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FIGUf\AS DA l::\\1::\1/tMIA ' 
0 ~OOAAéO un~:~~.?~~o~~~,.o;~, ~ ,.,,,:: ~\\\ 

O uRS0.0 POLmco 60 nOHB>ltO. lettrados, ia estabelecer em bre,•e, na rua 
O CABULA J..arga, o seu giro diario d'abelhas para o cor· 

tiço. Ora cu, muito curioso, subira proposi- ' 
- Até qu.c cm fim, suámos, mas chegámos tadamente calçadas e ruas ingremes na an-

á rua Larga, amigo }.(athias - cu devo de- ciedade de conhecer, bem de perto, es~a Y 
clarar de.13de já mesma Academia. E como tinha ootlcia do 
que o meu olho sagaz do meu ainigo Mathias, a elle me 
amigo ?i,fathias dirigi, e á sua sagacidade me confiei para o 
tem uin olho esclarecimento e a observação que me orien-
superiormente tassem e inteirassem. O meu amigo come-
sagaz. Disse· çou por declarar que a Academia era gran-
lhe ainda que de e cinco annos não bastariam para a ana-
1chava a rua lysar, partic:ularisando um par em todos os 
Larga pouco seus membros illustres. Demais, eu talvez 

J,;;P., .. r,r 
/.g 

espaçosa; mas concordava que ella era am· 
pla no meio da ramifkaç3.o inextrica,,eJ de 
viellas e beccos inclinados1 que conduzem a 
Minerva e aos seus ensinamentos. 

Estavamos na rua Larga. E essa certeza 
dava-me uma secreta vaidade - por ari ha
viam passado, pisando as mesmas pe
dras que eu pisava dt::votamente. gera
ções de sabios, de politicos, de Iettra
dos, possuídos do farto cabedal de sa
ber que foi sempre divisa d'estes rei
nos. Além d' isso a cabra tinha lança
do á pureta morna do ar, duas 
horas antes, as ultimas badala
das sonoras: e a Aca-

demia de C-Oimbia, 

soubesse-aqui, sorriu intencionalmente, com 



bios o commentario que esvoaça n'um sor· 
riso ou que esgaieia o olhar na ex.pressão 
muda do respeito. De resto, o meu pedido 
desobrigava-o da apreciação á linha externa. 
â correcção britanica da calça ou da batina. 

E:lle íei que sim, com a cabeça, r.o modo 
reservado que lhe conheço desde ha muito, 
e promctteu levantar um pouco a ponta do 
cnygma que envolve o interior de cada par .. 
cella .. -iva do Universo em geral, em es
pecial de cada figura extrema da Academia. 

Agradeci, commovido- e apontei logo, 
a vibrar de impaciencia, um grupo lento 
de rapazes, que caminhava na gmvidilde 
pomposa dos Cesarcs em dias de triumpho, 
as capas desdobradas na nobreza Huctuan· 
te de mantos, as cabeças meio afogadas 
em altos colarinhos reluzentes. 

O meu amigo encolheu os hombrvs, pas .. 
sou os dedos molles pelo buço que já pin· 
ta, e entrou a ponderar1 em nebulosas ar
rancadas de pessimismo, que nos appro
ximavamos da edade em que o homem 
mais alegre 
terá o aspe
cto de um 
Ferrabraz da 
lenda, usan
do no cha· 
peu alto, em 

FtJtli R11ma/bo, cÜJ J · • am10 de plu'/<Js()pbut 
(Can(tlf141•4 d' /~1<> íJritO) 

amigo l\fat~ias, cm momento optimista, as
signalou festejados d<"stinos, mal seja dobra .. 
do o anno de dois mil: como, por exemplo, 
o carregar com a complicada architcctura 
ct'um Theatro Academico •. . 

Mas o grupo lento cruzou comnosco, e 
a ·voz tomou-se-lhe irritada e sibilante: 

-Veja, ~ isto, estes senhores dentro em 
pouco veem de casaca para a aula •.. e mais 

80/llr.a~ar Tt:i.rri1•a, do S· • 111m<> /Hridfço 
{Caricafu,.a d' josl Jlfolfa) 

frios e impenetraveis do que um dia de ne .. 
voeiro .. . 

Nao era esse, decididamente, o aspecto 
que me interessava. Que me importava a 
mim, que conheço o valor da exterioridade, 
do apparato, desde que uma idêa sã ou um 
forte musculo nos nAo imponham, a sua 
verborrhéa amarga sobre o bacharel em cry .. 
salida, inchado de prosapia, encouraçado 
na austeridade e no fausto do homem a 

quem o destino escolheu para reger o 
destino d' homens? Nào, n'aquclla ma-

~ 
nhã radiosa, elle n!lo me interessava 

; por certo. Apesar de que registei e 
achei avisado este seu reparo: 

1 

-O bacharel no óV() tem mais 

horas serenas de festa, lutos de gato· 
pingado. Eu escutava-o attento. mas 
não percebia o alcance do seu dizer. 
O grupo lenco cruzou comnosco. ""==~,, majestade, mais altivo aprumo do 

que o bacharel f6ra da casca. em frente d' aquene rei:-into aban-
donado a que o meu E isto, meu amigo, faz. 



lembrar o enthusiasmo dos que visitam ter .. 
ras desconhecidas. onde a imaginaç!lo põe 
maravilhas e faci lidades que n:to comportam 
sequer a d6r d'urn callo. Ora $ucc:ede que 
a terra é quasi a mesma, com as mesmas 
arvores, a mesma frescura de relvas, o 1nes
mo at macio ou fus tigante, provocando a 
mesma dôr do ca11o incxoravel-e 
o enthusiasmo murcha como um ra
mo que se quebrou . .. 

Mas o meo amigo notou que n!lo 
se ajustára ao mc11 desejo, e in_ter
rompeu-se, solicito, dizendo que os 
taes senhores austeros, fllnebremen
te austeros, eram ladeiras . .. 

-Ladeiras?! 
Sim, lad~irns ... Viviatn alcando

rados, no isolamento da parcella de 
humanidade que se arraza de tra-
balbo, pontificando em ca!aq nos 
desvios da ladeira do Semi-
oario ... 

-Ah! ... 
Ellcs podiam nM ter lar· 

go talento-que os havia, 
confessou justicei
ro bem cheios d'es
se ca t tributo•; -
podhm º'°º ter no
mes heraldic:os, com 
estridores e lampe
jos das lanças que 
varões intrcpidos le
vantaram contra o 
mouro infiel. Mas 
adquir ir am pelo 
simples título de 
«um pouso na ladei .. 

e_m arroganc:ia, em traços exagerados de ca
ricatura. 

Tinha-me engana.:!o, confesso-o compun
gido 1 O meu amigo Mathias objectou·me os 
enganosos juizos das apparencias. Esse gor
do ~ ~rrogante satisfazia aos requisitos in
llex1vc1s que enfo1 mam um bom e pre$timo

so cidada.o. Bello moço} alegre, 
conhecedor das fragilidades do 
sexo delicado, com uma tintura su· 
perficial mas luzente das ideias do 
seu tempo. . . e nas aulas cum
pria, garaotia .. sc contra posslvcis 
naufragios. 

Jurei nào me precipitar, d'ahi 
em deante. E fiz bem, porque o 
meu sagaz amigo cortava pouco 
depois o silencio em que me fe .. 
chei, para apontar uma figura de 
realce, uma authentica figura extre
ma. Na.o exagerava, se asseveras
se-e asseverou·o-que estava· 
mos em face d'um symbolo. Um 
symbolo, sim, esse rapaz magro, 

de capa meio apanhada no 
pescoço, a cair·lhe dos bom· 
bros direitos no abandono iner· 
te ~·azas de ave morta, que 
cannnhava de vagar, rigida

mente, dardejando o mo
noculo faiscante ... 

