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D17. o p.:issado e o presente 
•e preJ1z o futuro, com ve-· 

rac1d1de e rapidez : é m· 
comparavel em \'at•cinto<>. 

Pelo estudo que fez da.s -...:1en· 
ci.s, ch1rom3nc1as, chrono1og1a 

, e phlstognomonfa e petas appli· 
~ções pt1uca.: d-n theonH de 
Gil.li. t..avater, Desbarrolles, 
Lambroa:t, d'Atp;nll"1'ney, Ms· 
da.me 8roulllard tem percorddo 
ª" principus cidades da Europa 
e Amenca, onde foi admirada 
pelos numerosos cJientu da 
mA\S AtU cathecona, a quem 
predisse. a queda. do lmperio e 
todos os acont«1men1os que se 
lhe segulrtim. raia portuguez 
francez. in1:tte.e, 1llem!o, lta· 

Ili.no e IH~c;flinhol. DA consuJt'l'> dlarias das 9 da manha ác;. 
11 d:i no k etn seu gabinete: 43, RuA do Carrno, aobre
t ola-LI $ BOA. Consu' t•S a 1$000 rs. 2$500 e 6~000 rs. 
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A Apulia ~ hoje, como no tempo de Rama
lho Urtig:ao, uma praia obscura cortada gracil
menle cm enseada, formando do mnr â serra 
um aystema de p lanos a que o corte C'm am· 
phitr-auo, acompanhando o C$preguiçamento 
da linha d'agua, dá o gravado poetico d'uma 
1narinha 

O primeiro plano é o mar, um mar de sa
phira, um mar de lago, tran"'lucido, que só 
cantga o sembla.nte glauco quando a borrasca 
o altt"rl; o segundo plano, areal por onde 
botes humildes leiloam a phantuia orthogra· 
phiea dos seus patrões, como aqucl le que no 
flanco de estibordo declara: 

«Sou o corn:it> jara1 
11110 me posso dcmo,ar.• 

e no de estibordo: 

Ou j>a.ssa n dei."• passor .• 

~·, J 
~\~ 
~~, 

Com esta divisa ntlc, podia ddxar de cha· 
mar-se A lltllt-:a d1Js Amantes. 

Perpcn<liculiílr á linha d'agua, em carreira, 
como c:onstrucçOe11 nt) caes d'uma bahia, Cor· 
mando ruas para onde deitam tambem outras 
portas, ca.scta' de terto palhiço guardam o ar .. 
senal do SOLrgaceito. 

Para norte e para sul. a areia altcia cm con· 
traforte de fortim, d'onde pacificos pannos de 
moinho ~ignalam armisticios á Fome. 

Pelo ten_eito plano 1on:ipe um kilomctro de 
estrada que liga A Apulia-velha a Apulia·nova, 
construida, c!\ta, sobre terreno herdado .to 
mar pelo açoreamcnto do Cavado e que se 
accommoda entre as areias do segundo plano 
e a bocca d'e~se caminho que vae entroncar 
na can·clerli da Povoa. 

Pannos tle fundo, ultimo plano, piohciraes 
no valle, e, na "ICrra, Santa Luzia ao norte,•~ 
Marinhas, Palmeira de Faro, Fao ç~ n• 1 

bai%OS. e outra ve1 nos 2cumes Gcmczes. o 

a 
-----,..,,. . 

L---=::==Fo~,:=.: .. ~===~'... siflJ 



Sameiro. a Franqueira. Fe1vença, Paradclla e 
Lanudos, todo o scenario immenso que 6<:a 
entre estes toteguladore! : Vianna e a Povoa 
de Vcraccini . 

Que o mar já outr'ora passeou para lá 
da Apulia-velha dil-o o substractum de go
dos que por qualquer corte oe terreno se cn· 
contra, como no lanço da Povoa, sobretudo 
nas alturas de Estella, dil·o os olhos marinhos, 
communicações cont o mar po1 infiltrações; e 
que ella é, de íeito, uma sobrevivencia d'an
tigo e: averiguado porto romano, dil·o o seu 
nome de baptismo que querem 1 !he ~aja sido 
dado pe1os romanos para preitar o nome da 
sua Apulia d'elles, dll·o o perlil e guarda
roupa do sargaceiro, mineiro do Atlantico que, 

sargaceiro gaste cinco reis n'esse Jongo trans
porte transatlantico da sua carga. 

