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II Sl!.RIK ILLUSTRAÇÀO PORTUGUEZA .• 

Capas para encadernação 
Acham.,,. ti \·enda bonita.."'õ cap •~ t n p ·rcalina para a f"nc.1dt·rn.t-

ção dn 1\. ,.,,tum•' ela /LLUSTRAÇJO PORTUGUEZA · • • • • .. • • • 

• • • • S;~ti5f~vPm-~ prompcamentt• tl)dn~ os pedidos acontpanlM· 

dos dn im1>nrtancia respectiva. que é a1wnas de 360 réis 

011n r• ..J lffo~erndoe>1,mc1 ..... 
- a•..e> •o·I .. I\ ,.,nxn~toall :>c-

~
P•'"' ""''' "'m"''"'"" aW•. Arrru\W'' ~W JlãU.~ 
l..lll.JH m•Jo·.it. 

J, Rou•. r1·11tmactcn, 
!-, r-i• 11ic• \'cr.Jc11u. Poris. 

p'"""º cum llht1 u.;,•Jotf ru• 1 • ..:.0 

· Administra.çã.o d' «O Seculo»= Lisboa 
~e>. f'll!";\. ,-:ill• (!•) l;o:t •1Wl CM'lll 1 >a 

J, P. C•4t0a .t: C.• ).;. Jt111. Au•ru•la. Llaboa. 

o puudo. rrm11r r hn•ro rtotlado prla .,,, ctltbrr 1 
e"-"" t p119S-h11 dl &ropa 

Madame BROUILLARD 

D
u: o rusado e o pre
sente e pred11 o tu
turo,com veraddade 
e rapidez: i lnc:om· 
raravel em vaedci
ntos. Pelo estudo 
qut fu Ju sdtl'I· 
c1ac, cbromanaa.s, 

chronoloCI• • ohlsJognomt> 
rua t ptlas appliaç6tS pra
tt.:u das 1tteonas de Van, 
Lavater, Ot$barrollts. La.a
brou. d'Arrenltiney. Mad.a· 

:: r~~,'~:: ~~~r::"J~ 
rora • Amerlca, onde foi 
1dmlrada pe101 numerosos 
clitntH da mais aJta c.athe
gorla. ~ quem predisse a 
queda do lmpe1 lo t' t~dos os 
aconteclntento' que se lhe 
secu1ram. Fala p0rtuguei. 
lrancu, ln(lltt:. alltmlo, ili.· 
liano e h«ranhol. 

D á oon..,lt•• dJ_I_ d- 9 da martltii ... 
li d a noite em - u 11•bl- t•: 

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

De double face, os melhore~ pela l!Ua ni
tidci e duraç:to contendo o mai1 variado 
e moderno reporlorio em mu<ica e canto 
doa melhores auciores naclonau e ex
lrangelros. ~lan:a regi,iada, propriedade 
cxclu,.,·a de J. CASTELLO BRANCO. 6 
Preç0:i. c:.xccpcionaes e grande$ dt!:ICOOl0$ 
para a \'Cada no Brazil e: coloniu portu· 
gucT.as. li!! Grande deposllo de discos 
e mach ln as falantes. • PKDIR CA

TALOGOS n 

Novo diamante 
americanou 

A mais perfeita imitaçao Mé hoje conhocida. A unica 
que sem luz artificial brilha como 5e ío~ ''erdadeiro 
diamante. Anneis e alfinetes a 500 rs., broches a 800 n., 
brincos a 1 fOOO réis o par. Undos collues de perolas 
a 1$000 reis. Todos estas joias SãO em prata ou ooro 
de lei. 6 6 6 Não confundir a nossa casa 

Rna de Santa Justa. 9li <Junto ao elevador) 

Agente em Paris: - Camllle Llpman, 26, Rue Vlgnon 
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ALl-'HRES V.BLLOSO DE CASTRO.-Nos artigos sobre a ultima cam. 
panha do Cuamato a //fuslruçlto Pt>rlugueza tem publicado uma va. 
Jiosa serie de photographias obtidas debaixo de intenso fogo ini. 
migo, pelo sr. alferes José Velloso de Castro, que f'8ra encarregado 
dv serviço photographico da columna, desempenhando. se cabal· 
mente d'esta missao pela apresentaç:i.o da esplcndida collecÇãO de 
c/icltés que temos vindo publicando no nosso jornal. 

E~tc. brioso official e distincto artista foi gravemente ferido no 
~~ufilo em 27 d'agosto, e com um. desvelo eoormc já tomou parte, 
amda convalescente, no combate da chana do Macuvi em 4 de se· 
lembro. 

Em toda a campanha, o alferes Velloso, apezar do! encargos do 
seu serviço d'ajudante do command<rnte da columna, nno descura· 

R.:(I./ e 6niemeri1a Coi:t'a de Soa<J,·ros di: /), Pedro V, n.() JN<J de jtmeiro: 
Interior dosa/ao 110/He d4 ude sodat (CLJCIJR DR U. ZA~AMl3:1..LAJ 

ANTHE.RO DS F"tGUEIREOO.-Com um notabilissimo successo de livraria, 
Anthero de Figueiredo, o illustre auctor d'essa obra· piima de estylo que 
se chama Recordaçoe.s t l't'tl,fellS, acaba de publicar uma sensacional no· 
vella de theaLTO intitulada- Comicos. Pela energia da acçao, pt.:lo sin· 
guiar interesse da psycholog:a, pela int_ensidade do drama, pe1a nobreia 
da express"ão Htteraria, o novo livro póde considerar·se uma das mais bel· 
tas paginas d'amôr que a litteratura portugucza tem produzido nos ulti· 
mos tempos. 

A /es/4 da. arvore em Afon/~1Qr 

va a documentação pho· 
tographica ela campa· 
nha, apresentando e//. 
chés tirados no mais 
acceso da peleja, tral>a· 
lho este que exige uma 
serenid3de e sangue frio 
de que só é e.a.paz um 
militar portugucz ! J{. é 
assim que se p8de obter 
a admiravel sêrie de 
documentos graphicos 
sobre a campanha, que 
provavelmente nào terá 
rival• no seu genero. 
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0 -AP.CtilTE:CTO-RA UL · LI NO 

O architcct1 Raul Lino exptts., a semana pauada, nas salas de 
Instituto de Coimbra, uma serie de projecto!I, ertboços, pcrSpt· 

tti''ª11 e estudos architectonkos, que nitidamente reprtttcntam em c:on· 
junrto uma dM mais originaes .. iemonstraçõcs de talento traz ida a lume 
pela ultima geraçào de artistas portugut7.cs. 

Em outro paix onde o talento bastaue para garantir ao ut1sta 
uma situa~o privilegiada, Raul Lino t.("ria um conugrado e a º'''...a 

tarefa rcsumir·se .. hia ao exame summario <le uma obra conhecida. discutida e nota· 
bilisada. Em Portugal, n~o. Temos que principiar por di1.cr quem é Raul Lioo . As 
maiorias n:to o conhecem. Demais, Raul Lino ttm uma pcri~osa qualidade a recon::
mendal·o: é novo. r\'um paiz Cflm o culto archtologico da niamia, prt ~onceituo_o 
até á medula. rotineiro até ª" idioti .. m~. a mocidade é um valor negaüvo, uma tf..o 
pecie de maleficio l'icrial contra queo as maiorias ~e pre:cu·etm, armadas de descvn

fiança e de rereio. 
~ Assim, este reformador audacioso é, fóra de um grupo restrkto de en-

lll~~r aaaeeeaeeee 



thusiastas, um obscuro para a collectividadc. Quando muito, ha d'elle a gene· 
ralisada idéa de um archittcto mcgalomano e imbuido da influencia genuanica, 
pretendendo implant.3r na sua terra-- na nossa terra - uma arte de physioo.o
mia cxotica, inadaptavel ao meio ambiente a que a deslina. Este conceito é 
mais do que injusto. E' inepto. BasLa, para verificai-o, percorrer coro a vista 
a iltustraçào que Lanto ornamenta e esclarece este breve e superficial artigo. 
Raul Lino representa na sua arte essa nobre e salutar aspiraçào de reforma, 
systematicamente abafada pela conjura do egoismo e da rotina, que agita a 
mocidade portug-ucza. Em todos os seus projectos transparece essa belleza ca· 
ptivante 1 es~a hea11tt d11 dio/Jle, a que se chama a originalidade. A architectura é 
uma arte de evob<,"ào lenta, methodica, por isso mesmo que rcflecte as neces
sidades do homem subordinadas ao espirito de cada epoca. Crear. em architc
ctura, é, mais propriamente, interpretar. Pode sem receio de desmentido sério 
affinnar·se que a conccpçào architectonica é obra exclusiva da commuoidadc. 
l\•tas o architecto é o seu interprete arti~tico. E! eHe quem reduz a fórmas con· 
eretas a ideação resultante do espirito esthetico de cada epoca historica. Mui tas 
vezes mesmo as alterações bruscas determinadas por destruidores movimentos 
revolucionarios não consentem o apparecimeoto adequado da sua e..xpress:io ar~ 
chitectonica. A revoluça.o, o directorio, o consulado e o imperio tiveram em 
França de ir procurar ao classicismo os modelos plastir.:os de ioterpreLaça.o que 
melhor se harmonisasscm com a sua nova concepça.o social. 

O talento do architecto não pode crear do alicerce á cimalha, independen
temente, um estylo novo. Se em litteratura ê possível adoptar a fórmula de que 
o estylo é o homem, en1 architectura é indispensavel corrigil·a na variante: o 
estylo é a communidade. Por Lso mesmo. quando nos referimos â originalidade 
da obra de Raul Lino nho abrangemos com este qualificativo prestigioso idéas 
geraes de concepçào, antes pretendemos particularisar o talento de compôr, se. 
leccionar e agrupar cm coojunctos harmoniosos e originaes os diversos elemtn

tos estaticos da arte architectonica, adaptando-os ás exigen· 
das do meio e ás circumstancias variaveis da vida. 

Analyse-se qualquer dos projectos de Raul Lino. Im· 
mediatamente se apurará uma das q\.lfl.lida
dcs proeminentes no moço artista: a preoc-
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c:upac.,·ào decorativa. Raul l .ino tem o culto apai"on .. ~" da bclleza. As suas ' 
construcc;ôes vivem mcno!J das suas linhas ger1 .. 1cs que 'lo:t tlct;:ilhes. Dc.,de o 
primeiro momento, clle integra as na S<cnogr.aph1a adequada, illumin;.1.as, d!t· 
lhes relevo e ci'°•r. E <:omo pos-;ue um t;iogular talcnt•' evocador e pictural, o-. 

seu, proj«-tOS cnriquecc:m·.ic d'cssa magia, que ~1mult.anc:1mcntc os objectiYa e o 
cspiritualisa. 

Outra da-. cata<:tcnsticas da aua anc é o seu dominante proposito Jc commoWd>
d:t.de e de confono. Todas as 1uas oorutru(\"l.es dC"5llnam...c a agasalhar ÃID.Or<1vdcl· 
mente creaturi.:; vh·;u e nl,>, alntrai:tamente, a armazenar fam11ias. 

(..h1ando foi da uhima e:cpm1c;~o de Paris. no concurso aberto para o pavilh~cno 
<lc.slinado á repre~cnlaçau portugueta, Raul Lino ousou .dlruntar com O!> preconcei<"i· 
tos butocraticos indigcnns (oncorrendo perante o JUl'Y com um projecto onde corum· 
pendiara 0$ varios e.5lylos tradicriunaes da casa portuKutza. Em outro qualque1cl 
pab, essa revclaçao de talento, que reconduzia a arc:hilcl'lur1.1 naciuoal, t~1_., triste~c· 
mente decahida, para a'! 1rnas fontes inspiradoras, teria rcn.=bi<lo totlo o iocitamcoto.o. 

Mas a rotina mo'>trou·~ escanrlalisada com a originalnl.utc do reformador juvenilJI. 
< • seu projecto foi prctcrid" }faul Lino, porém, n:lo <lcsanimou com esse pn-
m~1 o fracasso. Obstinou &e. \ fo1tuna da familia s:thou·o da transigenoa d<-,__ 



Jorosa a que condui inevitavelmente a miscria. ilôJe, o seu nome, se 
ni.o con1egulu aioda impOt·SC lls maior'ias inesthclicas, para quem o 

archltecto i;úntinua a ser unn es1>ecit de mestre de obrou diplomado, está entretanto 
ligado indiuoluvclmcntc a C$se notavel movnnentc architecton1co, por ellc e pelo pintor 
V1llaça 1n1c1ad:>, que á cd16c~çao civil das outras éra, 

A Pt:dr~ira 
Pl'<>Je~l<> J>aro """ª <1m1 e,,,. ª"''"ª · dol.J asJ><~los 



A villa 0' Neil!, em 
Cascaes, e \\ e-asa dog 
Patudo~, em Alpiarça, 
j& cm numeros anterio
res d'csta revista minu· 
ciosamente descriptas. 
repre.,cnum. cada uma 
com ~ua fciçao espe:cial, 
ot modelos mau typicos 
d'essa escola e as nota
veis íaeuldades de idea
t;!'lo ptastiea dos seus au
ctore~. 

tnfelizmeoto, a obra 
elo a.rchitecto imagino· 
so de Patudos é ainda 
pouco numerosa e qua· 
1i circumscripta â edi-

C•se do sr. joy•~ Bol•llUI Rl"fs #O ftlo#U Po.IMLJ./JJ, Ourot'I 
-Qual de S. R"'Jtte, proj>rfrd•de do sr. Ca,.ws Rtbe•rll 

F'rnira "° Eflc>rr'l-Monulvat, caio do 1r. A. Rey Coloro 
1'0 Motl/~ IUl1n~/lo ~- ÔfSC4t'S 

- &lJO(o poro a /•d•do d• """ª coso, em 4i.sl>oG 

ficaÇ).o suburbana dos F. '>· 

toris e de Cascae~, undc: n!lo 
é difficil, ao primeiro lance 
de olhos, descriminar enlrc 
n banalidade e o preciosi"mo 
amaneirado dos rlwlrls. a sua 
concepção original nas casas 
dos srs. Rey Colaço, C.>rlos 
Ferreira e Jayme Batalha 
Reis. 