Esse rapaz magro e 
de monocu1o-coHei-me 
ao meu amigo n'uma a.vi .. 
dez insoffrida - symbo· 

lisava o littcrato aca
demico. As suas cara .. 

ra•, talento e no· eram as caracteristicas 
breza que ampla- d ' uma vasta familia . 
mente justificavam R epresentava 1 pois, 
a sobranceria do um vastosymbolo. Eu, 
seu olhar. A6oa1. certamente, n1o igno· 
eu não esLranharia \ rava que na academia 
por certo que assim de Coimbra, como em 
íôsse. f: sena:o - todo este paiz d'avcn· 
observava elle, ju- tura. u homem feliz 
dicioso - attende.s- que escreve o a 6 r, 
se et: á velha lei é litterato ..• 
ingleia que tornava -Perda o, 
o /qrd leurado só j - ":l. amigo e :JC-
por ser lord, mes- ç,2-o \~J~_/ nhorl Sejamos 
mo na hypothcse ,-::S ~laezsomaovbeaisc.h·a·. 
frcq1.1ente do lord n 
ign< rar as lettras /1ul .lfolla, d<> .s.• 1t11No furidiCo reis forma-
do seu nome."' 'Ca1ica1ura de j'J4o Bnl<>t dos . .• 

Oscilei a cabeça, murmurei compc- Xào me tdeixou concluir. Em pri· 

ne~g~ se1lhor, cu comprchendo. .. Õ ~~i1:e~~!ª1~t~~~ot.º~fasº n::~e::a.e.r~ 
.\s figuras agora c:irc.ulavam, !is de· simplesmente por n:to o querer ser . .. 

z:enas, vagarosas ou afadiga.das. Nós ou por desprcso ou por indiffcrença . 
passeavamos mergulhados 0'11m silen· Depois, o prurido da litteratura vinha 
cio pel'lsativo. Bruscamente, porém. com o desabrochar do bigode, 
sacudi-lhe o braço, n'um gesto e murchava ali pelo cariar de 
nervoso. indiquei um rapaz bai- primeiro deote. SV assim se 

xo e gordo, todo comprehendia que su-

-:2 



purando a Universidade, para nao sair de 
Coimbra, mais d'um cento de bachareis ca· 
da anno, que soOreram do prurido, as searas 
nao íôss.em devastadas, cada anno1 pelos cen .. 
tos de poetu e prosadores que cantaram 
os cabellos de Rachel e esgravataram a psy
chologia tortuosa de Gabriella. CJaro. obtida 
a formatura, oblurado o de11te minado 
pela carie devoradora, esqueciam };;:::, 

as pescarias palreiras do AJgarve ás ~L 
doces e verdes quebradas do Minho, / -
aos duros fraguedos de Trai·Os-Mon- '.'"\ 
tes, elles faziam pouco mais do que 
amontoar cifras em volta do destino ... 

olhar olympico de deuses, estavam plena· 
mente ao alcance do meu olho- despreveni· 
do .•• 

-Ah, de interior! - balbuciou elle> aba
nando a cabeça conformada. 

Tinha muitissima razao. Abusára da mi· 
nha paciencia. Mas elle ia ex.plicar. De res· 

to, ha\ri.a de attender 
aos seus e-.scrupu1os, des
de que se via forçado a 
soni:lar problemas de run· 
da psychologia. E n~o 
de\'ia estranhar se uma 
ou outra vea a sua voz 

os versos e a prosa. E eruno, desde ( 

Mantinha 1 por 1.::;;so mesmo, a sua '-
affirmaçào: eram inc;.:ontaveis os litte
ratos que Coimbra abrigava no seio 
complacente. E atravez d'aquelle, 
cujo monoculo tno sublilmente relam
pejava, nós via.mos a immea.sa e no
bre familia. Ellc condensava em si 
o que ha de especioso, de caractc
ristico, de saliente na lustros.a ~ei
e que a denunciava como um rotulo. 

hesitasse, tremesse-- não era 
sem uma pootinha de receio 
que o mortal ma.is decidido 
se abeira de uma cratera que 
fumega .•. Sim, porque C\.l de· 

em lettras g8rdas. 
Era o penteado, de bambi

nela lambida de poma· 
das a rechar metade da 
testa, e de risca muito 
esticada ã esquerda. 
Era o monoculo al
tivo e a cara cui· 
dadosamente es
canhoada - a 
não deixar um 
cabeHo. um sú, 
que pudesse ser 
'}ueimado pelo 
esllo, pela cham· 
ma que em cer· 
tos dias acode 
ao labio •.• No 

\ 

via comprehender tam
bem - aqui, a sua voi 
reforçou-se de tonalida

des cava!> - que 
cerebro po-
dia ofterecer 

J.;. °l'.)~J .. / 
/.t 

caminhar era sempre aquelle 
passo, que eu devia ter rej.!'.iS
tado já: um passo grave e 
pesado de quem anda a revol
ver mundos, ou de quem fa;: 
o gesto de silencio... csilen
cio l a grande voi ! . .. • Olha ... 
va olympicamcntc, e tAo olym .. 
pico que nós, os humildes que 

H. Trindade Coelho, do j. • amw fundico 
(C'ari.c'1luro. de /olJo Brito) 

ámanhà seremos só-nente p6, cinza, nada, 
tinhamos a iropre.Jsâo devota de que elles 
giravam muito alto, na~ tegiões das Vias.·La
teas, e de que do seu olhar caíam c;trcllas, 
abundantes como gottas d'agua que 
as arvores sacodem dos ramos, em 
manhb de inverno, ao nascer do sol. 

:-lào pude sofrear os impetos da 
curiosidade exacerbada. O meu ami
go divagava, dcscaroavelmeote aíasta
do do meu desejo. E.u queria interior, 
o interior das figuras que me 
interessavam. O monoculo, a 

mclena lustrosa, o 

do Vesuvio ou a do Etna, para nos na.v 
afastarmos dos limite!S do velho continente. 

Fez uma paus.a intencional, olhou-me de 
soslaio, a rir galhofciramente. Estivera a des-

fructar·me 1 O seu receio só existfo no 
seu iotuito de me dcsfructar ..• Por-
que em Coimbra, havia de declara~-o 
sem modestia, elle perdera de to<\o 

qualquer medo. . . Appro:umava•so de ~~ 
um cerebro, revolvia·o, analyaava-o, • 

com a serenidade repousada dt ,-
. quem revolve e analysa entrelo;; 1 1 dedos uma simples noz inoffen· 

siva . . A sua preven-

0 



çlo fôra muito pos:tíça ..• o vulcão estava tigo de Cicrano • .• O meu amigo Miith1a 
apagado. .. pareda dispo.to a desdobrar i11trrit'1' durante 

- Oh meu caro. iuo n!lo (: ser justo! annos 'tguidos. Porque entrou a falar no hor· 
Observou que nllo me concedia o direito ror que o liuerato experimenta pela /r11dt1 . • 

de o interromper. Uma intetrupçllo molesta.. mas só pela /~11da no presente. O prt$Cntc, 
va-o, em summa, molestava-o com o seu fei· desde que nn.o íossc mais secco e po1óitivo 
tio descortez. ••• Nem elle avançava ao exa- do !luc um seixo aspcro , causava.lhe º"' ar .. 
gero de insinuar que o facto do vulc:io se en- rep1011 de uma lenda descaroavel e atrevi· 
contrar extincto ttouxe.~se dei.preítigio á elas- da .. . R ao mesmo tempo, elle erguia o 
ae. O suptemo Deus o livru.~ . . olhar humedecido para o passado, e e\·oca-

- Perdão .• • eu não sei precisamente se va·o cm todas as suas cambiantes de mara-
o meu amigo ~lathia.-. dis'!ie Deu1 ... Elle en· vilha - a.s suas glorias, os seu' heroiunOJ, 
cadema·se por vezes na revwidur. rígida do os seu~ requint~ irregu!aveis de bellua. os 
athcismo ... Supponho que diue Architecto... seu~ ;nopnos defeitos, que todos cxhala"·am 

Nilo havia vulcão, tanto melhor .. . Por· o altu e.xplcndor de um crença viva ou d'um 
que o vulcAo illumina e arrasa. Ora intuito phil.,sophico .. • 
o cerebro do litterato symbolico - O meu amigo ext·edia·\C. 
jurava.o, podia jurai-o sem temor, sem Tornei a sacudil·o por um 
aggravo dos seus principios - illumi- braço, fiz-lhe vêr que me 
naria, sim, mas de maneira julgava inteirado. E inquiri 
alguma arrasava: a n?lo se logo ao seu ouvido, n'uma 
dar a hypothese pouco vi· curiosidade canta 
avel-concedia o meu ami- E este, o que vae aqui 
go, cm surdina -de cahir á Alos.s3. esquerda , . • o do 
nas boas graças de um edi- buço loiro, sim 1 e que an· 
tor que á facilidade amasse. da como quem tran-.poru 
contradictoriamente a avi· um fardo pesado .. . 
dex .•. Só n'essa hypothcte -Não continue, espe-
invero1imil o litterato arra.. re.. . E' um bello rap~i. 
saria • . uma joia. Toca piano. cem 