Uma ...-d·essas ramificações qualquer atira 
para o regaço d' Apulia com densos rolos de 
sargaço sempre depois de temporaes, especiaJ .. 
mente pelas trovoadas de agasto. 

E emquanto na.o entra o vapor - as borras .. 
cas de maio ou o trovao de agosto-elle fica 
pelo campo, desinteressado do mar. 

Chega maio. Renta, então, (1. praia e sem 
se afadigar, sem brigar como os pescadores na 
partilha do mar, um ou outro, mais precisado 
ou ma.is poupado, enfia a 6ranq1ula, põe a 
g-anchorra ao hombro e vae pentear as algas 
para cima d'uma jangada. 

E' quando elle colhe a Flór de Naiq, iso-

A pnna da Ajndia em um dia de vrande ahundanda de 1arraço 

sem ptrdcr a costa de vista, sem se afoitar a 
mais de vinte ou trinta metros da praia, ex
trahe n'um mez o ptto para todo o anno. 

Que o sargM:eiro, mi."<to de lavrador e de 
maritimo, é afinal um cavador que do leito 
artno•o sacca o seu sargaço como do seio da 
terra colherá ámanM o bolbo feculento que a 
boa Mater lhe multiplicou. 

E' rnais um importadúr que um pescador. 
Os seus depo!ltOS sào o Atlantico, lá para 

o Coulpk.Slream onde revoluteia o ~ar dos 
sargaço~, bem familiar aos nauticos. Os gros

sos temporaes, rolando as camadas 
oceanicas, desaggregam grandes mas· 
sas de sargaço que, trazidaS: pelas ra· 
mi.ficaçõcs das correntes do Stnam~ 

dar â nossa eosta, sem que o 

1 P. leal e padre C.uvatho. 

lado. uma meia <luzia de sargaceiros em toda 
a praia, destacado da giande massa que acode 
ao argaço de agosto,-que a 6gura do sarga
ceiro se estuda, se fragmenta e melhor se pode 
phocar esse typo e esse quadro regionaes que 
embora se anouncie já pelo resto da costa: 
em nenhum trecho d'ella attinge essa ardente 
côr local e de 111ise-cn-scê1~ como nas aguas 
de Apulia. 

Vêl·o correr praia fóra, mar dentro. as pré
gas da 6rafl.qu.cta ondeadas pela marcha, é vêr 
a sombra d'um sold:1do romano. 

A 6ra1lf;ueta é uma sobrec-asaca de 
H1., grossa, com botões da mt:sma lã 
gro~seira, cingida ao busto oomo 
uma farda~ terminando no pescoço ~ 
por uma hirta gola de uniforme e 
abrindo-da cinta ao joelho, 
onde termina-em farta rO• fil~a_,~;;_"; 



da, como um redingote de 1820. Sem calças, 
sem camisola, a /Jra11qu~ta extreme no corpo 
e apertada por cintfJ de couro notavelmente 
largo, cuja fivela é um arg-olão de ferro, na 
cabeça um StlUI~, um chapéu molle ou mesmo 
uma carapuça. o sargaceiro está muito longe 
elo poveiro , do sanjoaneiro, do ovarino, de 
cujo mizcro aspecto, encolhido e andrajoso, 
o distancia e destaca aquella roup.tgcni quasi 
marcial. 

A /Jra11411da, indubitavel deixa dos primei
ros pov,.,adorcs de A pulia, nunca podia ser o 
trajo d'um pescador, d'um maritimo, assim 
comprida, assim rodada e justa ao busto. E a 
propria nau, em que clles apanham o anrgaço. 
estú a d izer que aquillo não é gente que viva 
no mar e que do mar espere mais do que 
essa ajuda fortuita d'um vapor que. escou
ceado peles Ca:·n/101 d~ fi'll.11, dê á coeta caixas 
de marrasquino ou fardos d'a1godao. 