,,, .. , 
' .. ,,,~ 

• , .. ,~ 1 

- Ca$a. t/(J sr. co,,d• .A' m«nd na'"'ª propri•datu do ComNi414da f>«rlo tU !klu/Ja/ 

\ 



)L\?'tFF:c:TAÇÃO AO DR. 
B1m~~AR01~0 MAc.:llADO
A~ (·ommi~~es municipal e 
pan>lhia<s. republicanas (1~1 
.. :oncelho ele Casc.:1es for;:un 
no domingo, 15 ele roarf','•l, 
ao Estoril, uncle o :sr. ccm
'K'lhcim Bernardino Macha
do t•:,t;wa acabando a :ma 
.._-,,ny.;ifc~Kença. hospedado 
nn l/Qfe/ d'Jlniia, entregaJ'
lhc tuna mensagem de coo .. 
grawlaç!'t11 pelas suas uu .. '
lhorns. As commis~)CS fi\ram 
acompanhada~ lXJr v;:1rio" 
d ü:s :seus corn"'lig-i. mario:, 
d'aquelle Colh'Ciho. 

Uma fabrica de Moagens 
melo destruída pelo fopo 

A /ab,.ica da ~Vova Co,,,paNhia 
Nucit:maJ de M<>akLtt.$ 

na ·rua Vi11te e f}tt.otro de Jtt
lho em fJk# 

u mam/~stou iuumfto 
na mad1t1gada dç is de 1'101"(0, 
·,endo os prejuisos sojJYidos 

avaliados ewi 
um contos de rlis 

A ""11160 a vapor dos Volun
lan'os de Lis6oa .... 

O inler·Wr d4 /Gbrica depct'$ 
do i1uetulio 

(CLlCJJts ::>e Bf;SOLJBt.) 



A's E.~colas Moveis Agricola.\ deve a agric.itltu· 
ra de alguns pai1cs, espcdalmcntc a da ltalia 
e d• Allemanha, a considera•el transformaç~o 
por que tem pas.ado. 

Denominam-as na ltalia tn~diros- amiJHltmlrs 
tU:,.itola.t e com justificada ra1.ào, porque catas 
instituições prc~tnntes ntto s6 avigoram o orga
nismo nacional, como prC)(.Uram curar os mulh
ploo males de que soílre a sua agricultura. 

As Escolas Moveis Agricolas são hoJ• queridas 
cm toda a parle onde se <.:omprchcnde a ncce~siaa
de absoluta de olhar com aucnçr\o para a cultura 
da terra; n!lo ha meio mais seguro e mais cfficaz 
de levar ao conhecimento do lavrador as boas pra· 
hcas agrícolas e de o convencer dos prcjuiz:ot resultantct 
da rotioa. 

Essa obra prc>timosa, reali .. da li fóra pelo Estado, por 
corporaçôes administrativa~ e por associaçocs agricolas, foi 
emprehendida cm Portugal pcln iniciativn particu lar; pela 
benemerencia tlc al~uns cidad:ios: prestantes tem sido leva. 
da at6 ao brilho em que hoje se encontra. 

A primeira Escola Movei Agrícola cre.ada em PortuRal foi a 
~laria Christina•. Digamos duas palavra,. 6cerca d?c:5ta bene

rncrit.a crea~o. 
Tendo o (ommrrrio <Ú! Po1/o prcconisado n ideia de que pa· 

ra o engr~n'lccimcnto agriC'oln ele Portugal se carece nno de 
~'lta! escolas agricolas, mas 8Ím de ensino po:-ito ao alcance dos 
mai~ modestos lavradores, um devotado filho do Porto, cw cujo 
caracter parece re..,iver o civismo da "·clha raça portuguez.'\, leu 
no Brazil essa affirmaç-.ao do jornal portuen e e, no meio do 

1ruu1rtu-a(60 da estofo Maria Chrf!;tfnA, ~'" Rio Tinlo, em 19')1 



POda de Vinha em ramada, na quinta da VeJga do ;\\atto. freguezia de TAb•Có 
1, u •. Allu'f'tt> Fe,.,.âH1, rerente orricofg do eteolo,· ' · sr. j1JD0 Limo, f>H>/)1i,to,.;o; J, sr. JJlomul 

dos Santo$ Rebo/111, pro~rfrftwfo d11 g-J1ir/o; I • s1·, A/fndo Lou,.eiro Dias, 
di,.euo-r da escola 

labutar incessante da sua prodigiosa activi
dade de commerciante, lembrou-se de pro~ 
porcionar ao ptoprio ((}11fmcrdo do PtJrlo os 
recursos pecuniarios para a realisação do 
pensamento de que f8ra apostolo. 

Acceite a proposta. desde logo tratou a 
direc~!lo do Comn1ercio do Porto de formular 
o plano da organisaç:to da escola, n3o co
piando a de instituições congeneres do eg... 
uangeiroJ proferindo vasa1-a nas neces!)idades 

Poda tm vmha d'enforc.ado, na quinta d11 Vergada, em S. S:dvt1dor da Vill:t 
.;, sr. Aljredo Lou,·tiro Dias, dirutor do esccla; 2, sr . .Jo$~ Sotlo JJfoW,·, pro/Jril• 

tono da pinto; J · sr. dr, EmiJio Solto Aftdo-r, detera.do 1Jo. Ponte do Bona: 
,, .sr. AJ()çrfo Ftrrt1r11, 1"tg-~nfe og-ricola da Escola. 



Palestra agrtc.ol# domlni<"al, na fre{l?:uezla de Grade 
J , .Rev. parocAo forê Amod'm; z, $r, Al/re@ Lo1u-·rtro fJitu, dirçt:Jor da escola: _;, .$r. A//JN'/o 

Ferreira, reJrenu urri'cola do nco/11 

da escola, para que pudesse consagrar-se, 
exclusiva e devotadamente, ao importante 
apostolado que lhe ia ser confiado. 

A!ti;im nasceram de um magoanimo ras. 

Poda de pomar na quinta da Commenda, freguezia de santa Maria de Tavc;i.ra 
1, sr. AllJ#'Jo .Ferreira~ regefl/e arrft ola da etcolo; 

: , .J e / $YS. Jollo de Brllo, }oh.o de Ll#Ul. e ec>nJel/ieiro Pedro tú Briw, 
proftrielario1 da 9uinla; J , sr, A/j1'edo úurâro /)ias~ director dti escola 



Lavoura com c.harrus 
Brshant, na quinta da Veiga 

do ft\,_tto. freguezia 
de iabsçó 

r, sr, Alberto Ferreira, 1·1g-enk agricola; 
z, sr. Jollo l.ima, propr1'e1ario 

ag.,.ü11llor rfe "rafío•·a; J, sr. iJfanuel dos Santos 
,r'(,6oUa, pr·op•Ula1·i.o da /f"inta; 

;1, sr. Al/r<â(I Lo1tr,,'1·q Dl4l, direc:/or dâ escola 

go de benemerencia e patriotismo as Rscolas 
.Moveis Agrícolas em Portugal. Duas coisas 
pediu apenas, ou antes impoz â direcção 
do Commerclu do Pbrlo o seu íundador : 1. • 

que por todos os modos lhe occultasse o no
me; 2 .• que aos alumnos das escolas fossem 
en~inadas, como lemma da proveitosa pro-

Atada d~ vinh~ em ramada. na quliHa <l<t JunQueir1i, fregueila de Prosello 
r, sr, Al/Jerf() J•e1·rdra, •·egente af'•fro/a. da uct>la: z 6 '1 srs, /lfo1rudJos,Pereira 

.Fernandes e Josi Mamul Pereira, f»'opridar;o$ da quinta; 
J, sr. Alf'ndq l(IUreiro Dilu, d1nctor da euola 



paganda agricola que ia cmprchcnder...a.c, as 
palavras do Evangelho de S. )JatheUJ1: ·Dae 
de gnaça aos outros o que de graça reccbes
teh. 

loterregado o creador d'cssa~ mensageiras 
do futuro agricola de Portugal aobre o titulo 
que ue,·eria dar-se i1 escoJa", respondeu, 
muito singelamente: Chamem-se ~taria 
Christina. -o no1nc ele minhn mulher.• 

I•: assim v~o seguindo na sua. obra genero
sa es~ escolas, levando na aua propaganda 
muito amor :i esta boa terra portuguez.a, bem 
merecedora de carinhos, e na .sua bandeira 
um nome, que é, por signal. um talisman de 
amor. 

A propapnda nas ..:~colas Moveis :\R:rico
las é feita por multiplu formas: Ha, d1aria
ment~. cursos nocturnos, orientados segundo 
as necessidades mais urgentes da agricultura 
da regiào e acompanhados de tnbalhoo u
perimeotaes, especialmente sobre adubações 
chimicas, lavras com charruas aperfeiçoadas, 
eementeiras precedidas do tratamento das se
mentes, podas, en.xertias. 
tratamento de phytonoses, 
fabrica~o racional do vi· 

nhos e azeites. culturas 
cspeciacs, etc. 

Aos dõmingos, Tcali
um-se, depois da missa 
conventual, em geral nos 
adros das egrejas paro
chiaes de cada concelho, 

ftlll'slras dominicaes, ten
uentcscspccinlmeote a guiar 
os lavradores no emprego 
das melhores pn.tica' dos 
trabalhos correntes. 

v~s adeptos d'elJas. quando ob,,,~rvaram que 
ah tudo é gratuito, tud.l redunda em benefi· 
cio para o lavrador. 

E, assim, as Est..'OIJs Moveis Agricolas del
xau\ gratid!lo e sympathia em iodas as loca
lidades onde realium a.s su.u pre\tante - mi\
sões. 

A primeira missa.o da Escola Movei Agrico· 
la •Maria Çhristina inaugurou·se em Rio 
Tinto, noe arredores do Purto, em 18 de 
11g0t.to de 1901. Uma da) noua.s gravura.- re· 
presenta a animação do povo por occa.!$illo 
dn festa d'cssa ioauguraÇào. N'esta miu!lo 
fez Batalha Reis uma serie de proveito!as 
lições sobre cultura da vinha e fabricaçlo do 
vinho, u quaeJ correnam impressu, cm edi
Çllo popular, gratuita. 

D'ali passou a fazer a $egunda missào em 
Villa Nova de Famaliclo, inaugurada em 15 
de ago~to de 1902, com grande e.nthu.siasmo 
de povo. 

Bem depressa se assignalaram os fructos d 'es-
ta mis.sào e tantos foram cll~ que um bene- , 

merito filho de Famalicto, 
o sr. conde de S. Cosme ~ 
do Valle, deliberou íundar 
e manter á 'u.a custa uma ~. 
Escola Movei Agric:oJ.. ~ 
concelhia, a que deu o 
titulo de cgscola Com· 
mertio db Porltn cui 
homenagem a este jc r· 
nal. 

Esta nova escola to: 
abtrtn em .z de novembro 
de tQ03. 

Demais, as escolas distri· 
buem, gratuitamente, adu .. 
boi, sementes, garfo-- para 
enxertia, etc .• e cmprbtam 
todo o seu material uos la
vradores que se queiram 
utili~r d'clle. Em cada lo
calidade onde se est~bclc
ecm, usam deixar planta
das a lgumas centena!i de 
arvores, contribuindo a!ISim 
para o iodi,pensa .. ·cl au
gmento da riqucz.a florestal 
do paiz. 

l'• 1r•••ç Ma~!W'rilo 

Numerosos factos a.tlh· 
tam a todo o momento os 
bcncficios que o ensino ele .. 
mentar agricula espalhou no 
concelho de Famalicào. li ·n· 
pregam-se hoje ali machi
nas agricola.s, especialmen
te charruas aperfeiçoada'i, 
e conwmem~M- q~antidadc 
consideraveiJ de adubos 
chimicos1 que, antes da§ cs· 
cola'4, eram inteiramente 
dc.~conhecido!> dos 1.,vm· 
dores do concelho. 

- O I • • cond' "' Sucuu1 Foi em Guimarães a ter-

A par da instrucç"o propriamtnte agrkola, 
ha cm cada escola uma misuo primaria. des
tinada especialmente aos lavradores aduhos 
que •ejam anolphalx:tos. 

Como se vê, as J.:,çolas Moveis Agricolas 
rxcrccm por variada~ fc'·rmas a sua benctica 
íuncçl.o. ili ~eus íructos ''ªº apparccend o. 
de anno para anno. 