O que podia garantir, era amor á palleta e á paisa-
a .sua qualidade illuminan- gcm, conversa com a pla-
te . .K desde o mais modesto cidc:i risonha e di1c,·eta de 
ao mais apparatoso todos creatura habituada a meias· 
poasuiam combustivel para penumbras dôces. no rcco-
illuminar em vasta escala.. . lhlmento de alcôvas gt1lar1· 
N20 conhecia um unico que te~. entre Saxes e rendai de 
n.3.o trouxesse empilhados Rr11r~llas. O seu aspecto . .. 
li dentro. por series, já ca· Decididamente, Math1a:t 
talogad0$, trabalhos de the- abu.ava. Eu tinha-lhe pe· 
se e de synthese, aos cen dldo interiores e figuras de 
tos1 desde o drama e o rC>- de~taque, caracteri~ticas ..• 
monce , coo1 tantos volumes, Elle irritou.se. Aquella 
tantas paginas, ã epopeia e J ,. 'Ri. .. podia e de"·ia Cl'~filc i rnr na 
ao aoncto .. . Era só vir para '"• ·~ galeria das que se impl">em 
fóra... e resplandecer... ot pela nota extrema. Maa pu-

Via-se ali interior com nha-a de parte - e o pre· 
todo o aspecto rolemne de juixo era meu. 
uma bibliothcca de vulto. Travou-me do braço, e 

Mas ist0 ~o dava ainda 8ot• 11.,-Nlfll; ""J·· .,,'"' 11, ,1tiklio11,,. ~eguindo agora, pachorren· 
a sua medida cxacta · o lit· (C•rk•l•r• li~ j~o BfftOJ to, para o Largo do C&~tcl· 
tera.to na.o tinha só cabedal lo, indicava-me 1nsos1 ,.,,._ 
copíoso para obra de ther.e e de S)'Dthesc: sicos, 1>oli/1.au, do1.s <aiJ11/as que pareciam 
conservava sempre aceso entre as s~rie.$ com- soflrer do~ dentes, com a face revestida d'al-
pactas, como fogo sagrado entre os nichos god!\o em rama sob lenços de seda negra. 
do templo, um singular poder de an;i lysare D'entrc esses ursos, que eu a printipio 
de fulminar. Porque, se nl\o arra5m1a. fixava n'urna vaga exprcssno de terror, 
era certo que fulminava. E ru que me e11c tinha de apartar os sãos, dos sor--
dcsse ao cuidado, ahi pelH oito da vados e dos pôdres. Emfim, cu nao 
noite, de penetrar humildemente no ignora"ª que a mesma pereira dâ. fru· 
Luzitano, se queria render-me e pros-- ctos eJn que o dente se cra\'a coni 
tar·mc: veda então o ar paternal e delicia, e fructos que crispam o 
ri"pido do seu voto pelo Hvro de fu.. r0$.to cm contracç•'"leS repulsi\· 
l~o, o seu rir fulminante, im· · O "rsq. uma ou outra vez, 
placavel, '43bre a ª'~tcnta,·a n'uma organi~aç:.c, 

desgra.çc1 do ar· moral capaz de 1t 



equilibrar com u recheio •cientifico. 
Dava-se exterior, apparcncia, a majes.. 
ta.de dos grandes principios cm ricas 
encade:naç~ douradas. Mas o exte
rior, a mage~tadc, podiam imputar·!lC 
ãs exig~ncia.s irrcprimi .. ·eis da epcca. E. 
tanto que o proprio m11u(o, o pro
prio .•. 

-Mu!iiiCo da .Real Charamclla? ... 
-Perd:io •• essa i~norancia é in-

del-cu pavc1 n·um cidatl~ódo meu tem
po-atalhou, com se"·eridade . .E .:on· 
linuou l~o. elucidativo, ~ai;-az. o fH#• 

si«J em quest,:to não pertencia á Real 
Charamella. Era o 111miro de Finan
ças, de Commercial, de Calculo J nte
g:ral 1 de Theologia Dogmatica, de On
toloda,. . O li lho de ~l inerva que de
cora e K cinge á liçào, como um in
terprete do hymoo da Carta h notas 
patriotic•• fixadas no papel pautado. 
Podia a liça.o conter det a dezeseis 
pagin~ll espersas-que elle so1vejava· 
as, d'olhos es~azeados na cathcdra at
tenta, ~em uma fifi.a, \Cm uma hesita 
ç:to. la mudar, porém, o rumo da sa· 
gacidade . O 111•sico n).o pasta"'ª d'uma 
6gura apagada, deopro,ida de salien
cias para dois dedos de ca,,·ac<h Per
conia Coimbra, atravez de cinco an
nos laburiosos, sem chamar sobre si 
um olhar irritado, um murmurio de 
devoç2.o .•. 

Do 1u.(o s.im1 ccn-

posití\'OS da era civilisada que re
pudia o atomismo. Conhecia-os e 
pa"~~ava a immensidade dos seus 
juizos, ta.o depre.ssa e.tabelecidos 
como ~pultados nu proprias rui· 
nai, mai!> facilmente do que elle, 
:\[athias e aprendiz de bacharel, 
patii!tC~tva o p lano suave do seu 
quano do dormir. 

O urso apparente dava-se muito, 
para em nada desmentir ap
p.arencias, a rompo"lotura se
vera do 11rso bem pro.,·ido. 
Usava os seu!Ç colarinhos, as 
suas inHexôes verbaes, o:; 

vinha di:r:er e com
mcntar. E como ha
via wrsos só apparen · 
temente aba9tccidos 
de s~bcr, e ursos que 
accumulavam todo o 
saber ôco ou macisso 
das edades. com·i
oha ainda analnar 
uns e outros. A.ÕaJy
s.ar â superficic, mui· 
to por alto. Que o 
meu ninigo nào se 
sentia capu de en
trar no seio profun
do d,>s mares. . . e 
trazer á palavra os 

/oao Bia1"M· d~ ,, • ._..-w juril/Jo 
1 C•r~•'"' • tú /oao briJoJ 

seus geítos peculiates 
no sorrir e no falar. 
Mas largas vcz.es o 
gesto e a palavra o 
atraiçoavam. E era 
desolado. enU.o o que 
succedin: onde o ur
so queria faicr surgir 
o ctiininoso nato e 
feroz, envolvendo-o 
nos tr.aço1 vi~ivcis que 
a scieru:la lhe assi
gnala, apparecia o sa· 
c-hrist.:Lo de freiras, 
desconfiado e matrei
ro, no habito encolhi· 
do de badalar a sine· 
ta do convento e de 
remoer a um canto da 
sachristia, c..bcio de 
gula bea12. o bolo 
fornecido pela madre
portcira. ~las lançava 
inalteravelmente a sua 
opini:to, muito de ci· 
ma, fortalecida em 
auctoridadCJ de reno
me. Só di~utia com 
eguaes ou superiores 
-eguacs e superiores 
nas baneiras limita· 
das do saber. Tinha 
opiniõc!i assentes SO· 

brc o pangermanismo 
e a trajectoria hori
$0ntat ou curvilinea 

$CUS SCJ:;re<los profundos! 
O ttno abastecido nottLva-se, cm regra, 

pela moderaç!lo no discorrer, ou pela prcci
sno meticulosa da idéa, quasi sempre lenta, 
escorrendo quasi sempre do labio ponderado 
e thcorico à maneira d'um liquido substan· 
cioso e grosso. A sua ideia t.ia cm re
gra t!Lo prec'i~. como &e ellc tive$$e 
medida e balança na sua hni:t:ua privi
legiada para acertar a loruçao ás De· 
ces.sidades do conceito. Depois conhe

da bala do canh2< Krupp. Abotinha-se, DO 
emtanto, por uma superioridade bem atten· 
dive1 e sum ptuo~amcntc dcsdcnho~a. de abor
dar a Jitteratura. A litteratura, a imagina
çã.01 a phanta!'oial. .. -e todo cllc vibrava, 
n'um soberano e lnstinctivo desprezo. 

