar caro a sua vida ou 
qualquer grupo isolado ~'~ 
offerecer um._. rcsistencia (~~ 
desesperada, mas estes ~ 

- Custou, mas deitei·O abaixo! e re· 

esforços separados sao io- ~ • - r 
uteis e n~o prejudicam o ~~l!'IPJ~~~:~~~~=~~~~:~:~:~~~~~~~~K succes.so do movimento. 
Já havia perto de seis ho
ras que caminhavamos de .. 
baixo d'aque1Ja saraivada 
de balac;~ quando a co· U,,1 a.sputo d4 co/umno 

( PU01'0(;fUl'UIAS 1'JRAl)AS DE8A1X:O Dl! l'ôGO} 
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~~~==~,___~~~~ Dentro do quadrado fi
cavam bastante!! ~nt·úNl>as, 
que logo se 1.14'.lOU de pro
fundar. Além d'este ser· 
vlço, os s.apóldores, auxi· 
liados pela.i. r~-Jtante~ pra· 
ç-as, occuparam·se no resto 
da tarde ein limpar o cam
po de tiro 

• \ 

Mais tarde .1inda1 ''' cua
matoA, para n:lo perderem 
o co .. tume, vieram razer 
ruais alguns tiros na direi
ta, a quP. n!\o se respon
deu. 

" Muitos di"cram, e tal-
vn com raiao, que este 
combate foi o maior e mais 

~ deci!livo de toe.la a campa-
'/'.-:,;.;;,.~ nba. U inimi~'J• embN-a 

f '\ parcces:;e em numero um 
~~;;;:;;;;;;~~f;·~ , pouco menor que no 1'-lu· 

~ era ainda muito numeroso e tra-

DaM'fttéro: A am61114trtcÍ4 depo11 da tntrrt:ha 
d1 11 til $dh11/J"O 

co1heu tranquillarncnte á sua trincheira. 
Como este singelo acto de valor e abnega

i;ào, dâ bem idéa da coragem dos oo,1os sol
dados! 

O íogo prolongou-se. crub{)ra cessando de 
quando em quando por curtos espaços de 
tempo. até proximo das 5 hora~ da tarde. 

O tenente Sil\•a Nunes foi com as suas pra
ças queimar u1nn li/Jaln que ficava do lado da 
face ~uerda e n"csta, como nas outras que 
primeiro ha"iam sido destruidas se encontra .. 
ram vt'lt-igio$ de terem sido abandonadas pre· 
-:-ipitadamentc, achando-se n'ellas ga11inha~. 
~SI ' r'>a/a, feij!lO, IW•.uórq, ) Clç 

' zendo -ande quantidad4 d'armas 6· 
1 \ ~ nas. 
/ \ ~ A victoria alcancou·se rorn brllho, que nos 
! \ deixou enthusias.mados porque o -:,.ntio resistiu 

loucamente, procurando por todos º" meios en
tra\'nr a nossa marcha, e só pernnte o terror, 
que lhe causa\-a a chuva mortifera. das granada.:s 
que a artilheria lhe arremcça\•a e a coragem de
nodada do~ no:;:'IO~ soldados oue intemeratos 
corriam a rechaçai-o'! das ~iuas pÔsi</ies, se re~ol
veu a ir-nos cedend tenen internando .. e final· 
mente pcl1> matto. 

Mas, corno toda8 as outras, esta gloria da~ ar
ttHU portuituezas cust"u·nos a perda d' alguns 
bons camaradas . .!\o meio d'alegria da ,·ictoria 
ha $Cmpre1 a manchal·a de tristeza. o a41:pecto 
cruciaotc da ambulancia, com aquelles que (tão 
jà cada .. ·ere$ e com aquellcs que n!lo est!lo lon
ge de o er. E d'e:-.ta vci 17 ficaram ferido~ e 

8 morreram mas tah·ez, 

r 
1 

~-; '"' m•M•, 1<nham tido 

~::::.--~~~tQ) ~ 
_;, .... 
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no ultimo arranco da agonia, 
a ventura de Qu\-·lrcro war as 
notas victoriosas do toque de 
-a,·ançar. 