A<:olhida$, a priilcipio, com desconfian 
ça pelo la-vrador ignorante, aferrado 1 ro
tina q"'e lhe vinha dos seus antepas: idos 
e incrcdulo em que pude&e haver algutm 
que, sem interesse pessoal, gastasse o seu 

dinheiro e dispuz.essc a sua activida· 
de para ensinar o Javrador a ti-

rar mais pro:-ei/q da lerrn tm11 

1M11br diJ~ttdit>-íoi o ensino dos 
escolas chamando, dia a dia, no-

ceira miss:to da EAcola 
l\lovel Agricola •Maria Christina· , inaugura
da cm 16 de ag~o de 1Q03. Ali exc·rccu 
e .. ualmentc uma bcnefica iotluencia, conhr· 
mndn pelos mais importantes agricultores. 

De Guimar:les passou a escola para Barccl
Jo:-, onde os seus serviços ficaram marca,! 1" 
twr. dois acon1ecimento1, que muito nos apraz 
rtguurar. Inaugurou .. M: ali em z8 de agosto 
de H)04, com a maior solemnidade e 
vivo rego§ijo. Findo o anno da missl·, 
da c>eola, o illUJllTe barcellense "'· Josó 
de Bessa e :\tenezcs prestou ~que11a terra 
o inapreciavel beneficio de fundar uma 
escola concelhia, a que. por ju!lotos ti
tulo., foi dado o titulo de E.sc<•la Mo
vei Agricola •Jo>é de Bessa•. O 
di.1 da inauguraç:i.01 22 de outu· 
bro de 1 <l05, presidida pelo vc-



nerando bispo do Por
to, D. Antonio Barro· 
so, natural do conce
lho de Barcellos, foi de 
verdadeira festa para a 

pittoresca rainha do Cavado. 
Passou de Barcellos para 

Vianna do Castello a Escola 
Movei Agrícola •Maria Christi· 
na,• sendo inaugurada ali, com 
grande solemnidade, no theatro 
Sá de Miranda, cm 27 de agos
to de tqo5. Para m:tis facihnen
te conviver com os lavradores. 
a escola insta11ou-se em Santa 
Martha, onde todos ainda ho
je a bemdizem, com funda sau
dade, representando uma das 
nossas gravuras o festivo aco· 
lhimcnto n'aquella localidade. 

A sexta missão da Escola 
c:\Iaria Christina.. foi cm Bra
ga, onde se inaugurou, no thea
iro de S. Geraldo, em 30 de 
deiembro de 190Ó, presidindo 
o ex .... • atcebispo primaz á festa 
inaugural , solcmnissima. 

Esta escola foi promovida 
pelo Syndicato Agricola dê 
Braga. a pedido do qual se fez 
a mudança da escola para ali. 
No intuito de procurar um cen· 
tro verdadeiramente agricola, a 
escola funcciooou na freguezia 
de Tadim; mas o pessoal ia 
duas vezes por semana dar Ji. 
ções á cidade de Braga, sendo 
Qi:r.arramente cedida para esse 
fim a sala do tribunal judicial. 

Finalmente, a setima missão 
inaugurou-se em 17 de novem· Vm g-ramk tun~meril-r> •;-w.; 
bro de 1907, nos Arcos de Vai O sr. e<Jn<k de S. Co1nu do Yall~ <.f· 
de Vez, dando logar a uma 
bella festa local na pittoresca villa do Minho. 

O bcnemerito fundador dai Escolas Moveis Agri 
colas em Portugal n!l.o se limitou a crear estas insti
tuições prestantissimas. Animado do generoso e pa
criotico empenho de uma larga propaganda em favor 
da agricultura portugueza, instituiu um jornalsinho 
gratuito com o titulo O Lavrador, que apparece, 
invariavelmente, no dia i de cada mez e que é ex
pedido aos proprietarios, cultivadores, ca..~iros, etc., 
isto é, a todos os trabalhadores do campo que sai· 
bam ler. 

Para isso, com o auxilio efficaz dos prelados de 
todo o reino, pela sua intervenção junto dos paro· 
chos de todas as freguezias, foi feito um recensea· 
mcnto geral dos lavradores nas condições de apro· 
vcitarem com a recepçlo do Lavrador. 

O jnteressante jornalsinho, escripto n'uma língua· 
gem correntia, accessive) aos menos illustrados cul
tivadores dos catnpos, é collaborado por muitos dos 
homens que no nosso paiz: mais competencia tcchni· 
ca tecm demonstrado em assumptos agricolas. Os ar· 
tigos do Lavrado,. visam especialmente a. melhorar 
os processos 
culturaes, a 
corrigir as 
praticas de· 
feituosas e a 

introduzir ein Portugal os 
progressos que a sciencia 
agronomica vae realisando, 
por toda a parte. 

A tiragem do Ltr.vrâdor 
augmenta de mez para mez; 
nao tardará que attioja 
500:000 exemplares, representando assim 
um valioso mensageiro que faz prodiga se
menteira de boa doutrina por todo o paiz. 
De toda a parte chegam constantemente de
monstrações de carinhoso apreço com que 
o Lavrador é recebido. 

O governo isentou de franquia o La'tl'f'a· 
dor. E, uma justificada cooperaç.3.o do Esta· 
do na iniciativa prestante de um grande e 
generoso cidad-ão. 

Ao mesmo tempo que ao norte do Dou· 
roas Escolas Moveis Agricolas •Ma.ria Cbds
tina», cCommercio do Porto• e "José de 
Bessa.- proscguiam na sua patriotica empre
za de regeneração de Portugal pela 



agricultura, no districto de Aveiro, um ci
dadao ~nemerito, cuja i;;encrosidadc está 
a11osignafada em numerosis~imas obras bri
lhantcS: e prestadias, o sr. conde de Suce
na, crcou em Agueda 1 1nm querida terra 
natal, uma .Escola Movei Agricola, a que 
foi dado o nome de E$Cola •Conde de Su
cena• , em homenai:ccm ao seu illustre íun
dador, e destinada a percorrer os diversos 
concelhos d'aquclle districto. 

,\briu a ~la em 2 de outubro de 1~. 
com uma resta ruidOJa no pittorcsco Jogar 
da Borralha, presidida ~lo ex.•• bispo
conde de Coimbra, recebendo por essa oc
casi:to o sr. conde de Succnn aa mais signi
ficativas demonst rações de apreço á sua ini
ciativa beneficente. 

No anno seguinte, mudou n EAco1a Mo
vei Agrícola «Conde de S11cena• para Oli
veira de Azcmeis, onde se inaugurou sole
mnemente a u de novembro de 1905, tam
bcm sob 
a presi
dencia do 
ex.- bis
po-conde 
do Coim
bra, natu· 
ral d 'a
q ue 1 J e 
concelho 
e que cm 

termos elo
quentes si
gnificou ao 
ar. conde de 
Sucenaa$tR· 
tidlo dos 
ICUI patri· 
cios. O nobre 
titulai, de
sejando dar 
mais uma 
prova de 
amor ã sua 
terra natal, 
crcou para 
o concelho 
de Agueda 
a F.scol a 
. Condessa 
de Succna~, 
cOIT.0 gentil 
homenagem 
a 5ua re.i.pei
tavcl espo
sa, seguindo 
C!f.!l.rt escola 
na inslruc· 

ç~oque a 
outra ini· 
clou . 

De Oliveira d' Aiemcis panou a Escola 
\!ovei Agricola .COnde de :-<uc ena• J>4r.l 

O"ar, inaugurando-se ali cm 13 de 
;aneiro de 1907, com 3. m~ma solemoi

dade e regosijo costumado$. 

A 8 de dezembro d'este anno era mau· 
guradaJ corn grande luzimento, no vasto 
edificio dos paços do concelho de Es1ar
reja, a quarta. miss~o da Escola Conde de 
Sucena, sendo nli acolhida co:n o maior in
teresse, que se está provando pela grande 
írequencia de alumnos. 

Sao ao todo 17 as missões que as Esco
las Moveia Agricolas tccm realisado cm Por
tugal e póde aflirmar-se aftoutamcnte que 
na sua bene6ca propaganda teem prestado 
serviços rclevantissimos á agricultura ponu· 
gue.za. 

Os exames finaes dos alumnos de cada 
miss:to deixam sempre a mais grata lmprc!t
são ao publico, pela grande somma de co
f1hecimcntos das praticas agricolas, que 08 
lavradores revelam. A essa imprcs.sn.o jun· 
ta·se, geralmente, a surpreza de se \'Crem 
tran.síormados em apostolos da ntr.·a idúa 
agri€ola individuos que ante$ eram analpha

betos e ro
tine1ros se .. 
quuea d..s 
,·elhas pr•· 
ticas. 

Se foo
sc pos.si· 
vel avaliar 
por alga
rismos os 
seniço, 
que as F.it
colas Mo
veis .~grico-
1 as teem 
prcaudo ao 
pail, OOSICIS 
annos da sua 
exiuencia 
glori<. sa, re
conhcc.;er-se
hia que re
presenta jã 
ccntenu de 
conto~ de 
réis o exce
dente da 
producção 
de D'IUÍtll 
terras e a 
valoritaçlo 
de muilos 
productos 
ap;ricolas pe
la sua muis 
racional pre· 
para,ao. 

Os funda· 
dores de 
e~ e-... 
cola "· 

~m duvida, os maiores beoemcritCI~ da 
Patria que Portugal eônta, no no~:a-o tem
po. 

Janeiro de 1908, 

Bl~NTO CARQUP.J.\. 



QUEM MATOU O MAR U EZ DE: LOU_LL. 
a~ - ~ 
fiíl ,. ~,!O=• 1· .,=-='""' 
llJ O ma rquez de //} :\\ Fr;rnça em 181 r e 

l.oulC era um ,.'U/ \~ íez a campanha da 
homem agrada"el, ~O ~~ Russia, onde • ea-
dcx.tri~1imoem flexu- o vallaria portugutta 
raa de dansa, versa- n n pr"ticou l3o admira· 
do cm juriKpruden· U U veis jaits 1/'aHnts. 
eia mundana, inl a- \O ~ Como os seus bcntt 
paz de commctcer \ 'fl t.ioham sofTricJo con· 
um solcciftmô na \\\ l/i hscoeelletinhasido 
t)·ntaxe do sa;·oir- ~ O/ condemnacJo la mor-
t·i:.·re, m<1!1 capaz de 'tj Jo te pelos nossos tribu-
dcs.cmllainhar, com ~ nacs, conservou-se 
a mc1'm.;&. 1alhardia, Llk.. ! em FrJnça até 18t7, 
a espada de Léto· que foi qu•ndo .., 
ritres e a espada do - a~lançou a partir 
marquei das ~linas. -ii para o Brazil. no 
Ca.sou com uma das r~ intento de impctrar 
lrn Gr11(11s C•U uma a régia clemeocüa do 
da• tros filhas do longanimo D. Joào 
marqutz de Marial- VI. Embaro:•u no 
va (D. Diogo), innãs do bello paquete ingle• O<h•nu, ..ob o 
marquei de Marialva 1D. Pedro), nome de coronel Augustin, naru· 
que, da mnma sorte que seu ti- ,,,,, 911,.z d~ l.o"ll ral de Paris, com passaporte fran .. 
lho natura l, o iníante D. Miguel , cez para o Rio, e chegou a l.is--
tambcm prc.1manava do aduherio materno. boa <'m ,\ de março d'esse anno. A policia 

D. Aso~tinho DGm ingos José de l\Icndon- kU~peitto d'cllc, mas, tendo apcna3 indidos 
ça Rohn <le Moura Barreto, 1.11 marqucz de vagoiJ, deixou· o CC•Dtinuar a viagem no pnque-
Loulé e o.• conde de Valle de Reis, tinha tr. que saiu em 6 para o seu destino. O mar-
m1 gn 11"}(-s de corc.nel·. e, quez de Loulé dcscrnbar-
n' c!-.a q ualidadc, foi no- cou no Rio em 2 r de ju-
meado pur Junot para lho, disfarçado cm olli- 1 
command;u o 3.• rcglmen- cial francez. e, oo me~mo 
to de C"av-.illaria da legiã.o dia, entregou na lcga\·!lo 
Luzitanai. U:neu·s-e na Al- de França os papeis ôe • 
lcmanha e na Austria, que se utili~ra para OI 1 
onde o seta componamen· \eUS fins. ai ojand o-1e 
lo fo1 bC"ro1co corno um n'uma h<-!iopcdaTia da rua 
canto da Jlli11dn, cobrin. de Santo Antcnio e pro- • 
do-t.e de gloria em \\·a- curando depois o minis- 1 
gram, onde foi ferido á tro Yillanova Portugal, 
tc1;ta da çavallal'ia portu- a quem d1ssc 
gut-11. o que lhe ,·alcu ·Ro~o a v. ex.•quti- • 
,.;.r o l't\I peito estrelJado ra ter a bondade de pôr 1 
com a ,.tn<"ra da Lcgi:lo na pre:scnça de 11ua ma 
de Honra. (>uando asnos· ttestade que .. se ac:h~1 n 1C$• 

sa!I tro1,aci occupar~m a ta côrte Agostinho Dó· • 
(ro11tch1J au!.tro-bavara, o mingos José de Mcnclon-
princi(>e de l>.l'km\lhl apr<"- ça, acom1>anhado tl,, !JÓ· 1 
seutou o marquez de Ln1- mente dos seus crimes e 
lé á "º'ª imperatriz. ~Ja- da firme e invariavcl re-
Tia Luiza cm BritUn;,.u. soluça.o de morrer aos • 
chamando-lheo6r/t!·o.-ar- pés do seu rei. • 1 
q11e;. () man1utz. de Lou- A's 11 horas da manha 
lê pcrten<"tu dtpoi~ águar- de 30, um ministro da po--
niçào de Pui• e 'tiu «•m li eia entrou no quarto do • 
o t~tad<>maior de )ilas..se- marquei para o prender. 
na a Portu~al em 1 MO. e ás J horas da manh~ 1 
ª'"i!tindo ;nê a um bailt de 31 era este eoclausu-
que c,.1e dt-u. quando lt\'t radv na fortaleza de San· • 
o :i-cu quartel-geneTal em - o 1ul11t11 d•ui•u d~ /.Q11/I ,.-.,., IM•I• ta Cruz. Depois de varia-