Eu ia inrormar-me. sorrateiramente. n dO destino d'CSSCS NrSOS. Ü meu 3mÍ• 
go conou·mc a palavra, rematou· 

- N!'lo :ici. menino. . de.sappare
) cem, supponho que se transformam 

em vento. • • Estrugem. • . cabem cia os auctorcs, sem falhar o mais re· 
moto, dc!'ldc os inve!'.tigadores 
lunaticos anteriores 11. Dilu • 

·viú . a,... '\abedores 

':! 
1 

, na banalidade da aldeia ou da ci-
dade ... e ~o como um bom· 

bo que se cala ao 



olft«"an&.e. Nac. estava para proseguir. 
~Ju eu i_n,isti. Sú duas palavras so-. 
•re o poll11ro, ~brc o calntkl. • . De.s

pcrtavam.me urn alto in•.erC$.Se. 
Curvou·te. ~sciamo.s a ladeira de 

S. Bento. E entrou a dispôr 
apreuaU.ia, atabalhoadas im

pressôesem torno do 
ral>ul<J e du fJq/ilict>. 



de do •caln;ilo•. ou ac cvapura ao fogo vi· f.audadc1. Cantava pata ~palhar ot 't'eus 
vo das ambições e dos caprichos... mate~. :\!lo t.e conformava á exigcncia dura 

~las o cabula. o rabNlaf de esquecer o c-arinhoso c~nvento, a grade 
Ahi esta· amonecidn 

va. uma figu· em penum .. 
ra extrema brn, a que 
e de garan· sub ia pela 
tid o realce noite velha, 
-a.titeverou na escada 
clle, em tom macia de sE .. 
convicto. d•, e onde 

.!\l•> rcs- a espera,·am. 
t•Ya du,;da softrt-gos, ler 
de que o <a· go fechados 
i>Nln de hoje para o bei· 
.e distancia- j o, 1abi01 
va enorme· doccsdcpro· 
mente rto t.'a· fc.s.sa amoro. 
lntla bohe· sa. Em6ni, a 
mio e au- 6oktmia pao;. 
dadoso coe· dra, exil& .. 
vo do Pali· r a-, e para 
to Jfdn'co. de 'Conheci· 
Começava do" desti-
porque a 6o· no~. De m~ 
'""'ªse exi· do que a ra-
lára dentre lt11/a, sua ir· 
os choupos ml pelu af· 
romanticns e oidadcs de 
dos perfis tempera-
scbmadorcs, mento e de 
amargurada aAcc:to, sun 
pela irrevc· CCJmpanhci-
re ncia im· ra csturdfa 
piedosa dos nos de:.can. 
municipios. tu. CC\mcçá· 
Ella tinha ra a a.enlir· 
o-ascido, ~o- ~e em breve 
nha<l°'. can- deslocada. 
tado á luz rcconhcccn· 
discreta e do que lhe 
auave que faltava um 
vem dos estimulo vi-
11\ystcrios do vi ficante e 
Senhor- e amigo.O'ahi 
que, se não o tratar de 
des lumbra. se dís~olver 
no si lcncio na banali<la· 
da noite. de do meio 
tambem n).o ambiente, 
e n.tonte e. de adquirir 
~1111>o:;mu- o aprumo 
nicipios, ir- pretcncioso 
re\•erentes, e liso pecu· 
otJuscaram· 1iar ao CAtu· 
lhe a luz sua- Joio a;;;::-d0 ,s.• t1nn" 1,,, '"''º dante actunl 
ve em que (C1i11cott1ro d~ }"'; AJ01t•) eaofunccio· 
nascera, em que sonhara e cantara , nalismo do Estado. O cabula dei· 
rcgaram-n 1a sob a pctulancia radio· xhJ. mesmo de exercer a ralm/11 
"ª <lo bico A11tr.' Naturalmente a por tendenc1a atavica ou por des-
l>ol"m;a chorou. tentou rcsi§tlr, mas .. ·ío para as desdcuiosas ternuras 
teve que ceder por fim i lei repul- do prazer - exercia·a por luxo. 

·a do mais forte-e cxHou-~e . pela vaidade de aprego.ir aoa 
.\ tm d•isso. oos ultimos ttm· quatro venh's que era calntlo. 
p ella andava cortada de J "º h•mira-o rachitíeo, a 



de'lpeito do pretenc:i0$0 aprumo, déra-lhe o no seu Jogar, pusava o tempo a lêr 1orn.u 
olhar obliquo dos que arrastam a vida a meo- e romances, a talhar o numü quando o te-
digar, o que o desmerecia uo conceito aus- dio apertava - e mais tranquillo do que se 
tcro da historia. Perdera aquclla linha nobre lêsse e la/Aasu á lu;i; favoravel do cafê Mon-
e inflc:dvel, serena e audacio!<oa que lhe insu- tanha. N'um dia de ganhos, dia fe liz ao jo-
llava ra~gos dignos de Cil Hlaz. Mas, devia go, a sorte caprichosa lembra-se de o e.s-
conf e ssal-o. colher para 
apeiar de tu- revelar o !{Tau 

do, o ca/JN/a, das §U3' fami-
de longe a lon· liaridade•rom 
ge, tentava re- os jurista11 mo-
vh·er o brilho dcrno.... K é 
do passado, no mais ar. 
n'um gesto, ~ mo ,ocego 
n'uma phrase, que clle se 
n 1 um a e.to levanta, tem 
mais ousado. um C!ltreme-
i.: a$Sim1 elle r imento, e ele .. 
era ai nel a, cl.arn ... 2uc 
n' esses mo- la /,u·n cstít ... 
mcntos fugiti- O meu ami-
vos, a nota go Mathift!l ca• 
imprevista, Jou-... c. In1er-
faiscante de ro~uei a mc-
graça, queras- do se e~a:ot1-
gava a crosta ra a graça faL11;-
dc ins1pide2 cante da ca-
tcd1osa q u e bula t\chou-
suOoea, dia a me i m perti· 
dia, desolado- nentc. N!\o a 
ramente, a ai- cxgot!tra, n:lo 
111a aborrecida era coisa que 
d<>S seusabc.r- se exgotas.;e 
recidos cama- de dois tra-
r;.i,d;.is. i:os • • • mas 

O meu ami- sentia-..,c fati-
go Mathiasre· g•do, lncom· 
cordou epi· modame11tc 
~rammasface- (a ti gado . 
tos com. que Apertamc ... nos 
a ealnda se a m!Lo, cm si-
desf orça da lcnclo, cu 
auctoridade agradecido, 
que a obriga ellc nnniqui-
a uma hora e lado. 
u1n quarto de Segui para 
imrnobilidadc os lado11. de 
e de silencio. S. José . E 
Tc,•e o cuida- agora distra .. 
do de referir .,, J. • •"-'N Jwridia A4d1..o P . Ortrllttll) hid1.> de iNü-

sahidas felizes da rabula apanhada cm fta- ri11rts, cntrevi.stos com a ligeireza de quem 
grantc, quando o CUNO, con!:'trangido, a juJ.. vbit.a uma cidade de passagem e i pressa, 
«ª prestes a saccumbir sob a severidade da todo me ab~rvi na doçura ttpida do sol 
cathedra. Havia raln,Jas me.amo que transi- con"iola<lor, que cabia, pacifico e l:iborio-
tavam d'um para o outro anno, confortavel· so, d'um céo inetlavelmente '\zul. 
mente acommodado'J na boa fama dos que De cima, do bairro de Santa There-
•queimam as pestanas•, com o cere- tn, vinha o canto alacre d'um galo. 
bro limpo de ideias sorvidas 11011 ube- vibrante, cortando o ar morno e puro 
rcs fartos da mtl.e Minerva. Urn certo com a sua estridcncia a&revida de 
tal>ula, seu amigo, ao cn1rar na5 au- lronia •.• 
las, mostrava a inaltel'avel -.cgurança 
de quem conhece, como o,.. seus de· ~d5il~/T Coimbra, 29·2·1i~. 
dos, toda a vasta o;cicncia do" 
tratadistas. Depois, acocorado A. Dll Sot:sA Co!.tA. 