Prisioneira de guerra 

Todo o dia seguinte ~ che· 
gada ao Damequéro, íoi em
pregado limpando o ..-~rnpo de 
tiro. 

Este trabalho foi penoso e 
demorado porque só uma das 
faces do i>fraque, a esqutrda, 
era desimpedida, \'ltto hC"ar na 
orla d'uma d1a110. l'\a1 outns 
o matto era ba~u.ntc dcns.o e 
as arvores, na Mia maioria 
muliaii, levavam muito tempo 
a nbater devido !L rijel.a da 
madeira. 

F.m todo o caso H pra1;2~. 
tanto brancas como indigtnas. 
trabalha,·am actl\"amentc e 
pos.suidos da melhor vontade. 

Mguns soldados, escapan
do·!SC do acampamento, íoram 
ás li/Játas mais, proxi mas rou-

bar gallinhas, tr;t7.<ndo baS· /' 
lantes com que prepararam 
exccllcntcs canjas. ~ 

Pouco dcpo1~ do meio êia • 
houve um grande mo,·imcnto - • 
no bivaque ':eodo-•e muita <. ... ,..,"°'º tü """" 
gente a concr para a racc do Nc>A111co•10<.111üur~#fb,o) 
1 d da diana Eram os auxi -o, z. le•ent.e 
1:ar~s, que te~do ~hido par; do .,.,,,•d11 l•J ';;; -~:;,':;;:;;;:.•d••lc da "41n·fo 
queimar ti/Joias trar.i:i.m uma 

velha que tinha sido abando
nada pelos cuamatos por nao 
poder andar e que para che· 
pr até ao acampamento foi 
preciw .er tnnsportada pelos 
auxiliarts pretos. Tremia de 
mêdo, a fazer dó. O seu ter· 
ror era tanto que quasi ntlo 
podia íallar e vinha morta de 
sêde. Logo &e lhe deu agu•, 
que cita bebeu com uma sa
tisfação enorme. ficando mai 
animada. /\.) informaç~s que 
deu foram pouco conctuden· 
tes; em todo o caso disse· 

cQue 001 combates do Mu· 
filo e dia 1. tinham tido gran
de numero de baixas e, o cí· 
feito moral sobre o gentio ti· 
nha sido enorme. O sóba com
mandàra cm pessoa a sua geo .. 
te nos dias 2 e .i de setembro 
e os eK.111â4Htas tinham prc.s. 
tado gr~nde auxilio no ~lufi. 
lo. Porém o que mais os im
pressionba íôra a nossa mar· 
cha patl\ o Oamequéro, pois 
muito Me admiraram de con· 
tinuannos iwmpre caminhando 
ape7.at do gtande numero de 
homens que as balas inimiita· 
prostra•tam reridos ou mortos; 
diziam clles que os brancos 
até dcpoi.1 de cahitem mortos, 
se levantam e continuam a an· 
dar. 

A pobre velha foi, na tarde 
seguinte, mandada em paz, 
depois do se lhe ter dado prisioneira, encontrada dll'l'an-~ 

te a razzia. Era uma. pobre ~'í· ~ ...,,. _,......._.,.. de comer e uma manta, vcn· 

;'.-".'. ::--..: 
t/~~-~---~~-=:J..-ll....JL-11....=---.:::M.---~~--~ 
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do-se os auxiliares de novo obrigados a le· 
va 1-a ao coito por e lia n:io ter forças para 
.:melar. 

E~ta maneira de tratar 0$ pri1ionf'iro1 que o 
·10 .. so commandante adootou durante toda a 
ritmpanha, foi uma das c·ausart que conC'orreu 
i1.ua a rapída paciftcaçào do Cuamato. 