T_º_'_'_e•_-,_~_v_"ª_'_· \~'~o=lt=ou=p=a~r~a=====-:::--;;;;d~•~""';;;-"~·=··=·=· =·=•~A~~·~d=•;;;;;;;;-~;;;;;;;;;;d~is~·s~im=a=s;;;;;p~c=ri~p=e<~·i~a•~·~qu=e;;;;;;-: I ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··I 
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~:--·-·-·-·-·-·-·-·-·-.. !!!S 
r.• a eatreitua do ~paço nos lnhtbe de rela- de Alfama e admini-.trador da casa do e ~ •!li 
• Ltr. o marquez de Loulé foi solto, por or- de An~dia. e que, i-codo ministro da ju~: .~ • 

1 dem do wberano, a quem re1olvt u c,..pcrar no no Ttinadu de U. ~tigueJt se íe:z lamecha com 1 
dia em que este vitss.e da e. hac;.ua de San1a a infanta D. Maria da A!'sumpç3o, pelo que 

• Cru1 para o Rio. Encctivamcntc, P'>~tou-se na o mandar;.tm desterrado para Abrantes. Depois, • 

1 
cstrad+i, aguarda ndo D. Jo:lo VI. que, ao,1êl .. o, a Bruni esteve, successivamcntc, com o 1\n· 1 
(cz parar o pahwquim, travondo-se entre am- tonio Marrare, um marquez, um benefidado 
hos um ~ ialogo, que terrnin0\1 por e5tas pa· da Sé, um rico nrgociantc e o lnfaote I>. Mi-

• lavras: guel, mas, em virtude da saída d'e::ite ultimo e 

1 
- Jo:' o primeiro, disse o rei, que, 6andc· para Vicnna, immediatamente á Al>ril·dn, 1 

ae no meu coraçào, vem 

cou,gar-1e nas minhas(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • mào.11! ••• v·~~O$ crimes • 

1 finm aqui scpultadc~. 1 
Xunca mais me km· 
brarti d'cllts. Tudo vos 
dou, me:-.mo a minha e 
amizade, para Y OS con· 1 
firmar que n2o vos ·en-
gano ~tes <:om o cora. 
çno do vosso rei. V in· • 

qua 1 já n!lo ha Jogar 
de para a côrte, na 1 
\·cdado para o marquez 
de l.<>ulé!• • 

Da1a d'aquelle tem· 

1 pu, a amizade, quasi 
fraterna, e z dedicaçao 
do marquei de Loulé e 
a D. joio VI. 1 

Parece que as causas 
do a~t<a~sinio d'cste ti
tular fornm as M'guin-

quct para o liberalis-
te!ll: pro1)cnder o mar.. 

1
• 

mo, 'er o amigo dile-
r1o do mooarcha, jn-
ftuir cc,m seus con.!c· • 
lhm no animo d'cst,, 1 
e ha,«r·lhe descoberto 
o conluio da rainha e 
do infante D. ~iguel. 
11(.iu\·e quem lhe assi- • 
gnalat11~e causaes diflt· 1 
rentes. Uns disseram 
que o motivo mra a • 
raiva que O. Miguel 
tinha ao marqutz de 1 
Loulé por e .. te namo-
rar a Infanta D. Maria e 

1 

da As .. umpç:io* em- 1 
quanto a iníant.a O. 
babel !tia.ria namor.n·a 
o conde de Villa Flôr e 
e a infanta O. Anna o bif•"'" D. A,.,,.a d~ J~'•"· .,,, "" """'º' d11vw~ th L· "" 1 
conde de Valle de Reis, 
íuturo duque de LQuJó. Outros a&.:-.e' trar~m lig<.iu-s.e co1n Sím:io Jnfante de Sequeira, man· 
que o moti\'O fôra o infcrnal i~~imo ciume que cebo de 2h annos e guarda4 roura de D ~Ji.. • 
D. l\figuel tinha c!a~ua amante Mo rga.rída Bn1· guel. 1:oi cmprc:rnria de S. Carlo21 de 1tu2 1 
nl, e tanto ai,sim que uma medalha t<om o re- a l ê fios de 1824, i.:hcgando o mini!ttro ronllU• 
trato tl't:lla, qt:.e o marquu tta1ia ao ptscoço, tucional Jot!ié ela SiJ"a Carvalho a intcreuor·~c 
nãoa.ccncootrára no cadaver . .\ Hrum, dotada por ella, e torrou a ser cmprnaria fm 1 8i~. 
de bclla plastica, mas de narir. founid:nel, na3- até que, tm 1831, D. Miguel mandou entrc-
cera cm Roma cm 1;99 e viera cc·mo ~ailarina gar pa~npvrcu á Bruni e ao seu crc:ac!o i ara 
para S. Cark~e.m 1810. gaohaodo.pc.:Ccoréis deixarem Po rtugal. stm qae conheçamos as 
mcnsac:s. Estrdtou relações com o intendente razões detcrminanies d'e,s$e procedimento . • \ • 
de policia, Jc,ão de Manos e Vasconcellcs breve trecho, porém, regressou a Lisboa, ca· 
Barbo"ª de ~hgalha,es, que fVra corregedor sou cm J A ~.z com Simào Infante e morreu 1 
'-----------=-~:-:----:=----=-------' -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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:--·-·-·-·-·-·-·-·-·-. r.•~e1u 1'>.j8 na sua quinta da Torre da Muna, Raphacl da Malta Martins-que, cm vao,!!S•!ll 
• írcgueúa das Areias, cont:"clho de 1-·crreira do o esperàra até ã.s 11 e meia horas da noite • 

1 Zezcre, quinta que o ~u herdeiro vendeu por anteccdcotc, -o seu outro guarda-r..,upa Ar- 1 
treze contos de réis ha u"' vinte an~os. Silva mcnio e o picador Lobo de Araujo snuam a 

• Gayo, no romance .Vario, insere uma carta procural·o, percorrendo todo o thcatro, os • 

1 
do dr. Bruschy, na qual este affirma que O. camntotes e o pavimento de baixo, até que 1 
joi;c.'· Maria de Mendonça, lllh:> natural do o Marti1u encontrou o cadaver tio marquez 
marque;,, de Loulé, ~f1lra havido em madame e correu logo a p~ut:icipar a achada a Joa· 

e Bruni , o que l· erroneo, )>ôrquc cite contava quim Uru,co, creado particular de el~rei. Kram • 

1 n'esta cpoca (ern 18.24) '·inte e tantos annos 7 para as H horas da manhã. Foi depois do 1 
e eJla vjnte e cinco ann<}I, Como C!l.Crevemos encontro que, estando a alm°'a~ o C'>nde de 
cm tempo, a amante do marquei de L6u1é Soure, o ma,ucz de Tancos. S1mlo Infante 
era uma fr.mttta chamada Fanov Grúoier, e O. Manuel erooymo da Gamara. no quarto 
de 2'> annos, moradora na rua de Sant' Anna, d'c,te ultimo, entrou D. Miguel muito amicto 
n.• Q, frcguez:ia da AJU<la, com quem se re- e diHC, cm voz baixa, que o mnrto era o mar .. 
laciooára em França cm 1~13 e que mandára quc7. de Loulé. Ao sabei-o, Simlo lníttnte 
vir com a respectiva familia para Lisboa cm indignou·e.e tanto que chegou a dh:cr que, 
fins de 1821. Em se conhece= o 