s e 2 - Em S. Paoto: A' '.a.'9"1Q' 
,.,o/&JIJ~lll na c11Jlu:ér11/, ''" .1.; 

d1 /et'ff~·fr-o, pr()ftlovidas 
{Hla toloHiJt. j)tulur"1:11-0 rolo/011·0, 

" ra"''"' m6r ' o eru::eu o 
(Onl4#Unlafi10 da a.ua RodoN,/lw) 

J ~ _. - A' u~uiu rromo•id.u rt1• 
colo1'ia J'(lrtuguet.a 

dt S. Paulo cm to de m•rço: 
0 •ui"' ( CLIUtt Ot: LOl'I~ l'l ._a r;cii.;:, 

naNA.ltlt.'C0)-0 /JGUO 
(/4 h•"- dar•rtJ~ • '""f.,..,llfMI 

5-A1 exequ1n promo\•id.n 
pela colonl~ Portuguez1 na c-h1ade 

de Pomba l 1Yiinu Geraes) 
A1 ornattuH/afD.u d4 1rr-la 



~ 

1 

PORTUGUEZES CONTRA SUECOS 
A PA RTIDA DE FOOT-13ALL EM ALCANTAl<A 

O campo de AlranJara ONd6 u 1w1U101t <> dnofio 
-O teAm 1>"r1rtr1u:1-0 team Ju~co 

-u,,,o p"-41~ do •oro 



O dt,Jlio ele }Ml·IJ.11/ en· 
lre os marinheiros sue

C<1!t do cruzador FrlKia e os 
marinheiros portusutz.ts,que 
se reall~ou em .. \ lc.iàntara, no 
ultimo d11. do mcx pa~sado. 
despertou, pda fi.rma ani· 
mada porque decorreu. o in
tercs~c do1 numerosos e,:;pe
ctadores, que ahÍ)riram ao 
jogo. 

O grupo de marinheiros 
suecos que tomou parte na 
lucta era commandado pelo 
guarda marinha sr. Erik 
Sundblad, e o dos portu-

guez.cs pelo tenente sr Joaquim Co:;t.a. 
O desafio divadiu-~e e:m duas par

tes, cada uma das quaes durou trts 
quartos de hora. e tendo oa auecos 
marcado trcs goals coube- lhes a victo
ria, que "" grupu dos nouos marinhei· 
ro~ disputou, ali!.s, com o maior de
nodo. 

Depois de concluidu v iogo cxc· 
cutaram-sc varios outroii oxcrcicios 
sportivos, que eguahnente foram exe
cutados com muita precisno e habili· 
dade por diversos marinheiros, tanto 
suecos como portugut7.C8. 

Dl11~r1as perípec-úls do jogo (c;r.1c111\a OK llli'.NO J,.l ~L) 



[ A ELEIÇÃO DE LISBOA ~ ~ 

O 11·. /trl's(drnll' do ro11Jdke> t: minü/ro do. ;,,,fi(4, Xt-ltt 'ª ' f'5/t·a"l''ro, no 1'ti11fstnW do tt'UUJ, tt'U/lfNdo 
os m•ttr1a1 rio/o-, llt'S 

-O ,,._ jlr,sld,nlf' do ronu/Jto, al1niranU Fn-rt'tr•> do A,,.an:i/, f1rt'11do da f'rreja dl'ls ~fercls, ondtt /ot t•o/01, º"'"'l'ankad<J 
pelo sert uo·etado pallu-1tla1 1,-, A/Nuo Pn-111/t(l 



E.m Aloant-• 
A /0,.fO d~ n1r•d01<1 1. ftu foi rt10,.dor a MNl.o-0 11/Üt O#tl• ,.,"o 1-,,dw~1r.o #l(>rfo <• Afr••l•_,·a-11 '111''"1 "'" <l"I" U .. S. l\dto, t'#f Aka#l•t• 

- O f>ot·o '"'"'d., d• t'rrt'J• depois ü Pf>fO(lo-01 º"'"'''"'dos 



Na manhA de 8Df1Unda-folra 
01 áN'Ha!'dt·os, d'pois d~ te"'" d1st11ddo ., k'"f"''ª d4 rua,.da munre1/U1f d" th,atro D . ~fark, toná11~,,,, os dul•·O(oJ 

p,·orissionn/,,unü, A N.OJsa u1mufa f>/lolo~rnp/;(a mostra b'm a. qua/idad, do.s "'º"ÍJula11tes 



N11 U1'NNtla;/1fro no ltu·ro dL S. Dominro1 
-lút• /1 rui e do lluafro dt' D. lffa.N4 

-R,n /1 t'NI# do fuarld ~~11erál 
- 01 moflos ua fllu'lf"'• ua ·man/14 de uru11âa.,jeirp. 

-(1111 dos IH/NOdf·IJrs d1 Ja11afros q•e /azia 
a poUci4 "º l?oclo 

-A• ,.,,,,,,,, d1 lalfUtrOI inü,.rO'lrljHHdO 
o IYdHtilO 

-S1,r••U /1i10J d SOlfl1'1 • p.1/11 J>o/J1Ú4(•, <""' '""ª fl"''"' do /M'Iº d, S. O.•i11r"' 
-.\"o /11r10 til .';, ~,,.i•ros 



O ro11l,,...nto do lancell'os policiando o Roclo na ••11unda.felr• 
01 •rr11-.:1•ro1 11our""'• "ª' ,,.,,.J/nl•rNJ 1 du<,,d1111 i\·11s p1to1orrt1p/ues t'ÜR-~c' os rorotos ar•""'" ''"" "' /1rr·o1 'º"' p1 err1utai·a#f as µd,as da cakoda. 

(CLICHÚ Dlt •&~OLl&t} 



~ 0·1~-R~lD·t\IPPICO·NACIOWAL· ,;~~ 
· PROJ"\OVIDO· PELA ·"l l..l-OSTRl\~í'.\O·PORTOGOf::ZC\· " ' 
:A·DI)TRIBUICÃ0·005PREro05:NO·PAROUEDE-PilLHAVÃ:~ 

A '1USO dfJ jury-Os sr·$. capit4o josl de /;fendonço e e<md<J de F<mJt1/t1a 4 de r;,.z,ufrõ 
-O si•. <aplUio DomiHJ:OS de 0/UJdro, o fiseo/ da pisla- U1r1 salto de val/a-Neg-arrd()•U o sa/lar- Sallo ti.e Jalmte 

- O sa/fo da ube-Sallando iu canu//as 



A asslstencla 
A resta da distribuição do• 

premi<» do duplo Raid hip
pico promo\·ido pela. /Jlus
ba(4o Po~/11.~ca, que se 
realisou no dia z do cor
rente no parque de Palha
v2. foi concorrida por gran· 
de numero de officiae$ do 
exercito e pela maior parte 
daa individualidades mais ~a
lientes do mundo elegante e 
$pOrtivo de Lisboa. 



u,,, 'º'li> da lnnquecte 
-(Jm salto d• valla- Utt: sal/o de Jalud~ 

-0 .sauo de "'""~-O mall•c?ach lÜJ sr. conde de F<>nta/tJa 



e Ol.l uma festa das mais brilhantes no ~CU genctO, que Lisboa 
tem presenciado, e que se realisou com uma numerosa con

correncia e e:tcepcional animaçlo, (e1. se, no parque de Palhava, 
a distribuiÇão dos.Premios que tinham sido attribuidos peJo rCs· 
pectivo jury aos concorrcnle1 do duplo raid hippico nacional pro
movido pela lllustraçllo Porlulflu:n. /\s nos8as photographias re
produzem diversos aspectos d'eua festa e do percurso de obsta
culos, tão enthusiasticamente di!!putado, que precedeu a cerimo
nia da entrega dos premios. 

Podemos diz.er. ~m vaidade, que a grande prova hippica or
gan.isada pela ltluslrn(llo Porlt1KNt:a, com a festa magnifica de Pa
lhu·!\ fechou com uma vcrdil.deira chave de ouro. 

Apenas DOS resta, pois. acora dcix;.r aqui la\-Tado o sincero 
te:titemuoho da nossa i:;-ratida.o e registado o mali vivo agradeci ... 
mento que endereçamos a todos que, por uma fórma tào espon· 
tanea e de~interes:sada, com um empenho e dis,,·ello ta.o generc> 
!K>s, cooperaram comn~co de um ou outro modo, mas sempre 
,,·ali~ e efficazmente, para que podes.se &er levada a cabo, com 
o inexcedfrel succe.sso com que o foi, a notavel pro,,·a do anno 
paHado. Comprehende-se que nfto individualisemos. tantos foram 
os collaboradores <la nossa obra, e quando foi do concurso de 
todos que dependeu o seu resultado. E' a 10dos, pois, e sem qual
quer distinção cspcda1 que se endereça o nosso agra<lecimento. 