\ propoaito. lcmbrtt·n~ as palanas de u~ 
_.""' nOf>SO!t mais illustres almirantes, n'um h· 
vro recentemente publicado, cm que, íallnndo 
da guerra do Tranavaal, depoi$ de ter 1ttri

u.ido prinC'ipalmcntc a pacitic.lÇ!lo do pai:i á 
• enerosidade dos inglc:ies, tJiz • • . se o pro
'cdimcnto da Inglaterra th•esse sido C<>nlia· 
1io, difficílmente esta conseguiria uma paz. cs· 
·.,vel na .\frica do Sul; nunca obteria. pela 
~·rpetuação dos meios violt.nto,., que o trib~ 

. 3 de guerra fos&c pago pelo9 boers- , e mau 
11diante: 'º governo inglez entendeu, e muito 
,.m, que dominar n•um paiz cm que o po_vo 
inimigo, n!\o va1e as d~pezas da soherama; 

.- que ma11 serve, portanto, aos interct.i.t'S dos 
,..,beranok Íl.11..cr amigos do que alimentar odios 
e aggravar incompatibilidade& .•• 
~a campanha do Cuamato teve se mai1 uma 

, 'º'-a da verdade d'estes prínl·ipios. '> m >do 
t:eneroso porque os prisioneiro~ foram trata-
1lns, abreviotJ de muito a conclus!lo das ope· 
raçi"JCS e íc;c mai~ tarde com que os no .. -os 
,h·crsariot dissessem -que "loC soube..;cm 
1uc o branco CJa tão bom, n!\o teriam írito 

a guerra. 

Defeza do bivaque em 15 de setembro 

.\'s 5 horas e w minutos da m; ~ 'l de •~ 
pa..."tia cm direcçao ao Forte R()Çadas um com· 
boio de 1.; carros boers, sendo quatro com re. 
ridos e indo os rc!ltantes v;1zlos. A escolta do 
comboio ia formada. do seguinte 01odo: o\ frco· 
te um pdota.o da companhia de marinha; faces 
da direila e C$<1Ucrda, res~ctivamentc 1. • Eu· 
ropea e 10.• de Moçambique; guarda da re· 
ctaguarda, um ~lot!lo de marinha : no angulo 
direito da frente e no diagonalmentC' ttppo~t·>, 
as peça.." da 1.1 'iCcçãO c~nCt, O 3.• ptltit!\0 cfa 
marinha ia de ret>terva no ínterlor do quadraflu 
no ce11tro do qual marchava111 0$ carrM, 

Commanda,·a o 1 • tenente da armada \~ictor 
de Seputveda . 

Não muito tempo depoi~ ela sua pa1tida, ap
parcceram na orla do matto alguns grupos de 
gentio do lado da <Aa"'2, ma" que n1o nos hos.-
úlisa.ram. Sahiu cntlo, pela rectaguarda, o 2. • 
esquadra.o que, internando-se pelo matto deu 
uma volta pelo acampatncnto, queimando ai .. 
gumas /i6ala.s. X~o &e poude, P,?tém. aftas lar 
muito por causa da grande deosidadr do mat· 
to, que, além d'iss.o, estava cheio de negros. 

Continuou-se durante o dia, bem como nos 
seguintes, com o trab.,,Jho de de ·b:;truc;a.o 
do campo de tirü e lambem mel~ 1odo a 
caci,,.ba.s. 

(Co11lin1Ja.) Al.V.r\.RO f&.S"AL\'A. 



qropo de tenni$tll$ da Madeira 
que gao~a1111m o de$afio pro~$to 

ao grupo de Li$boa que foi 
ao Fuqcijal 

ICLU . .:ni. t.'-0 $ R. iia l'AaLO •t.ocnu) 

O nevão em 1/izeu no dia 
2 de março 

kc..1c11t s oo S R.. t·1u.s c1sco 11r " 1.t1Ut1, "º"} 



JLLUSTR.\ (,ÀU l'ORTUGUEZA 

- Companhia do 
Sl:.RH: li 

'<•prlmr11 411 11brlcas .i. 
~t:1~'· ~fUllllll:"l f Sobtci· 
tllll>-.'(tkaln, ~ne:b"tCa· 
f:tl ~·btrmt~ tCHtU, uane 
m31or 'J4lbtr11r11 1 Uellla). 

hflllllllH Plfl U•I p~dUC• 
110 unul dt cl11co mllb6u 
de kllos de papel t dispondo 
dos 11•cblnlsmo1 111111 •pcrfel· 
çoallos para • sua lndustr~. 