• 

Aeguida á morte a'Jill:l'J'JÍl\O, o cs-
d'elle, a franceza trnngulnrin. Pois 
travou relaçõ•• )). Miguel ficou 
amorosas com seu tao zangado com 
~~~~ ~~-~ 
feres de cavaHa· fal()U durante ai-
ria, que. sob a ~ri. ;1nnot e até 
dene>minaÇào po- no dia da A6ri· 
pular de D. Jo•: /ada, dc.cio.ndo 
Lo11uírq, tanto Sim1o Infante pe .. 
brllhou ao lado do netrar na Bem .. 
<:onde de Vimio- posta, lhe man-
so nas touradas dou di1.cr pelo 
de fidalgos. marquc1. de Bel-

o marquez de la!t •que n~o to•· 
Loulé fo? assas· nat..'e no Paço . 

1 

sinado no real si· O filho lcgitirno 
tio de Sah'ater· do marque1. de 
ra. onde D. Jo~o Loulé, o alferfS> 
VI r.'•ra passar o conde de Valle 
Antru.do. Je,,·ando de Rei~. tJ.> te,,·e 
~ aead<';i>, e c·n- conhecimento da 
de de,·ia etlectuar· tri~te nova na ma· 
se uma recita com nh!l de l~J, de-

• 

• o cntremcz J/a- fronte de A.r.am-

1 
• 
1 
• 
1 
• 
1 
• 
1 
• 
1 

Jiue/ ,ffe11des Eu- /011 d11 Srlua Corvallr.o; mi11islro da Í""''" ~- r8,2 buja, em viagem 
n111.dia, a que ser- para Salvaterra 
viria de ;>onto o bar;t'> de Mollelos, uma coin o Anto1\ io Zacharias, moço dali reaes 
festa de mascaras, de ct1jos preparativos se cavalhariças. 
eocarrcgára o marquei de Ange,a1 e umas ca- O decreto de 29 de fevereiro <lc 1H.24 or· 
valhadas reaC$ cm que tomaria parte o mar· denou que o juit de fóra de Salvaterra, Tho· 
quez de Loulé, para o que lhe haviam levado ma,i de Freitas Coelho l1achado Torrei, pro-
fato, o seu secretario e o uu guarda-roupa cedesse a auto de corpo de delicto e a im· 
Armenio José Cort.?z. O assauinio perpcttou· medi~ta dc\·aua. Com effeito. o dito juir. pro-
"" na noite de ~bbado, 2is, para domingo cedeu ao citado auto na manhã de l<I e na 
gordo, 19 de fevereiro de 1814, noite escuris~ parte posterior da tribuna do real thcatro, 
1ima por ser a ultima de lua. E perpetrou· sendo ac1.>L•1.panhado n'essa diligencia pelo es· 
se depois do marquez ter s~í.do do primeiro criv!\o do Judicial José Joaquim Sab1no Lu· 
cn.saio da peça no real thcatro e qoaodo pas· cas, pelo <..irutgiào do partido camnrario Joa· 
sava no corredor de communicação entre quim Ant.onio da Fonseca e pelo, cirurgiões 
o paço incendiado e o paço existente da real camara T heotonio Ferreira de Aguiar 
ou na sala immcdiaLn ao corredor. O nosso e Antonio Bartholomeu Pires, futuro visconde 
inolvidavel amigo Pato Infante, que conhecia de Quelu~. Auistiu lambem o dr. Bcmardo 
os bastidores da tragrdia, di~~c-nos que foi Jolé de Abrantes e Castro, a quem<.. proprio 
na !iala e que o assa ..... ino te escondera atraz D. Joio VI mostrou o sitio em que estava o 
do throno para accommc:ttcr o marc.ue.z. Na morto. O c::ada,·cr foi encontrado no dcdive 
manha. de .:!9, como este não appareccsse e do entulho que existia dentro de uma casa 
n~o thcsse dormido no teu quarto, que cs- arruinada, junto ao corredor que dava ser-

• tava tcmpre aberto e era &atuado no corredor ventia para a citada tribuna, a qual tinha 1 das Damas, o seu guarda-roupa, o hcspanh.ol uma porta c<Jm degraus para o mesmo corre- 1 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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p• dor. Eitava em decubito donal, co:n a cabe- peitos. que Jeitava pora a ca.a arnúnad. • • 
• ça pro~ima á extremidade do declive, en· jaoella para a qual se subia por um degrau • 

1 volta n'algum sangue, as.sim '=Omo o rosto. houve quem aventa'ise a hypothese de que ' 1 
os braços abertos cm cnu, e as mlos meias marquez f'ôra victima de um des..sue. e qu~. 
íechadat, tendo na da esquerda algumas hcr· por con,equencia, se precipitin da janclla, • 

• vu nlo comprlmidu, porque !e soltaram fa. tomando-a s><>r uma po:'ta. :\las isto nao po-

1 1 cihncntc. Trajava casaca de briche, collctc dia acontecer, porque o marquez conhed;,. 
preto, calças de meia cinzentas e botas de perfeitamente o paço desde a iníaocia. 1-: a 

• montar, tendo as competentes esporas com hvpothc:,c foi contradictada pelo auto de • 

1 
6vellas de prata, e estava apenas sujo nos corpo de dclicto, que excluiu a possibilidade 1 
joelhos, mH enxuto* apesar de haver chovido de semelhante desastre e pt0vou, percmpto· 
n'essa. noite. Ü.i objectos que trazia comsigo riamente, que o marquez de Loulé fôra 1norto 

e e que foram entregues ao conde de Valle de cin outro s11io e depois collocado ali. e 

1 
Reis con~istiam cm onze peças de 7$500 O juii de fóra de Salvaterra iniciou a de· 1 
róis. urna moeda de doze vintens em prata, va"'n.• inquirindo devas.sarnente 23 tcstemu· 
uma vcmnica de p rat.a, tendo de um lado nhas, até que o conde de Subserra lhe orde· 

• N 05.\a Senhora das nou que a devolves· • 

1 
Dôres e do outro se ao jui.z; do crime 1 
No.sa ~nhora de da côrte e ca ... que 
Sa.nt' Anna, um pen· proscguiu na inquiri· 

• tesinhodc ouro, um Ção, na qual teste· • 
Japis de prata. um munharam tJO indi· 1 

1 n~lOfCio e um irilh!lo viduos. A de,·assa fi .. 
de ouro com um an- cou conclw.a em q 
nel enfiado, dois si- de julho de 1h2~, 

• netes de ouro, uma sendo pronunciados, • 

1 chave de ouro para como réus, o mir· 1 
relogio, tres chave" quezdeAbnmtclll(O. 
de reiro, dnco an- José), o sota Leo- • 

• neis de ouro, uma nardo Joaquim Cor· 

1 chave dourada de ca.. deiro, Jeronymo de 1 
matiMltl ele su:. mi\· S . Jo$é Ferreira, co· 
geslade, un1a fivella cheiro da real pes· 
do lenço do pesco- soa, jo:;é Veri~~i0101 • 

ço, uma caixa de sargento da policia, 1 
pau cheia de ,.apé. o brigadeiro Franci!I· 
e um diploma do co de ~loracs ~ladu-
duquc de Berry para reira Lobo, D. Chri•· • 
poder us.ar a ftôr de tovão ôe ~f~'!rate· 1 
li&. O cadavcr apre- nhas, Raphael da 
sentava c;inco contu.. lfalta :\lartim1, Ar· 
a.lea na cabeça e no menio Jo>é Cortei, 
ro~to. e um orificio.. Manuel de Faria, fal· • 
sinho sobre a orbita coeiro da real cou- 1 
direita, parecendo tada, José \'iteote 
ter !lido tudo feito A Sn·e1tUS•"'4 &,,,•41-• n. Jufl~I Maria, Tioouco. offidal das 
com 1nslrumcnto /Ir/•"'" de l\J11"r"1 coutadas de Salva.. • 
contundcr.tc; uma fe. terra, e Antonio 1 
rida no labio inferior e outra nas gengivas, Caetano Taberneiro, guarda do almourifado 
com fenda no osso, pn.recendo feitas com io· de Foz de Cima. A defeta dos r6us, excc· 
strumento cortante; e trcs fracturas no parie- ptuandu losé Vcrissiruo, íoi entregue ao dr. • 
tal direito. Jbaminando-se minuciosa.rncnte Antonio Marciano de Azevedo, pae de Mar- 1 
a casa arroina.da, encontraram-:sc no cnhil ho chino de A7.evedo, futuro redactor d' O .·ls· 
urnas pégadas de botinas com saltos aguça.. modeu. A malediccocia, que é o prologo da • 
dos, dois tijolos que deviam ter caido quando calumnia, inculpou tambem o infante D. ~H-
alguem tcntuu apoiar-se n'elles para subir, e ftUcl, o marchante Manuel Vassallo, o Damaso 1 
alguma areia na pedra sotoposta à janclla, Mulato, antigo correio de D. Miguel. e J~o 
1ignal de que ali pousára um pé. Noiou-.c, José d"' Santos, por alcunha o Sedo<·""· pi· 
hoalmcntc, que na porta da sala dos Archci- c .. dor da ca!la real. E até houve quem cri- • 
roe havia trcs pintas de sangue fresco, iodi· minanc D. Miguel. no quarto das ~nhoru 1 
cadoras de mão cn,anguentada que a abrira lnfaf\las em Sah-atcrra. 
ou fechara, e que havia outra pinta de san.. Sa.bc-5C que, por occasião de outra jomada 
gue no oegundo degrau da escada do quarto áquella villa, anterior á de fevereiro, já ha- • 
de O. jolo VI para o correrlor, Em vi"'ta viam corrido boatos., cm Lisboa e cm Bclcm, 1 
do que, e dada a situaç!lo do cada ver, os pe· do que ~ tencionava assassinar o marquei 
ritoi concluiram que a morte fôra violenta e de Loulé. E antes da jornada do Hntrudo, 
só com o fundamento de odio ou vingança. cllc mc~1no recebeu muitas cartas anooymaa, • 

Como no corredor existia uma janella sem que o ainca,.vam de morte. O marqucz, po- 1 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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f!• r~m, dcsp1csou ~ .. ameaças, e lendo--lhe até rabeça, com o intuito de lbe applicarcm pan· ·~ 
• d1t•> o ~eu guarda-roupa. e outros creados, cada• amantadas, e, por essa ~o. se pren· 

1 que drcuJa,·am boaic.s u:trieos a seu respeito, deu o cocheiro Jeronymc; de S. José Fer· 1 
aimpletmtntc rtspondcu: reira, que estivera no theatro, levando enfiada 

• -•Quem nao de"e, nao teme.> pela cabeça uma manta chamada 1'#1'4;,,;144 • 

1 
~a noite de :8, tomou café no seu quarto. ou Jd#du d~ S. Pa11k'J, que trt>uxera do Bra· 1 

cm ct•inpanhia do marquei e da marquua iH, quando residia lá com a familia real. Mas 
de Hellas-quc anda"'ª gra"ida,-do conde o cocheiro saiu do theatro bastante de1>oi1 

e e da conde«• de Villa Flôr. do conde de do morquei de Loulé, a quem devia favores. • 

1 
Paraty e do Fonseca, escriva.o das rcacs ta· I•. a devasita não fez prova contra ningucm, 1 
valhariças. h ~niu Ã$ 8 horas, pouco mais ou nem mesmo contra o suspeitoso marquei de 
mcnot, para o theatro, com o marquez de Abrantes, que não gosava de bons crcc.litos, 

e Bellas e Ofl ('ondes de Paraty e de Villa Flélr, \IUC foi accusado, por mais de cem cartns • 

1 
encarninhanda-.setodospelocorredordoquarto anonymas, de perpetrador do crime, e a quem 1 
de 1>. Jo:Lo VI e levando o ultirno d'clles os periodicos ioglezes, juogindo·u a O. Mi-
uma >tia que lhe dera o Joaquim Bru~to, iwel, imputavam o delicto. Tambem O. Jo•é 

• vela que, no retomo, o conde de \·'ilia 1'"lc'."1r Maria de 1\'leodonça lh'o attribuia, porque, e 

1 
reP1i' no castiçal do estando n'um 64/aN · 1 
quarto do soberanei ct em ca.Q da mãe 
Sobre a hora a que do nosso amiio Pa 

• o marquu de Loulé to Infante e alludin- • 
11e retirou dt> th~a- do esta senhora â 1 

1 lTo é que divergem fama que O. ~liguei 
as testemunhas da disfrua.ava de ter 
dt\·a~n, porque a sido o u.~auino do • 
maioria, induindo o Loulé.conc:luiraclla: 

1 marquei de .\bran.. - Parct·e impos-
tes (antu da pronun· sivel que o ll. José 
eia), di~:!ie que foi seja miguelista! • 
áit 1 o e meia da noi· Ao que elle re~- 1 