\. 

(CLIÇHlb :>R IE;NOLIKI.) 



·c)\PQ51CÁO·DA·.SOCIEDADé· 
·DE BELLA:J·ARil:S·Nô·PORTô· 

l>uUth li• S«Utlode d1 Bdlo1- ArU1 dD I ,, 
s,.,_ r,.;. 1•r• 1.4'1'1. Co•dido do e ........ N •• lli>11/n·r(llC, 

r>u.~o 111 .Jlaudo, /. 111 s,.110. 
]011.- da C•Nk, A . Tn.Yl'ira /~1, AJtlcncio 

hdro A. da Costa ... 
F.Jtudo d1 U~OHÇO vosé /11/ío dtt Sc'u;o. Finlo) ... 

A 1'1/>4 do poln ·e / Anlon io Cai 111(,.0) 



Poizllf'<"' oletHI~/ª"º (j<Nlo Va.a) 
-A i11; .. ;, fluslo '"' IHl•·ro 

Uoo9utM ltfdrdlel/ 
-ff!SNS '"'oudo UNI don1fe (Alótrlo 

A)'' 11 de Go1w.-ia) 
-R~lnJ/o (Clarlos 14;;-1)-A•r~ta, bflJIO nH ,-uso (Cll•los Mtfr~ll"1)-Ndn110 do sr. çonulh.ftro JVe,.çesla• de Lima 

Vosl Vdlwo $rl111do) (Continõ•) 



A t'espeito dâ ~elebt'r /01 -
talezn. tk S . Jlfiguel, em 
Loa11da, aclu.ai deposito dos 
degredados, em Angoia 1 

tem·se 1.·spniluzdo verst>es 
tXâK!ftrnda.r, q11.e mais de 
uma ve:; leem sid.q aco/fli. 
ildda.t é repelidas na im· 
/>YtttSâ. O nrligq, que pu
blü:amQS cm seguüia, e (/ue 
co11llm i11jormt1(t>es t.Katlas 
e segwn1s, pr1>vifufns dire
tlnme:11te de Loanda, m'lo 
dei.~arti, jXJr isso, tk ser 
/itfq tom iulen:sse. 

Quando os criminosos, 
condemnados a peoa maior 
seguem para Angola a 
cur:oprir degredo, dào en
trada na celebre fortaleza 
de S. Miguel, onde s:io 
sujeitos a severo regimen 
de rcclusào: para uns per
manente até cumprirem as 
penas de prisao, para ou
tros temporaria, pois que, 
durante o dia, são occu
pados nos trabalhos publi
cos da cidade e emprega
dos nas otlkinas do Eslado 
segundo a~ suas aptidões. 

O regimen mantido n'es
te estabelecimento, que 
actualmcnte é commanda
do pelo distincto capitão 
de infantaria Manuel José 
da Costa e Couto, coadju
\'ado por mais tTesofliciaes, 
é o reglmen adoptaclo nos 
estabelecimentos penaes 
militares. 

Qoem hoje visitar a for· 
taleia de S. .Miguel de 
Loanda transformada n'es
se estabelecimento penal 
por onde tantas pcrsona. 



gens celebres pelos seus 
crimes teem passado, 
6ca logo surprehendi
do pelo grande ar de 
aceio1 boa ordem e rl
gorosa disciplina que 
por toda a parte se 
mantém ali; e fica so
bretudo surprehendido 
só pelo aspecto sub· 
misso e respeitador de 
todos aquellescondem
nados, muitos d'e11es 
facinoras notaveis, que 
por ali circulam livre
mente na vasiidào dos 
terraplenos d'aquella 
fortaleza, preoccupa .. 
dos com os afazeres 
do sen•iço interno ou 
prepatados para sai
rem para os trabalhos 
de fóra. Porque o tta
balhoregenerador, uni· 
co meio de tornat uteis 
os desgraçados a quem 
a sorte adversa dos 
seus desvarios para ali 
eblpurrou, é lá exigi· 
do a todos com me .. 
thodo e cordura; e os 
raros insubmissos que 
repellem os seus bene
ficios s~o logo remo
vidos para outra parte 
longe d'ali. 

A fortaleza de S. 
Miguel assenta n'um 
elevado morro domi
nando toda a bahia 
de Loanda, e a grande 
cidade, capital de An
gola, e a maior de to
da a costa occidental 
de Aírica, desdobra-se 
a seu lado n'um 3m
plo amphitheatro onde 
alvejamJ innumeraveis, 
as suas casarias bran
cas desde as cristas 

~~év~~asru~~:~mce~c:ur: 
bahia sempre placida 
e espelhada limitada 
por uma extensa e de) .. 
gadisslina falha de ter .. 
ra que íorrnou a ilha. 

A entrada da forta
leza faz-se do lado da 
cidade e é Hanqucada 
por dois eno1 mes ba
luartes no meio dos 
quaes está a unica por
la que dá serventia ao 
forte, encimada pela ca
sa alegre e bem dispos
ta onde reside o com
mandante. Pa~.s.ando-

u,.. c;1n:ro n1·: f"M1,11:-.oso~ Cl.LERRY...S : D:t esqu1:(d3 
~~ra a dlreit3: )Qa(}uin, 1lf1n eh n. A11/071u.> Fe1Tt!Ú-D Jlfor~11·a cCcu-rn,,n'lfo> 

josi bfMin d11 Sif;111 c(Õl<INU'llO•. Candido.A11ruslo •Cautt/111,dro• 
(' , 1 ,;~ "''º /.t)fN'S F .. n •efra 
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$ o extenso corredor 
que se segue á porta 
encontram-se, a cada 
)ado d~elle, as casernas 
de detenç!\o das mu· 
lheres com os seus gran· 
des pateos vedados, on
de a$ desgraçadas re
clusas pildem passear 
nas horas de dcscanço; 
d'estas dt1as casernas 
uma é destinada ás mu
lheres que estào cum· 
µrindo prisão no togar 
do degredo e a outra 
p<!rtence ás que teem 
simplesmente degredo. 

AH vivem as pobres 
com um certo desafo· 
go, ali n'aquellas pri 
sões: e n•aquelles pa
teos acumulam em com
munidade os arranjos 
das suas c11sns bem tris
tes, como no seu quintal 
- os pateos já munidos 
de um lavadouro e onde 
agora tam bem vtto ser 
in$talladas pequenas co-
sinhas para que ellas 
polj.Sam preparar qual
quer alimento que pre
tendam al6m do rancho 
da cantina g:cra1. 

Mas o que n'este lo
gar é mais digno de 
reparo é a existencia 
de algumas CLeanças fi. 
lhas da.s condemnada.s, 
as quaes pelas disposi
ções dos regulamentos, 
pódem viver com suas 
rn:tes. É porém bem 
amargo patentear áquel
Jas creanças, alguma3 
das quaes já crescõdas1 

a dolorosa situaçho de 
suas màes e acorrentar 
os pequenos innocentcs 
á sua existeocia de 
expiaçno. Seria mui· 
to mais humano. em
bora mais doloroso tal
vez para ellas, que o 
Estado internasse n'um 
asylo aquellas creanças, 
furtando-asáquellemeio 
e educando-as conve
nientemente; eem Loan
da ha um asylo que bem 
as poderia receber. 

Defronte d'estes re
cintos que formam a 
face interior da rortaJe .. 
:rn do lado da entraclaJ 
existe a meio do am· 
pio terrapJeno, uma 
grande cisterna que re· 
ccbe todas as aguas das 
chuvas que caci:n na for
taleza, cisterna occuha 
pelas construcções que 



a cerc.un e ondt..- tMlº 
installadas as ca&erna•- e 
prisri.ea dos h<·mens; ali 
vimos n'umas d'e:Mas, 
bem dispoitoa e Cônfor
mados, alguns doi. anti
gos marinheiros do J>. 
Cadm e f ·nsto da Ga
ma condemnados a pena 
maior por motivo da in
subordinaçhu que ulti .. 
mamente tanto deu que 
foliar. 