Papel do Prado 
Tent •m d•llO•Ho 11r•nó• v•r,.d•d• de P•IJ•I• d• ••Orl11t•, de /ltt.11re .. •o 
• ff .-11r11lh. T.m• • •••'1111• ,,,..,,,,,t•m•nt• e.noomm•nd .. 11•r• fabrica• 
,.... ..,,,_.,,. .. de qual,,_.,. qualida de do ••••I de maohln• qontlttUa OCI ................. -· .. ,,.,..., ................ . 
LISBOA-270, Rua da Princeza, 276 ===== 

PORTO - 49, Rua de Passos Manuel, 51 
Cnder. telepraphloou USBOA, OOMPANHIA PRADO 
PRADO - PORTO-LISBOA Numero telephon/001 SOB 

eapas para ~nca= 
d 

..... ,\ C'ham•S(' á Vt'IH1.• bo-

~rnaça" l\Íla.S C'llJMR P lll JWl'Cali-

~ \1 na par<• a •·nc;tclt•nMçào 

do I\' '"'lt11w· d.i ILLllSTRAÇJO PORTUGUEZA 
~·· .. lti~í.&tt'tn-~l' promptamentc> todo~ o:-i !*<lidos 

lp 11 .1<10~ da imponanc-ia rc~p11-cti\ .1. que (. 
••• • • • • .pt~na~ d~ 360 réis • • • • • • • 

Administra.çã.o d' •O Seculoll 
LISBOA 

PENSIONISTA 
ALFRED MERTIG 

Pr11/nsor de p!ty·sic11. dG F• 
~ola /\J!J•lt'clolicn 



ll.l.lJSTllA(,\t > PORTUGUEZ.\ ll SERIE 

''Micl1eli1l'' 
''M. I 1. ;; em janeiro 

DIMINUIU OS PREÇOS DOS SEUS 

--- PRODUCTOS ---

J 11 e 1 e 1 n MAS MANTEM SEMPRE AS SUAS 

QUALIDADES 

DEPOSITAR/OS EM PORTUGAL: 
Oliveira & e: ,\\'Cnida ~.t\ tino, Coimbra. 

Albert Bcauvalet & C.' - t'r.1ça dos Restaura-
1.I• rt \vcnída da L1b ~rdatlc), l isl)oa. 

A. Black & c. O,.<. d. I!,,. \'"'ª· 3'· Li>boa. 

Laurencel & Ol!velra '· 1henid~ i>. Ame· 
1 .... )1$l>Ua 

Ricardo o·Neitt-Rua d ~tccr n, 10, 1.'. Li,boa. 
Soc1efade Portugueza de Automoveis Lt.~• 

Ru.1 >\lc;1an<lre He- c.:ulano, L1sbo:.. 

Eduardo Ptacldo & e.~ -RuJ <l' "''Umpç:io, 
5tl, 2 •, L1~b0a. 

o DIA DE 
Acautt!lar o noS50 1urnro, a de nus.5.t mulher e, o que i m.:us 

i\inJ.,, o Jill nov•;~1~ tilh::ts, tal é a rnlssAo qu• tncuml:le a toJo o 

homp~\.~~~(" ~~~;tis~'i~ti~1:~':~· :ll~~·~re5go!~!l~,,~.~c3~':'~k~s d: ~:;.~;: 
J1ados, m,11" 11e''~"ario e utgtnte se turnA que ia-. classes traha· 
lhllJOra~ t-n~11etn o assumplo com a max1ma attenç!lo. 

GC"r1l111rt1te. o que nos a .. sus·a e rruvoi:a culJa.:loc;. aprc~nL'l· 
se A noua vhUa como um e-sr-ec1ro c•u rhsnU.t.1111 que- nos apsvou. 
Fuc11nos Je penur em tudo ,;rueo f!OH11 tratC'f 10 nos~o esJ"irito a 
1J.1-11 4.s morte- e as .. 1m é que,• maior parte dat ,.ezes, nlo cuidaao' 
de au.ute lu o fgturo, SU"'i11do-nos. p.1ra dHCa1rar o PO"'SO trro, de 
arbonsmo-s 't"ar os, como~ a-.iim dencmos aos out'(I"'· e .a n6s 
mtm.,, u113 uti!if"'.;..10 comp!eu do nono pro eder. 