te, o marquei de pondeu com vivaci· 
Tantollque foi ás 1 r dade: 
e D. Jo•~ Maria de •Quem mntou 
Mendonça que foi i~ meu pae foi o mo.r- • 
l I e meia, quando quez de Abrantes! 1 
muito. Terminado o Cumpre advertir 
primeiró ent:iio e de· que o marqucJ: de 
pois do marquei de Abrantes gosava da • 
Loulé .ter it«·ado al- maxima familiarida- 1 
~m:u phrascs cem de com D. Miguel, 
O. Miguel, aquelle • ponto de írequen· 
em:ontrou •tu filho temente lhe pegar ao 
!J José ~lana, a o collo, de "' fechar • 
quem deu um abra· 1 com e11c durante ho- 1 
ço e com qu('.'m pa~.. ras e...-.quccida1 e dos 
t-COU algu1n 1empo1 • -•-• -•-•-•-• crcadosdo paço di-
cncaminhando·1c zerem uns para os • 
depoís coan elle parr. Anto•io ºº''""'e"""' J'uu. tiJitutdt' de º"~lu outros, Ulal o VÍjm 1 
a entrada do corrc-1 apropinquar·~e: 
dor, onde D. José Maria o abandonou, di- •Ahi chegou o íavorito! Ahi chegou o • 
7.endo .. Jhe : :- homem! A hi chegou o diabo l• 

1 .Y. ex.• vae-se? O marquez de Abrantes dizia que se en~ 
Ao ~uc o marquez respondeu: ccrrnva com D. Miguel para o lecciorwr na 

, \ou .• linAua franceza e na arte de tornclro. • 
E tornou.lhe o filho: Vejamos ago1a a que horas uiu D. Miguel 
-·<>lhenaodêporahialgumapan<:ada ... • do theatro e se podia ter tomado parte (!.i- 1 
Ao que clle replicou: rccta no a.ssa5'inio. No dia 28, D. Mígucl 
-•!\"!\o dou.- andou .i caça com Armenio José Corte.:, e 
N~o ha du"ida de que o marquei de Loulé na noite d'essc dia, prova-o a devaMa, coo- • 

foi aasauinado depois de sair do theatro. na sen·ou~e sempre no thca..tro e só o deixou 1 
occa112.o em que principia"·ª o squndo en· depois de findo o segundo ensaio do cntre-
taio, e quando, seguindo pelo corredor ou mez:. eram onze hora.s e meia para a mcia-
pela nta lmmcdiata, se dirigi.a para o 5eu noite. Saiu d'ali com as seguintes pe.5SOat, • 
quarto, onde o Filippe José, moço de ensino, que o acompanharam até ao seu quarto: mar... 1 
lhe kira pôr o capote, e onde o seu guarda- quet. de Tancos, bara.o de Mo11elos, D. Ma-
roupa Matta ~tartins baldadamente o esperou, nucl Jcronymo da Camara, o ajudante de 

e conforme narrámos. Desconfiou-se, e correu campo Jo~o Baptista Bandeira, o sota Leo· • i 1 a voz, de que lhe deitaram uma manta pela nnrdo e O. José )laria de Mendonça, hlho 1 
,•-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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do Loulé. Encontraram íechada a porta de 
entrada para o paço ou porta da l'ala dos 
A.rebeiro!\, e eomplctamen1e aberta a tal ja· 
neJJa, que lhe fiava proxima. D. Mig·uel 
arrumou dob encontrões na porta, que se 
abriu com estrondo, caindo, ao mesmo tempo, 
a chave no solo. O infante dirigiu-'e para o 
seu quarto, deitou-se na cMDa, e, até ador~ 

11 e meia, quando muito, sendo immediatcl• 
mente a~ssinado. E~rando-nos. pois. na 
pr •pria dev~, podemos dizer afoitamcntc 
que D. Miguel n:io tomou parte a.e-tiva no 
as&OMinio do mnrquez de Loulé, porque, á 
hora n que se encontrou liberto de testemu
nhas. já o marquez de Loulé deixàra de exis· 
tir. As premi~$.&S wnduzem-nos logicamente 

Bat·lfo d4 ~~ndt1/,,•JHlnrdenltt G~tal da Po/Wt'a do (Vl-1~ 
/~ Rn·n.() ,.m 1S~1 

meccr, esteve juntC" d'elle o sola IAcnardo, á. conclusào, que &e im~')e o.)m a fatalida i.. .... 
que se reLirou depois cm companhia de D. indiscutível de uma conscquenc·ia sylloglstica . 
José Maria de Mendonça, vindo ambos em l•1 a conclusào é que D. !\liguei foi malsi-
grande ga1hoía pelo corredor fOra. fün se· n:1do pela vdta da calumoia, foi manr:hado 
guida, er3 meia .. ooite e meia hola, n porta por uma suspeiç!lo iníamimte, a que algum. 
da Sala doa Archeiros foi fechada !1 c,;havc e histC'lriadores deram foros de verdade estreme. 
a cadeado pelo creado José da E,pcrança sem devidamente a peneirarem pelo crivo da 
Freire, e assim encontrada na manh:.. ~guinte , .eira historica. 

• 
1 
i 
'i 
• 
1 
• 
1 
• 
1 
• 
1 
• 
1 
• 
11 
1 

pelo porteiro da Sala de Fbr<.t, Teixeira Car- Rcit.a saber a quem se attribuiu a perpe-
uciro. A' meia-noite e meia hora j!l o mar· traç!\o do crime. Nl\o estâ em noi.s.o animo 1 
quez de Loulé estava morto, porque, confor- lan\ar um labéo itobre a memoria de quem 
me vimos, 111e rctirára <lo theatro no principio quer que seja, mu o nosso dever de historio .. 
do segundo ensaio, entre a~ ro e meia e as grapho impõe-nos a indeclinavel obrigação • 

--==-=--==---~~~-----"' -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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de dizer, que, tanto no paço como em casa 
dos altos ruoccionarios palatinos, se asscv.:
rou que o perpetrador do dclicto fôra F. de 
L., por alcunha" Prelo dos Palitos, que di· 
ziam ser filho natural do marqucz: de Abran· 
tes. i;;ste homem trabalhára 1 em 1R22, como 
impressor na typographia de Januario da Costa 
Neves, na rua Formosa, n.• 24, oode o admi
nistrador Marcellino o admi\tiu quando o 
ptoprietario estava preso por causa da conspi-

o seu abegão Manuel Maria, e, chegando a 
Salvaterra ãs 4 horas da tarde, foi logo direito 
aos ensaios das c-ava1hadas, em que tambem 
tomava parte, e para as quaes mandára fazer 
um fato especial no seu alfaiate Pereira, na 
rua Augusta. F. de L. chegou ali ás 7 horas 
e deitou-se logo, levantando·se apenas para 
ir ao ensaio no thcatro, de onde se retirou 
ás 10 horas da noite, isto é, antes do mar· 
quez de Loulé, vindo com o conde de Ata-

Jaya, que o largou á 
porta do almoxariíe da 
Atinhaga, Pedro Mà
lheiro, hospedeiro de 
F. de L. e do marquez 
de Abrantes. Dcpô• 
simples.mente e o mo 
iestemunha da devassa 
e só foi preso como 
implicado naA/Jrüada, 
em 11 de maio de t824, 
sendo detido oa cadeia 
do Castello. F. de L. 
morreu ha largos an
nos. 

Nunca descobrimos 
nenhum documento 
probatorio da culpabi
lidade de F. de t .. 
mas o que sabemos ê: 
que o marquez de 
Abrantes, apesar: de 
ser amicíssimo de D . 
Miguel, procurou ati
rar a responsabilidade 
do crime para cima 
d'este, porque, quan· 
do depôz nas pergun· 
tas judiciaes como réu 
da Al>rilada,disse que 
o infante alimenta a 
grande odio e avers~o 
ao marque?. de Loulé 
(Rs. 9 v.), que nãodes· 
estimou essa morte (fb . 
10) e que cllc depoen· 
te suspeitou do mes
mo senhor n'este acon
tecimento (Os. 11 v. ) . 

1 C'bnde de ;/illa·FlAr (duque da Te1·eftro.), (4marú/o, de d-râ D.jtJao V) 
em 1811. 

D. Jo~o VI ficou tao 
magoado com a séva 
atrocidade, que retor· 
nou para Lisboa. na 
galeota, em 4 de mar
ço, depois do corpo 
do marquez ter sido 

• 
1 raç!lo da rua Formosa. Depois, seguiu a car

teira das armas e foi cadete de cava11aria. 
Apesar de adoentado, dirigiu-se a Salvaterra 

• com o conde da Ponte, o visconde de Santa-

1 rem. outros fidalgos e o seu creado .Manuel 
de Almeida, com o fito ostensivo de tomar 
parte n'um dos fios das cavalhadas promovi· 

• das por D. ~liguei. O marquez de Abrantes 

emba lsamado pelo ci .. 
rurgiào Psire e deposi

tado na cgreja da Miscrkordia de Salva.terra, 
de onde foi tràsladado para o convento da 
Graça de Lisboa ('00 27 de março. E, como 
preito á memoria do marquei de LoulE:, o 
monarcha ?iomeou os dois filhos d'este seus 
camaristas. 

A tristeza é que nunca mais abandonou 
D. João VI. Joaquim Brusco via-o suspirar 
nas occasiões de o vestir ou despir. e diver· 1 tinha ido separadamente. mandando por tena 
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i..a.1 vezes lhe perguntou se linha alguma coisa, clamou,· Apanhei duas!. . . E, com cOti- 1 
mas elle punha o dedo na bocca e ambos to, de trcs moscas que haviam pou~ado 
cmmudeciam. E' que o infortunado rei sabia deante d'elle, csmagba duas. 

e que sua perfida esposa. m:mcommunada com e 

1 
seu filho Miguel, conspirava tenazmente na ~ 1 
sombra, o que o obrigava a desabafar n'estcs 
termos com o seu guarda-roupa Joaquim de Estando no Bratil, n'um quarto baixo do 

• Sou~a Pereira Pato, outro amigo lcalis!imo: Paço de S. Chri~to.,.:io, ondt se entrelinha • 

1 -•Eu sou muito de$gtaçado como rei, a contar dinheiro e a raur mootiohc:s cguau 1 
como marido e como pac! de peças cm oiro, um soldado, que (uia atn· 

A hi~toria anccdotica 

• deve consignar as me· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 rencorias palavras do 
de1dl toso soberano, 
cuj11 t·hronica intima 

• ainda hoje espera por 

1 um Ta.cito de toucador 
ou um Tito-Livlo de 
salão, que a escreva. 

e E casa chronica inti-

1 
ma reícre, entre ou
tras, as anecdotas se
gulntes, com que fecha· 
remos o nosso artigo. 
Quando se reunia o 
<.:onselho de Estado e 
os conselheiros toma
vam calor na discuss:to, 
O. )ono VI empregava 
um meio para pôr um 
clique ao largi8uo pala· 
vrcacto conselheiral. 
Consistia cm bater uma 
palmada na mcza, 6n
gindoapanharumam0$o 
ca, mas visando sim· 
plcsmcntc a fater calar 
os grulhas. E foi assim 
que aconteceu na noite 
de :5 de novembro de 
11l<>7, quando o Con· 
selho de Estado, sob a 
prcsidcncia do príncipe 
regente, !te reuniu no 
palacio da Ajuda, onde 
se resolveu a partida 1 
da familia real para o 
Brazil, opinando o con-
de da Figueira que se • 
devia refugiar nas ilhas 1 
dos Açores e a1vitran-
do O. Rodrigo de Sou-
sa Coutinho que de\·e· • 
riamos combater, e que. 1 
só no e-aso de sermos 
vencidos pelos france- (f!nd,~ d~ S11flu110,tttinfs11-o anu/01/6 ao d11paello tt n1iNist10 da'""' 11 t1t1 1b.1 

• 1.c1', se retiraria enHlo • 

1 
a cône para aquella coJonia. A discussao tinella no exterior do palacio, tentou-se com 1 
animou ae, graças ao entbusla1mo com que o Joiro metal, e, aproveitando os momentos 
D. Rodrigo de Sousa defendi<\ o aeu parecer, em que o rei s.aira para outra casa contigua 

• • aulngira-se o momento critico do debate, !lquclla, untou a ponta da bayoneta da es· • 

1 
q'1ando, de s\lbito, o principe regente pes· pingarda com uma materia viscOP e intro· 1 
pegou um formidavel murro aobre a mexa. du.z1u a arma por uma janella, pe:la qual foi 
Todos se calaram a este signal, que parecia tirando uma peça de cada montinho, de aor· 