Ao lado °'querdo pa
r ... quem enua, d'c!<ilai 
casernas e prifll·c• tka o 
edifido onde t!lt!ao ins
talladas as secretarias, 
varias dependenc:ias do 
depo1i10, e habitações 
do!<. officiaes e u~entos 
que ali fanm serviço~ 
do lado oppo>lo, com 
as suas mura1has ~uac;i 
a prumo '°bre o mar fi
ca a graodc b_.teria de 
artalhamento variado, on
de •e dào aa salvas de 
uso nos port "'IS 

E subindo-~e d'ali ao 
cavnll~,,.o, uma ampla 
c~planada,elevad:.i, com
mandando toda a Jona
lc:za, disfruc:t;.1-sc. n'um 
largo horii1ontc, bello e 
magestoso, o marimmen· 
so e a cidade, grande e 
penhda n'uma quictaç~o 
sinrular, aob o ~ol ar· 
dentis.simo dos climai 
tropiraes. A um ló'tdo 
d'c)ta explanada e111j o 
mutro de aii;naes cc,m 
o stu c<)rdame compli
cado que ~erve para re
ceber 01 avi10"' das em· 
barcaçôe1 que no mar 
dcmand;.1m a barra e 
transmitti l·os pata terra 
na sua linguagem muda 
de vultos phantasticos 
subindo e descendo. 

D'e.stc logar, rode~m· 
do a explanada, podc
se passar ú casa do com
mandante, :tltgre e ~a
dia com os seu' qu;n
teiros, u ~uH capcitiras 
e o seu jardím recaiado 
e í.e,ro, tudo .. obre a 
immcnsa mole de pedra 
e C'al de que é formada 
a fortaleza com C•S teus 
baluartes; e dando por 
ahi a volta C<1mpcla 
áquella explan<ida enc-on
tramo· nos rà cm baixo 
de novo no 1errapleno, 
Junto 6s oHicinM do de· 
posito e junLo ;, celebre 
Cova da 01lÇ<1•, prisào 



subterranea arejada por 
dOii ventiladores onde 
s.'\O endausurados os 
iMubmi1J.SOS que tentem 
perturbar a boa ordem 
<1uo reina ali por toda a 
parte. 

Para terminar, dire
mos que do Jado oppos
to ft entrada da fortale
za ficam as cozinhas, 
ampl11 e aeveras como 
as de um quartel e ali 
ao lado nun:icr()!!)as casas 
de banho com uma 
barl>earia perfeitamente 
montntla, onde os va
l'iOs /i,eat·<Js completam 
incessantemente a toi
lelle dos seus camaradas 
e muitas mais depen 
denc:ias de somenos itn
ponancia. 

Kmfim o reglmen ado
ptado na fortaleza de S. 
Miguel de Loanda e as 
suas installações perfei
tas, cuja dC$Cripção com
pletamos c:om urna série 
de pho1ographias colhi
das ha dias, fa~em hon
r:i ao seu actual com
man<.lante, o c-apit:.o Cos
ta e Couto, e aos seus 
i.elosos coadjutorc.s te
nente Arnaldo Candido 
e alíercs }<><é d' Albu
querque e Cunha Lima. 

Loanda, zt> de fe\•e-
rciro de JfJ(>8. 

AUJCRtS VKLLOSO 
OE CASrao. 

fC/lrAl1 do OH<IOr). 

/\'IM 1, Pois, co11u1 se 
:·!, n /Drlnk:n de S. Afi. 
pd li Ít'ni:•d HLnll.St't() ~ 
llo,.,.01 n, q11e filo gra
lltilo#lo,lt '°" sü/Q Pi• 
Ioda t d~J.l'nf>la. Pdo 
ro11lrario. Os q11<ali LS· 

Ido t t"/>i1111do os sns dt
lirlos, sao /ralados com 
l(Nfa n 6ene.:olt1tâa e 
lo/n·a11cla ~omf>a!ivet's 
rom a .sua triste situo· 
(ltO. 

DrpolJ do P'rdno tt/Ji· 
tl/Dnll'll/t l'OJU'tdido Q()S 1ntl• 

riNIUil'tJ.t t11.l/xufqs de in 
SNbon/1"ª'"º· o artiro ân
leu.,,dn1/~, 1'011/tlUÍQ in/or
lllffl(iJiitS so/lrt o snt nt<>do 
de t 1 isü·1'aa "" A11Kola, 
na jorlnle:a <k S. Ali
,Klltl, 011de 11/J(MlfS lt.az·1"'am 
sülo rNlrn111tfo5 11urttt 11a
'"rnlme11lt um n1áis inltn· 
si:•o moth·o dt i11leruse. • 



...,. ~~ ~~~~ """ 
U!!JB $e$$ão de gymna$tica ~ueca pelo~ muiqhei~o~ do c~uzado~ "Fylgia" qo lyceu do Ua~mo 

O SI'. 601 ao L. Akn·llicem. im111.ed;a10 do cru.xado1· .sueco Fy1gfa 
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A PROCISSAO 005 PASSOS DECARHIDE 

A pardo "' .,,.,. /"'" ""'º' 
ol•••1>1 do R'•I Q/I,,... 1/1/114, 

- ~~,._ •IJW.:I<' do ''fHflJ411 

-Os ••.JOS •• '""'uslo-Os •ltt#f/IWI 
do Rrol (ôll~r•o ""''''",. d'1fl/•,.tl.o 

olro1 "4 pr~tlllo 
- 0 tudor do 5'1t4or '"' ASl'11 

1ü C.rnúú-0 jN//lo 

EM Lisboa, o Senhor dos Pas-
sos da Grac,;a é, como jà tfü;

sémos, o santo mnis 1>npula r e 
que conta inn.ior numero tle devo
tos. Mas ha outrns irnageoCl do 
Senhor dos Passos, pertcncente1 a 
di\•ersas egrejas, que s:Lo egual
mente veneradas com o mai11 vivo 
emhusiasmo pelo povo. E assim. 
durante um certo periudo do an
no, no que ac-aba de correr, fa
%C:m-sc ao Senhor dos PallSOs umas 
pouc.a.s de procissõel. em '\'arios 
dias, que saem. de diffcrcntc~ evc· 
jas de Lisboa e d°' seu, arredo
res. n·~tas. uma das mai~ famo
sas e celebradas ~ a de Carnidc. 
que se tealisa sem1>rc com gr~n<lc 
apparato e brilhantismo. A serie 
de photographias que rcprodu7.i
mos n'esla pagina apresenta va
ries aspectos do prestito d'este 
anno. 
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~~~L.~~~,.~!.:.~~~f.~~'.~~mr!:~~!1~P•l1• 

6&r1LlS80A,UI l'HdOArC:<>• J ••a.,•qu.emdeve-sc 
•.li>'l-'lr ,_.., •• lQ.t•110111nrorm•ÇÕH ..-.l4111A11 

A Vir:111•4 u1 f()l>tl u •O..• • u.u on PORTOCAt., 

ILLU~TRAÇAU PORTIJGUEZA 

Frar.çois RICHARD 
tlbe l1•ttlr4 t f1b·:o~IJ dt 001tlu1• 

51, Rue C~mb<>n, si l ' 
(A"-;u1. 4t li ~,,.,,,,·J ff1 .U.1~.fotl,oif') 

O unko riroducto Que em dC•l!t meu• VAGO 
... APUS 

P~r:t t'll':n "' p-t'r,t.·:ir a J! Ql~l'Clt, 
t rttl':•·• •irr\1•·rimci1hr "'1'0Jli<9'< 
11r, f~ t1c.-.. ,, 1ri»i~ra!11:t3'1alhtr:1 1! MC'J;• 

~ ••kt:'ul'4. O•lelf(l:n•al\'lmcn1ornl'lmi~-'" 

~
Jl'Cll() .,;:m uut-nr damn"' a!Jtum; 

Ha'3o. - /lr;-N\'al.lv pi;;illt .D<llab. 
14WCt rn<;,: . .;;u.. 

J. Ratié, f'l--.irm•den. 
~. pa•ql('c vcr.Jt'"'• Perl&. 

"I' F ,.!lllCO oom ln•trlle\vc."S rei~ 1!c,, 
<:r..nc'J. r11rri \''ll'e <!<) corre.o tn\·l•J •) a: 

... J>. Cll.S....., Q: Ç .• )9, RV-1 Augu~t•. Lisbo;s. 