Porque nJo ha"t·emos. cva o nosso roueo.. de n<i:i. a.naar contra 
.a fat.'\llda'1cl 

M ella no~ rourar. t•nto melhor: 1e nos rtr"'fruir, enco1r 
rrar-nos h•. se nllo completamente rrec.:wl.Jos r~ra a comb3ttr. 
ao m""º" Ampar.1do" pua n.lo succumNr 110 "t'U rrllAeiro embate. 

E º" nuuos filhos? Temos a:a~o o t.Urtiti> de querer que elles. 
morum curnno!H:o 1 

De«rto 'lUt n!l.o, mas 1) que nlo t.lcvcmo~ taml'Ctn ~ querer 
que rsse a:ranJe ou pequeno bem Htllf que o nos<t.i> braço lhes 
1•rorcir 1onA se t'lhne:~ com a nossa ~xl"lt'11.::1a. 

Central Motor Store & Garagc - '"l• Rua de 
S. José, Lisboa. 

Teixeira & Irmão l I, Po~·Hlo lk>rra\em. u,1,., •. 
Casal Irmãos & C.' - 11, Rua de J>. Cario<. 

.t'4, I .~, ~>OTl•J 

Teixeira & Irmão - ';J, Rua de Sá da Ban-
~dra, 157, Porto. 

Empreza Portuense de Automoveis, Ltd:
• ku.t da Liberdade, 48, Porto 

João Garrido ~10, Rua Jc Pu:11~o:is M.mud, ~o. 
Puno. 

---------
AMANHÃ 

I ... , .. r o q..._1..e áiu.~i,rt•~"' O cu.ri"">i'l"l.b 
1>1_ar$'.:l. -. :feJ.t.Ol<l ~•<-1"-•• 

l\t'm so º"' ricos teem direito a ttstar aos ~u.;;. herJetros 
O!!. pobres teem tambem qut ltc•r e btstMte. Com " 

renç11. porfm, que legam aos outros o duro encargo de .:trnJ 
mh:errn. Jos que lhes sobrevh•tm 1 

A ici,rantfo da subc;.istenc.ia no fulul'o, mesmo rara o~ m:i s 
11h.1J!Jns e de~crentes da !>Ortt, tstli \IU.1!>.I §Omrrt n'm11- l<f 
uoda, 1~o que muitas vetes olhAmus tom lnJlffttença, 1'0 q 
~'lr&ee fnvolo e in .. 1gniflcantf'. 

Quantu fortunas dt granJh aullt<>narios. que \•ivem poc 
mundo fora. nlo torara ín1c:t1d.u com l'tquenu migalh:ls? 

Quem. pols. rtflecondo bem n'lsto, e tendo a :;.trteu à' 
uma recompeosa, que pc;>Jeri u-r fSW 6nlcto J"u.ma fortaoa. 
prei.ar•. •111 boa 'onsdenc1a. o que o .v"~'º· a ll/'llj.tr•çb 
6tu•• e o S•ffl~ .. nit.o H14•"' "'"º nuo oft'erc-(en.!o .sos 
le1l,(,re1? 

- E.SSH •coupODS, Que, pela itUa COnftcuraçlO JIOUi'.O oa 
d1nm. ma-. que \•atem ouro, po1~1b~t.11rÀ collec..;ionar qu3tr0~ 
rar.t, como "'' sa1>e. ter-se um rl'l!'cnlo ••r•ntfdo. 

Os rtie•;, as m:tes, os filhos. o~ ~bres e os ri os, º" J' 
nu~ ~ oic tidultos. os Slt.1s e. o~ t nfermni, tl.Klo~ Je .. ·em, pc-rtac. 
f"C)nderiu bcrn n'iStO que enterra UIUA CfllHdtl \•erJade: 

c(,'11a,·do o que 11/J(I 91utn' •rlratth o 'JH< pr,(r'J(l_f,• 

Agento º'" Paris: Oami/Je U11man. 26, Rua Vignon - Pari• 