• annunciar uma dccisao irrcvogavel, e fol no te que ficaram todos eguaes. :Mas D. Jo2o e 

1 
meio do mais profundo silencio que elle ex- VI, que dera pela gatunice, entrou no in,. 1 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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Este mesmo offi~al tinha a balda 
de ,gost.ar muito de vinho. Seu real 1 

.Uorq"e~ de Palme/la, minisJnJ dos ""k()tibs esl,.tmgeirot 
i!lll ~1821 

amo fez-lhe notar a inconvenicncia 
d'essa balda e pediu-lhe que nunca 
mais fosse ás t.tbernas, porque era de
primente para as suas dragonas. Certa 
vez, em que elle se dirigia para o Pa-
ço de S. Christovào, bisp-Ou D. Jo:to 
YI á janella, e, paral\do á entrada de 
uma baiuca, que havia defronte, pe-
diu ao baiuqueiro que lhe trouxesse á 
porta um quartilho de vinho. O baiu· 
queiro as~im fez, e Pio dos Santos. 
quando se p:-eparava para cmbocar o 
copazio, olhou para D. Jo3<> VI e dis-
se-lhe em a lta voz:- o:Eu nào fui Já ..• 
Ellc é que veiu cá!. . . • • D. João VI era mais atilado e sa-
gaz do que, em geral, se suppôe. era 
dotado de grande finura e possuia 
uma natural aptidào para conhecer os 
homens. Uma prova d•ísto, é que elle 
prodigalisou as maiores amabilidades 
aos v1túistas, chegando até a oílerecer 
um cavallo a José da Silva Carvalho, 
tJ secretario 6011.i/(), como elle mesmo 

tante em que 0 soldado se preparava para re· lhe chamava. 1 
petir a operaçào e disse-lhe:- 0NM! Nao que- • 
ro que tires a prova! •.• • E, conforme todos D . Joa.o VI foi um rei que devia ter vindo 
sabem, tirar a prova é uma scgunàa operação em outra epoca. Veio antes de tempo. e 

• PL'<ro DE CARVALHO (TmoP). 1 A sua bonhornia tornou·sC proverbial, 
como se demonstra com as seguirHes 
anedoctas. O chefe de divisão Antooio 
Pio das Santos1 disfructava de grando • 
confiança dP. D. Joho VI. Uma vez, no 1 
palacio do Rio de Janeiro, Pio dos San· 
tos apostou tom clle, cm que seria ca· 
paz de o deitar a terra com trcs soccos, • 
ruas impoz a clausula do monarcha pôr 1 
uma das m:tos debaix() da meza. Pio 
dos Santos pregou-lhe um socco, mas o 
rei ficou 6rme como uma rocha, dizen· • 
do-lhe galhoíeiramente: .0' Pio 1 Já 1 
ve10 que perdes h E~te pespegou.Jhe-
segundo socco, mas D_ Jo!lo Vl, ~Cm· 

• pre inabalavel, tornou-Jhe : - O' Pio! • 

1 Perdes com toda a certeza !-» Plo dos 1 
Santos rogou-lhe ent:to que o dei-
xasse sahir da sala e que voltava • 

• em breves insraotes. D. Jollo VI 

1 fartara-se já de esperar com a mão 1 
debaixo da meza, quando o cama-
rista de semana entrou e o viu n' a-

• quella t-ao estranha quanto comka • 

1 posiçào. D. Joào YI explicou a ap-0s- : 1 
ta que fizera e accresccntou que es- : 1_) i-t,DRO 10 ta\·a esperando por Pio do:; Santos. : 

• O camaristd informou-o ent3.o, que • • 

1 eJle ha muito que sahira do Paço, a • \"l '\1 ~'RVl ~;, 1 
caminho de sua casa. O rei 6cou ; 
desapontado, o que DàO obstou a que 

e se risse cordealmente com a pârlidi- e 1 11ha do seu amigo. 1 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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0.1 ......... ,11-... 1rd . 
Hau·i"' eh llT >U\Uto 

fallttr de• lda, ... :\., J{ .. 111;.u 

e G11un\1, ct• H1 hnc•ntc 11u 
\'} Covilh:'l, (·itl.uit s e· YiUa ... 

qoc c•m h'lll•,t;1 ... c·1a~ ... e..• 

~ iram 1•c lih.t;u11l11, ;1m11li;111-
clu, n1tn,, qw tn-l~;uu_I.,, 
.irrimJJl'I••·.,~. c•111r111d11:1-

rnmtn--"-f", knl4 1HJ11 õthri:z.u
--c. rcfucwr-~. ~01111c.. -~, 
fvrtilK.and• --ie t ntre a 1~
ncdia. para r .. tu• m 11.. .. 

aLaqu'-'".. rut.H"'" do ... }>O'· ... 
~rWr ..... â 'l•)h·111..1.t frroz 
d;J>. k1H)K ... l.1tl1io 1 

.. .\:-... ... im . a (."i,·i1l.1kt11 S..:c:
na d1•.., R•111M11•· .. , l1••Jt' ,·ilia 
de_ Ceia, 1111s app11r1·c.c• l.k)"o 
n:un• ... a t' fn·.,., .1, 111111 "'''""' 

p.t laLius r 1;u1111.111ari11 .. , 
dwi.a 1l4• g-.ut.•• e ju ... 
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l ''"" '""'"' do A hJo - Presb)'teri4' de S. R omif<> 

(lo íorat~.., e pen::aminho .... .\ ... 
~im, a 6oo metr1.1.,. d'altitutl•· 
e a 4 kilosnetru-. parti n .. ui 
se encontr.L <t "ilL1 ele· Slo 
R•lmol1> ~llll"".J.da dr gra1·io"'''" 
t'hakts e tle irnporLmtr" f.,. 
btieb . ..,ubre euj•b ro4J;t .. im· 
men._.1, -.e ent•>rnam. clf• .. f.-J .. 
ta~ enl e..,puma. cl<-licio...a" 
quedi:l-. d ·.1~u•1. . • 1-: por ('n• 
tre "" <~pre-.lt".'. ,.t•ntc•-111~~ 
mui r-.~ui•r. r tri .. h...... oscil
laml•• ;10 h"nt••. lá 'C' cxm~r· 
\"3 ailtt.la o hi ... torico lour('iro 
que abri~u o celebre prcsb) -
teriu, onde Sika. G.anl t'ü1-
IOC<•U .;i m• ~e" ta alllld. aim
ple.:o. e •p.1.ixouada J<, '!it'U 

)lario! 
A .... :-im. lá 1\•) Limo, no rt.• 

c.-.nca,·o d'um vallc-. .t &lc:> 
Ul{'.lt11" d'ahur ... ou,·1n1lo <·.., 
munnurin,.; do .\lvoii, nimn ;, .. 
or.\çc_)\•s 1.J'um e._·n_·nh", Í,l.7. cli;t 
õJ di~1 ( •"' '">l'\I' m.ila~r<:-.. -N""" 
sa S.e-nl1ora <l•• Oe:,terro -euª 
tre .t~ fr· •n<.lo:-,.;,~ c;_1n·alhclra:-. 
e ''" pcrfuma<ln ... pinlwirJc ... 

A-;:.-in1 na nutra l.Mnd,1. dn 
Alv., ja1.t'lll ai11<la '"; rc ... tu ... 
<-l"uiu t:rn::-to, t·m n 1ja!i ruin;i ... 
lom;as huras tt~t 1hu lM"Sd<lo, 
l t<it11r, na conteiopl;u,;J.•> u·um 
dos Ulai ... sobcrb- 1s p;ull)ranM:-. 
.. o·e.:Ha <lesclitu~l l'atria mi
nha amacfa •. • • 

D'acrui M~ vê, por entre M 
clt':-.hladein1s, prc\:1· 
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•Ílarulo-'-C cl 'ahn.mo 
m abysnM sahiimtt" 

r:- apressada a rilwira 
da c~mni<;a que \'iit" 

illntar_._.. c.•m l1n·vt< 
·;'.;qoi:lle rin--tF.m p;;tr
~t·i. mutlu t·m J i.;1rtl".., 
ktumb;mt~·-• 

:\n fuml••. a J)l•ntt 
d~ •s- }l'..!"dC~ qu;1 .. i c· .. -
cundicl:t n:t den .. icltdc· 
do arYc.m_·do, ,\km. 
entre ""' <..--arcumicl ..... 
tr1 ·fKü3 de ('"a._ .. t;mhci
rl.Q ~ulotre .... um;_, pt .... 
quena aldeia. •• l.apa 
do..•:.. Dinht·iro-., abri· 
~a entre 1:1)10 ....... tt·' 
fot·l1t•(fr, .... O>lllf~ ilOti• 

!::th ~lac.h;ul• •rt"'• '' dt·· 
ft-ndd-., ! .-\ '.'.Uhir. i.l 

.. utiir, e• [Mrõl ;1Jt•m 
m~ai:... ~1iucla, r1"C"41..,tatl01 
ao v;allt, ahrig.ula pc·
l.t-. pt·nha:s d1> < ;,u. 1 1· 
d·~~ Abutrt•..,, lahnin
tho de 1·l'i\~t tl .1 p1·1w
dm •• r:;08 t• 1:H1c1 
1111.•tros d 'alti tude, a i· 
n-ja o l'H'\'1> de Loriga. 

E mais ;uh•a11lt' t· 

muit11 mai .. aiud.t, atli• 
rit)ham.--..· ih a11ti,i::::;1.., 
1 ha1·aras th~ V:1IN.im 
t Al\'nl"'· 

A' tank, quando 
(1 !-.111"' bitt<" t·m e hC'11• 
f1a:-. .are:-.t.a' d,1~ nc'"l
das cri,las ,du, mou-

A rosrolo do F''1'1J#n(• 
- ,.,,, ~/lo ~ ttn,phl r d~ ~llo da Sun1 
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~ h~ .... iri-.adas 1le o.'".rn; c1u tu J 

1 J ('.lU •Tl11C .. 11en1 tu a pt·Jias é.· 
•rta.do pelo '::u~ca.r d >2li mel

ro~. ou pela e~tridub fr.J.uL1 
du3 p<hlvre:_.... úU pt·fo .. 1m plan
!:,dlte da 1J10C'"d.lha<l.1 d(J' reba
nhe._•:-., u t~pc:<..-t.u:ulo rt~obra de 
impc:•nrni-ia e._· pel.1 n.._ ... ...i mentt: 
~'·<oaçam rt.~·rda~ ... lt n~1-
qua!t d'um~udu .. 1 pa ...... 1d:1! .• 

N:t.u qu<ro, porém, le-itur. 
dcLur C!-1.J_UcdJa •• tidal::a ,;1-
l<i <lc (j,)uvêa, <>nde traltalt!a1r 
n:ntcnarc~ de • •pt·rJrit'"• qu1·r 
na~ íabric.:a.-. de l.uútic1(J ... , m• •õt

c:cru,, q\ler n 'uutr~L., inJus!.rl<h · 
nem que d1.:ixd~ de i.ul>it •t• • 
Calvarlo. p<tra tb.;.1rd~.. ;1 rt·li
oa nu exte11-.u \'i1lle ti•> Mon
dego, t.-xJalhado ele puvoa\·1\f•.., 
alpendurnda::., qut- \'ac (M'rdcr
se ;tlém, O<b fahl:ts do ml'lo.m· 
<'holkt> e en1H:voado Carnmulu 

Nem mere<'cm tào pouco 1 • 

meu esquecimento , de .}1~t.er!.:,· 
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:-; ,1n 1 ('... 'Ili~ 

... ~ ••. (·11\'ilh•' 
l' I3dr1111nt(•, dqwn· 
durad;1s 11.l vnknh' 
orient.il dn ahno .. • • 
llerminio, l~ Jn<l P" 

mn l idaclP. uutr;1 •n· 
1111• ;tfdd.1 . Ultlit , • .,. 

">t'n•·i;.1J1nt·•1k imlu .. 
trfal, 11utr<l ab .. 11lut.1· 
nh·nte 01grin1l;1, .:1111• 
h••, o h1·n;n (11 lu 
n't:·:io t' lt:ttr;i<I•• .. , a111 
L;.t-. <thtiqui .... nn;i .. • 

Aqui Yt . ., tl\"1xo, 

kltor, t"'-h..., pulll• "' 
por mim ""·•·lh1d1 
de prdrrC'ru i,1, •IU 
tr;;u_:·~ d..- unilo t Dtrt 

'> buhcio ._1;:i.. gr.ui 
ck .. 1. idac:h.-s e a mu 
dt. z bm\la da-. o ... 
pi'-"a' r.o inól-. tia lrn· 
daria m• •utmh.a' 

··············. 
Pt·nuiui itj:!;t•Ja t{Ur, 

ao n.1rn·r ela 1w1ma, 
v1..·"' <le:-~ rt'v.1 aJ:::,um•"' 
da.., imprc:,,,..it.... 11uc 
tcnh11 t'XJK'f111u·11t1· 

do nos 111t·u ... 7 <1JH10~ 
tle St>rr-~•. qu;uul•>, lh 
kodaJ; •-"' homi•rn, 
pern1rr•1. a11 ...... ~•. 
sem guia e ..,nn bu~
si 1la a c·~tabro~idaclt 
:-.eh-ati1·a ·I;_, mi11!ta 
E~trel h1 , por 111u l1 
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1.1nta n•;e Nt' 

pc:rd~ o meu 
hanta:-.iosu 

mento • • • 
As~H:'i:1e--,•o:-. ,-11111 

.f,1i-.~uni1?;•t-. nu•\i:o., :tn· 
,;~<°' <.:nmpanlwirc ... <lc• 
Coimbr;1 1 qu(• w km· 
raram de- que· u !k ..... 

lln·1 me ">t"P<ITll\l cl\·I· 
b, atir;mdo n1mmi~11 
:iara o c·imo 11 •• ., )X"• 
1ha.. ..... _.C1:-.! 

Guiadc . .., p1•fo 7.t> da 
"efthc:,ra do l>t· .. t<·rro, 
,, lo Pa11t;1lo11<1 de• 
'~OU\êa. HU Jl("l{I 7.r 
_j • ~thUlt\l("Ífl•, (hf"'--

• .i.,?r-. ao .... 1nat••ri11d(.· 
\!.mtci~... ;1 pl- ou 
l\·;if!!and•1, de~ c·arro 
irado a l)lj-..;;ta-., c•U 
~ohua, vi .. t•> que o 
F.cfr ... 1n n:•l1'(1"\'a aincla 

"*'Zft't1otl.r0.mc>ture .. 
0

eltth-1h :.1pplit·an·i-. 
;i.., aulum1n-("i...,, Tc·n· 
ac~ ft<ito jt1 uma cl<'li· 
kr-ia a".-cen..!l•> até ai 1:-. 

1:;00111ctn,,,nnde,:-.11b 
i;.m;1 immcnsa fr.i.ga, 
dtixr~ a minha •t.•tdei
ra d(" '-·ur;1 , n>elc·ada 
de lh'-ru~ e jurn:ws. 

Eu lia, decora,·a, 11 

Ar livn· do nco:-.Ml 

:i•ieta Atlon:-;o, qui· as· 
~im Allimso l.opc•s 
Vieira C"ro '-·011ht.•cidn 
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11 1.u ..... < ,ra.ndí' e.xpan~o, .1hnl-
•J i·rtad• . .,, (" .11citv:io. ~aq,~·alhada 

h.11u .i, piada fin.1 t· a \'O$'ta cumprh·n
k ;qwr"-Cntaçi111, hondo:-n kitc11, :li111ln 
:'1 111nda da t id~ulc- ! D1n·m-.. ~· mui· 
l.J'I Ct l"~·', Tt*'<·•1d.1111•"t" ª" o;. f'h;tt,1·· .. 

\lj•nd~... acima. por <UJas na. .... _·('nln ''ln· 
d<-, de pa ... Qr "' m •jtJI' t.1ht·l de-..... 1s pc•r l ... -