. • l'('I!"• ('\(l'i i· .111.Jõ •• ;l'MfO d(' fl"nt4>':1d•1 
111• $...• rl ·· ~"I'• j:0'" 1'~"' ••l·ltr'" :tintn ~m l#ll!l l)"n'M•I. 
1•111 fr·,;1J,1 11.1lur:;! <' 1r.I ~lPI. 

-41> Thll• r• inorf.:\Ul>·a ('Ili IOJU ·~ '4ttt 
0..•!l,..,\•., 1b :ll111 He!>S r•mlr!l • qatdJ dM f".t' 1>'1·•' 
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~ovo. diamante 
1 
americano ü 

A mais perfeita imitaçào Mé hoje conhecida. A unic-a 
que sem luz artificial brilha como se fosse verdadeiro 
di~mante, Anneis e alfinetes a 500 rs., broches a 800 rs., 
bnncos a 1 $~ réis o par. Lindos collarcs de perolas 
a 1$000 réis. Todas estas joias sào em prata ou ouro 
de lei. • '1! • Não confundir a nossa casa 

Rua de Santa Justa. 96 (Junto ao e1evador1 

VAGO 

o passuo, prumc e luturo rcodado ptla mais tdfbrc 
tblromantt t Pbvs1onot1Js11 da Europa 

Madame BROUILLARD 

D
iz o passado e o pr~ 
sente e predii o hi· 
turo,com veracidade 
e rapidez: é lneo1n• 
p,uavel em vactlci· 
nlos. Pel., estudo 
que fez: Jas scien· 
cias, chroma.ne1tas, 

chronologia e phisiognomo
mo. e pelas applicaçõts pra· 
tlcas das theorias de Gall, 
L.avater, Oesbarrolles. Lam· 
brote, d'ArpenUgney. A\ada· 

~: ç~~~ii~::: ~~~~~:~~~ 
ropa e America, onde foi 
admirada pelos aumeros..os 
clientes da mais alta Gftthe· 
goria. a quem predisse a 
queda do lmperio t> t~dos os 
aconteçlmentos que se lhe 
seguiram. Fala portuguez:, 
!rancez:. lnglez. alll"rnao, ita· 
llano e hespanhot. 

Dá consultas dlarlas das 9 da manhã ás 
t1 da noite em seu gablnata: 

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

S 
DISCOS De doobl. 'º"· os mell>Oc•• .,.,. 

sua nitidez e duração contendo o • 
1 

mais ;,·t111 uto e "''xür110 rrptn·JIJP 

lm P ~X 
'10 em musica e c3nto dos melha· 
res au;tores 111uü.n1aes e .:stratJ· 
Kd'º'· "'°'"' registada. propr1e· 
d<'tde exc1u~1va de J. C..\i:;T~LLO 
B1t A1'CO. - Preços excepciunnes e 

grandes de~ontos para li \tenda no Brazil e colonias PQrtuguczas. 
Gramt.e d('/>()síto d,· d1.set1t (' mtteltfoos f(lfrwlt's . PeJir C3t.1.logo.;, 

J. CASTELLO BRANCO -
Rua de Santo Antão. 32, 34 e 82 LIS.BOA 

Agente em Paris: - Camille Lipman, 26, Rue Vlgnon 



1LLU5.TRAÇ\O PORTt:GUEZA 

Y sEDASSü1SSAs 
ticcam ae 1m~etras \>as noeane Sebas llo"tba~ca t• 

,mo. &rH«> o• cor. d• 1 tr. 20 1 ta Ir. 10 o 11ttro. E••tcl• lld•· 
dts , cg,tofo& ~e ectioas para ttat"t bc passeio. 1)(: 'ª"'"" 
n.cnt(\. t\c titule e ~e •Scirêc•. assl• coa o para bluaae. for· 
ros. rlc. Oudr•o• Nrcctamtntc nc& coneumti:>Clrce as nouas 
stdas gAr•nlidas IQlldu • n oiamQl·U aos domlclllos !rnncns 

De porte. 

SCHWEIZER & C.'-Lucerne E. li. (Sulssa) 

V A QC> 

S ERRA DA ESTRE LLA 

Instituto 
d~ b~ll~za 

USICACaQdomundo , 
para o t ratamento 

do roslo, hy~iene, bel· 'i 

leta e conservaç!io da 
juventude. Productos 
scientiticos invislveis ªP"' 
provados pelo Llborato

rio Municipal de Paris. Apparclhos e p1oduc1.os contr.: 
a obc1.1dade e contra a exees~;fra magreu 

Aguas e crémcs parn branquear a pcllc das ma.os, 
luvas o apparelhos prira o .seu aformol}camcnto. Q uem 
quizcr conservar e embcllccer a c8r empregue todas as 
manha~ os maravilhoaot productos: 

11~tkn1 u.~etat garanti· L-llo, Créme 
da 1 11w6nur::a. L«t4a - -TÓ 
'ºP'""""'ª"'''"''ªf""i., e P KLYTIA 
dtJs cn!>rllo.f e para 1mfVd11 lnstrucçoe!'\ r•r• Q uu emprego 
o cm/,,anquenmn1l'1. dtU1do·ll1~ n su.(1 t6- 11(1/un1f. Depi .. 
lnlor-10 pe1-/umado tom t.llf'IU/'1 d' çr.tas <ÚJ 01'Ü11/e ( rQsa) 
para rt•tlhr os jJe/Jos e /n::twfa.as dnappauur <ompk
lam<N.lt. 

~ GRANDE H~T.E~:~.s HERMINIOS ~ 
SANATDRIO DA COVILHÃ r--, Abre DO dia 10 de maio 

O INST IT UTO DE BELLEZA de.eia ter agentes na.< 
principaes cidades da F~u -c1pa 1 preferindo casas perfu
mistas ou cabclleireiro!\ parn effec-tuarcin rt venda dos 
seus productos. De11ositt1, cm todas as prindpncs cida
des da França, da Europa, Estados Unidos da Ame· 
rica e oo Cairo. 

.'Wbo (rrtt -"11 "/" 

U3Q mti.rcucima 4o mar T'' M. C. BRAND.\O 

O Jruimuto de Be11tu lecciona e dá curso de trata
mento e cmbellezamenlo da pelle. Programma e con· 
diçõca. Fnvia-sc catalogo geral a quem o rcquisit;1r. 

Tratamento dll anomia e tuborouloso pelo ol/ma 
d e altitude ====== 26, Place Vendõme, 26- PARIS •• 

T•I e o s_cgundo premlo Jo orwJno, t conto hlo macn1-
fi.:o auto1ru,1v«"I, çerlo ntelremtnte "·ossós o 

C.0Mtrui00 e• t~mn prov< u .... 1ulr1do PtlO SECULO. t ••· 
1n1fteamtnte 1'1t\lado n& Avfnid.2 Antõn o .~ana de Avtllar 
rathlo n. • j12, • & , minu º" do -:arro tl~1nco e cuja c..•'l'I ... 

.trucçao ji (om•c;ou 

Excursões á França, á Inglaterra e á Italla 

DE 1908 
Temos o prazer de apresentar aos nos
sos estlmavels leitores a gravura de 
um dos automovels premlos do Con
curso. Este é um soberbo carro ga
lbardamenl8 olferecido pela casa Beau
valet; uma elegante e magnifica •VOI· 
turelte• marca Lyon Peugeot. 8 H-P. 
com duas carrocerles e todos os per
tences, carro completamente novo e 

do modelo de 1908 
Q11Tl!O ESPLENIIIDQ E tLEOANT!SSn!Q - -----

A u to m ove 1 
--- Tam'bem d'uma dl.s marcu mal.s HJlUtldaa 1 ccmheeii!a:l 

U11 sdierh "yadtt" n rmil Um exanãe i ilha ila lladiín 
Premios Ht Q1nheiro, riqui-5s1mu jo1u:. ••t""Olfic.u aotnl!as com
plet.u para quarto, sala e u.s.a de Jantar, vestuario de 1odu as 
espe:·es. machlnu de todos os g:eneros, espectaculo.!'\ ru ravJlhOsos 

e tudo, emfim, quanto é nec.ess.ario A vldft, 

As.,nte em 1-ar ls : oa,,,11/e Upman, 26, Rue lllgnon - "-le 