1'4.1 •• íall.1•!tr.<' na b1p11 tlu!· F..,t<'iL'"• Jl•• Cl10U
i'ªI, n;, .. t1i10111<1; .. , nn R11lii· 1que j{1 ltt \ou-•. . J 
1)1) P::ii:"i:tn, º'' 1'.l<inud 1L1!o> hnrba<.: •• 
~ \m1 m• 111( nto umil nu" 1d<1tle iotdr;_t' 
Depot~. e-. ~-.... ..: dr ( oba~ K-ria._..: '"' tmurn 

~za ....... lhm, K ~u('C._·1i.1 a Npin'.!arda km fomi
da. o alftnotcil•·, o \ha11(·u de lan::;i' .11 •. 1 .... •t 
lw:•ta cmL11l.1, ••U a 1-w1l;.1ma ti(• coirtt ou l1urrl, 
1· st• d1·1x;1r;1111 pela:.. ('"l.11W·., c1os. li\'T1·ir11.., o 
Guia do to>uri:..tt·,, qut· o 111 .,'.'\.!' ;1miRo C'tr. Atlc

li1u1 d',\1,uu rc_-impnmiu h:1 \IO~ d1•i" illlfi•· ... 
•uldirionando-lhe um tlt* mrllio ire- mappa• que 

.. nhl"n mo~ de t•-.dá a cunlilheira. 
X:t<lot faha 1 nt-m mt·Hu" o Guia d•l Tot,1· 

rist<.·!" f' 111011" uma \1·1. uw t11n,·enci, a1ic'1!'4 al-

F1t.t '.tr.cl S~& 
J -.... i~;1m":,: 

r ~: 
~(/ $tU1t1d!I. clr.,,·mpç 

- feita ... , p.-Jo:-. t:'UÍ;s.. 
de t·•.r1w l' os..;..,. tho 
que· os nwu.:-. h· •~
pede .. nam arn~.1-
do;:, alpini .. LL ... 

qu1 m·rn kmJ>rt 
an•ntt.·tr ... 

l'..n1qu;111t11 a n·
i4:: i\:l.11 ( l;1 n11itc" 
aprnmpta, pa, ...... 
rnn~ rio n._·\;.,ta u 
-Sa.na1orio d< 
:\t;.mtt-11.:.1 .. , ou o1 

c01ue11. al<n ia ,tos 
doentes, 1u •11u~ qui· 
o~ pa'il• 1rc· ... t'IHN • 
dera1u 111;1i, em har
moru.1 e um o qu 
viam'. l'ma .. crC'.a
turd' J >olllida~. m .... 
t<·.,,, d 'ul11ar brilhan· 
te, t•su•n dlda
n 'u 111 ª' i.:adeira.• 
cam.1... muito e · • 
voh·idas rm t:obe:-

fo. o -..anat11rin um :1gr11po.mu·1H11 c1,• casitas 
d1• m.1ddra nu pttlra, distante!-. urna.., das .-.u .. 
tr.1-., tjU<t .. i tod ..... t•Jll r.;rma d~: 1 li.;1lf'l ..... H.1 
cl• ''" lt0 1tt+~. "'-fl•l1• uni tl'f'llN "'Uprr1•1rrnni.te C01"1• 
"idrr~do, J>e-lo eXt<"llrme medico l) ,.iolür~•• qu 
o dingc. Jr. !\hnud F( neira d'Almd1!a. ~Jan .. -> 

~· as Ctt)d;.1!\ <l;1 Rainha ou D;1\ u!\ rJatz 11 .. 
r.un hlhus do <1< .t,1 •, uutro t<-1ntu MU ..:cdeu ;111 
~;u1;1t11rio dt• Mat1t1·i~as de cuja hi~toria oppnr• 
tu110111.{'nte \'t.,:-o djrt·i e 1)nta. 

li n't'..,1.3 rcg1!'lo urn p•nto de· ,-u,u ..,.r..bcfk 
qu<" , ..... u mo .... trar-\·o~. Sulxnno$ ao fraft!\o do 
C-1 r\· 11 hloco i111m1·11\0 de !?l.tni1•• f'M'Ufo. t r

t.;ulo qu<1,i a prumo, .\ ;18 m(·1n•"i dt• prof1111-
dicfa1l1• , . .,tenck-"-t· lUH t'l\Orrll(' \'Otll1•, 111uitnrnl
li\·;ict,, C" fc•rtil ondt• ª'~·nt;_1, kmhraml•> Astt., 
,·ill .. dr ~lantei~a..•. 1 ujo n<•m<" ;,1 tu .turfa < .. 
n10h•'('C a ori~1 m csal"-"lldo .--.e ap<-'113'.'> qur n 
<I• mind\--!'to ac-an. na fui ~rn·<.·m:.tda. pc:•r um ,·mir • 
qlw I>. ~ancho l lhe.· d<.·tt for;.tl t:111 11~8 e J>. 
:\l;_111ud 1 em 1,o:;1..~.1 ~ 



v voJ.u"u-30 de março de 1<)08 

Vista da gr::indc ~ltura a que a dominá
mos, cl!l-nos a imprc:.-~~lO d 'a.qu"llª" povoa
çõe~ th- pn'sepe~ que n 'outr~\s ;inno~, lá 
pela. infanc·ia, cunstrni<onol> cm nojtc de ."<l~
tal. . . 

Corr~:-lhf• il clirdla, dtoro:-.:anwnt~, Ufr.a har
ga fitn de prarn . )u,.;inclo ;iu sol, quC' vat" dar C) 

m<Jvim.cnl o, a vida a numt..·ro:,as fabrkas. E' o 
<'aprkhoso ri..-. Í:\'zcrc t.•m {Ujal> af.,'1.laS se pcsr;Hn 
afomada~ trutas. 

E do norte. e.lo .);ui, na:->n·nt<' <'do pocn t<> Af" 

çr_c;ue-m m:,gcl>lo~as, ubc-rrim;~-, m1mtan.ha.s, ''l"'
tid;:is de-sde a ba:,c (lté 1 :oco e t;intos metros 
d 'altura , de c-.astanheirl1S frondosl•S. C't1rnnni<los 
carv~1lht1s e e:.guios pinheiros e abC"tus. D '<mde 
em ond~ ~•S t·asit:ts br.mcas do:-. guardaiHlores .. 
taes e ermida:; bran<'as . •• 
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<.' dl'sç;.1mos ao ''<tlle de Perdiz, on<lc de 
quando cm quando e/las se Jc,-;.mtmn. 
n'um v~M-, a:-.~ustador. Fervem ús toiro:-;., 

um ... , fcli;:mcntc, ninh'1.1.Cm acerta. que ellns 0!'111 

f:1 :r.em m~tl a ningi.t<.'m, "àn a. .. minhas cvmpa
ohcirn:-. durnntt a.s neves d•, i1wemo 1 

Vamo-nos approximando da ribein.-t da F<·r
veoça, que or~i se C''.'lpra1a pel:-t:-. vcil{"tt'> fortili
i-;ant<·:s, ora \'t1c !->Umir·'<', munnuro:-a, por entre 
a pt:nedia. A pequena disHuwia n·l-~-hem1 >s 
dc~pcnhar·sc d'un ... 8 a 10 mrtros ele altura, 
fonnal)do uma ela~ mais interc:;$:tnt.cs ca5eatas 
da montanha. 

Cortancfo p;1ra o l'Ul, passemos entre a.; pe-
1lhas ou pt•nna:s Ooiracl:h. Junto !1 penha Gj,r
da lta uma de-lid1 •sa 11;.1srcnte. 

1\lo11ic~nu.>s {1 :sombra <l'este fonnida\'t·l cone 

Rcrnssando do paJlo 

Gu:1tdemos os n,n.1mcntarios para a l:Lreira e 
appt1..1ximemo-1w:-. de casa. 

Ceia-... <'~ díz<'m-.. e se1nprc muitas ("(li.:..as <.' 
muitt1s m:-11-. ~t· <liria1n ainda se no cli..i :-<."~uin
te oao 1ivt·~:-.t.·1h<J ... uma marrh;i de r<-xiskn<'i:-1 
a <'mprc·ht·üdt•r. cn) "b.ta tln que ac·onsdh<l1ho:-. 
o répouso. • 4 da n1;n1hà ! O !'C)l IJatc·nclo dt.• manso. p<ln-
cadinlrn~ th~ lu1. na:-. ,-idraça:-., mi:stura as sua" 
garg:~1U1:ula~ n1111 a <:xpan!\o"ln ;1lcgrc do.s meu-; 
~en·ano~. 

T udo pmmpto :-carg~1s de mantimentos, bar
r:.w~1s d1· campanha, barcos de 
lun;l, etc, etc... :\Iarchrun na 
fr<·1Hc o:-. «borriquinhos toe .•. 
to<' ... tcw • . • :t 

Sig;.lmos- pelo v;:1llc Formo:so 

eh~ gra1•ito de .zoe tal meti'•• .. d'allum. l.;'1 cm 
baixo, no \•allt:, p;i:-tnra.s de ~ia~ vernwlhas. 
amar<.'llas t' a:r.1ws, de• ch<ipru-. d(• palha ou f<"l
tro, Qnl;lclas (k flort.•s. ou pen na. .. d 'ai::-ui;Ls, cr
~uem aC> Altisshn11 t.:;mr:t"lcs mouotona:-., ao mes
mo tempo que v:'lo <'C'ifanclo •• n·ntdo cl'niru 
que lhes <1!1 · ~ pào. 

t\-; horas correm w•lqzc•s: partamos para 11 

~ui em dir<.·o;:m ao vallc elo Conde.· e covàn d~L~ 
l,apa>. 

Nào vamos entrar, J><lT ceno. n · mna <l 'eM;a!i. 

propriedades feudaes, onde haja um castello 
com ameias. jardins e repuchos, lagos e c:·~
nes, arvores e pla1\Las caprkhusas: 
nem feitores, 11.erv'iç;u_~lli, equip.agen~! 

Nao encontraremns o veneraodo 
fidalgo de longas barbas de seda 
branC'a, nem uma cund~inha palli-
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Na Se1tllo1a to D~sln 1 e> 

<l<t, fü·Xi\t•I, rn·n·, • .,,. ••. 
:\~11! 

\':nn•• ... 1·111r;tr n'um., 
«x1.hn;uL1, l"!lln• ª"' "º"' 
clula·~··"•t'' 111• •llt 1011• • .,,,~. 
atap<'t.l1b dr rch.1 e..,.. 
pr .. -.,.1, ju11• ida 1lt• ruu
t.:• .,, p<·nt di;1, aj.mlm:'I• 
d;a apc•na.., p• ir 111.l!'l.."11\ ·~ 
de• Junipczu .. u~ma (Xlm• 
i1r.._1 .. 1 ••r.a p\r:umd.11~ l ,_ 
mo' .. aütruvirns áo NOt-· 

li', ·•r.trJ1\"11hT11d<. rr\l" ... 

ti11do .1 .. fra~ .. cl<" ~<.&Hl• 
tu. <apri1 ll'"'31J1("f\h', e v• 
mo 'e f; ~ .. ·:-m 'l(C~ .. trc_. 
padcir.i-... 

t)uvin'll1•' '' ~•m rou· 
fenho t> teU11 o eh.• \,1lu1· 
1r:;. r.afrJn ... , urn:td<• .. de 
n 11leir.i.. d"" f<"STl• com 
ª~\dtl:t .. p1111t.;1 .. , ll(Í("7..,t 

~outra ' ... lul! :)!'. 

Za:ar .. tu1.4tr!\11 a Ir.ui· 
ta: a d111i1._.1lhada ti•·~ r• • 
l•1mJu.-.d·,,n·lh.1 .. , 1.trJffl• 

,, • ., t• 1;1Jir;• ... tlr1ml, 1lua!I. 
mil t· 11n1i101' 111.1i, t.lL<·
v•~. u ·uma pL111:.wnt1 1111·· 
1•11H.·1a. l1·ml1r;1r-1111 .. -l1r\• 
._,, ci:;lo~ii' dt• l~·nt.11• 
tlim •.. 

fConlinlia) 

v vo1.u1rn - 30 de: março de H,oS 

No / rog'/Jq de Rqnca 
(CLtCHts 00 ~UCTOQ.) 
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Companhia do 
J111allall.U pari ••• pro4•t· 
{lo .. 11.al lk tltto 11t11Jõtt 
41 kllos 4t papll t 41•PO•do 
4K 1HtblnlSlllOS 11als lptrltl· 
1Ndo1 para a su1 indastrla. 

Papel do Prado 
T.m •m fbNloallo ll*'•nd• .,.,.,.d•ft • ,,..,..,. de .. o,.l11t•, tH. 1~-•• 

• ft embl'flllto. T.,,,. • ••ecflf• 11rom11t•,...1tt• •ncomn»nd•• 11•r• labrloa· 

f1H ~/- d• .,,,.,_.,.,, qua/Jdaft de papel d• maclthla CO#tt/ttua ou 

tt••••••••••••••• ,..donda • de ,...,,,. ••••••••••••••• ... 

LISBOA- 270, Rua da Princeza, 276 

== PORTO - 49, Rua de Passos 
.... Ender. telegra11hlooa : USBOA, COMPANHIA PRADO 
~ PRADO-PORTO - LISBOA Nu-o te/ephonloo: 608 

SER IE li 

Farinha lactea Preço 400 réis 
36 medalhas de OURO incluindo a conferida na Exposição 

Agricola de Lisboa 

~~----------"""1~------~ Ag~hte em Paris: - Camlfle Llpman, 26, Rue Vignon 
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Tnstl. fUfO LJ 'A<"'"'domundo 
ara .) tratamento 

do ru ''º· hyc;iene, bel· 

d b 11 le7.a e e<rnservação da 
Juw·ntude. Ptoductos e e eza >CÍ<Utificos iuvish·ei •• .,. 
provad·~ pelo Laborato-

~~-o~Íd~:f:I e~~:u~:~· :~~;:!~:: e.!1;:-e:~.os contr ~ 
Agua~ e crenin para branqueo.tr a p~lle <la" m!los, 

luv;u1 e apparelho:; p;1ra o !.Cu aíoun••seamcnto. Quenl 
quir.cr cons.er\'at r t'.tnltdlccer a 1.l1r empregue todas a11 
manhà:- os mans\'ilhosus ptoduc1011 

7inhlra ~gt/at caranlz- Lneaão, Créme 
da t íM./Jmtr.-a. /At(40 - -TÓ 
tap11arf>arar.11taravueáa e P KLYTIA 
dos ta"/Jellos e parn unprá,, 1n.;;nu,cots para o ~ru tmprqo 
tJ m/Jnm9uetimn1/Q, d1111do-/Jte a Jua flir 11alunrl. Dtpi ... 
/a/111 io perfumado rom exlraâo á' er:•as do Oriente {rôs11) 
pai 11 r.·ilar os j'>t'/IQf e /tl::ouio os 1fr:Mf'f>11rrrer compfr .. 
/(UMll/e 

O INSTITUTO DE BELLEZA d<OCJ• 1tr agentes nas 
printtpac:; cidad~~ da Europa, preíermdo ca:.as perfo ... 
mi.stas ou cab cueiros para etlectuau:m a venda dfl• 
seus producto<; J>c1•t:t!'litos em toda11 aJoJ prindpaes cida· 
dcs da França, da l•.uropa. Estados Unidos da Ame· 
rici e no Cairo. 

O lnslitu7 de llellcu lecciooa e dl cuno de trata· 
mcnto e em~Jlí"2 mcnto da ve1 e Prooramma e con
cliç s. En ~~ c.1t , ~eral Ili ·m o requi<>itar 

26. Place Vendôme, 26- PARIS •• 

O mais brilhante 
e assombroso acontecimento 

jornalislico 

O CONCURSO DE 1~08 
Na caça dos "conpons··. como uns valentes. 
Envolveram-se dois á bofetada. 
E'tfot um tal sarilho de pancada 
Ove fracturaram braços, pernas. dentes. 

Um terceiro. ao mirar os combatentes. 
Em desordem Uo louca e desmarcada. 
Acõde e. com mão agll apontada. 
Rouba o '"coupon··. com passos diligentes. 

o· manos. manas. paes. õ mães e tias. 
Aprendei n·esta leria. n·esta treta. 
A ter socego em vossas alegrias. 

Pois para- obter um premlo de chupeta. 
Baata collecclonar todos .os dias 
o bello ··couponslnho'" da gazeta ! 

Agen te a m p,,,.,.: Oamlll• Upman, 26, RUB lflgnon - Parl• 

li SERIE 