Se é uma embarcaç:!\o, é uma embarcação 
pequena, um boto quando muito, mas o !.Cu 

cavallo de batalha é a jangada . .E: ainda 

nào éa jangada d' Ulysses, abatida do roble ccn· 
tenario pelo machado mythologíco. E' um es· 
trado compoJto de 6.eiras de dois ou tres pe· 
qucoo5 rolos de casca de sobreiro, C)'lindricos 
como cortiços d'abelhas, dispo•lOS em trcs ía .. 
xas Jong-itudinae'I e paralletas, contidas late· 
ralm~nte por duas taboas, e o todo atraveg .. 
sado por dois toros de pinheiro que deixam 
para pégas as extremidades excedentes. Outras 
teem um :0tlado como carros to~cos de jar
dim, indo para a agua com rodado e tudo. 
Vê.se bem que nã.o é nau para grandes tOt· 
mentas. 

O sargaceiro salta à borda d':igua, empur· 
rando a 1·nngada com o pé, ao embarcar, e 
deixa-se evar pela voluntariedade da vaga, 
sem se importar para onde, porque todo o !!;CU 

cuidado é começar de,de logo a e!-i.gr-avatar o 
argaço nas areias. 

Sem remo, sem lernc, valendcrse da proprla 
vara da sra:•tla se quer nortear-se, de pé, nem 
o declivoso dorso da onda nem o embate da 
jangada nos penedos o desequilibram 

Outro •sPtlO do collk.üo da nlur de maio. A gal.(elra ou gTavêtA 
(q111 ; """ '"("'"" ••ciHAo •• /~'"'º' ~"'" do cab11 li• nfld 1 lo11r11; f'" .,,..,~11• o borco. /1,,.,•,.d11 "* 1r••ll1 •rco 



Nem <'l'ha para o céu, nem para a terra, 
nem para a nau. 

O peu-ador está sempre d'olho na rede e 
coração no barco. O sargaceiro nlo; todo clle 
é um motor de /rh:•tln. 

E, como o pesoador, não o apoquenta a fa. 
lha. \'ivendo da terra tanto ou mai1 do que 
do mar, o ~;irgaceiro nào $C rala, no.o vae re· 
querer os elementos como o pescador. 

!\lo ha .. rgaço? 
]1 houve. - Tom:aá a hu·er! .. • 
Pelo primeiro ~ot da manhà ou pela agonia 

da tarde, de quando em quando, maio adeaote, 
Já corre pela praia uma sombra créme: é o 
sargaceiro , a que a illusao da per~pectiva e o 
talho da l>rnnquela eograodCi..em, esticando-o 
at6 a estatura de homens d'outras edades. 

D'ahl a segundos, Hercules etti exhumando 
da ondina as algas maiorh-a 1·1rh tk AlaiD, 

cuja cabcllcira os dentes de ferro do mons
truoso pente da pm·eta dc1na1&ram A luz, pin· 
gando perolas que tornam a cair, como lagri
mas de sereias, no colo azul do mar. 

Como o pescador do Sena que tem sempre 
a t;eu lado a companhia d'um minntt, o sar
gaceiro d'Apulia nunca e1ti "ô: quando elle 
amergulha a goilei~a na ma~'ª liquida, já ou· 
uo sargaceiro, convocado pelo cheiro do ar· 
gaço, corre para a baba da onda, os dentes 

do aocinho ge~ticulando ameaças is 
1l1as na longa vara Rexivel, presto a 
colher a Flór d" ,ifaio. 

Mas dois, tres, uma duzia de sar· 
gaceiros que ª' desordens de maio 

embarquem nas jangadas, leves 
como foi haa encoochadas de 

nenupharts, todo esse recrutamento de petCOA· 

dores da f1'1r de A/aio não ~ sequer um echo, 
um ra.stro da legião que as trovoadas d'agosto 
conclamam á praia. 

Quando apparecc o sargaço, que um o vê, 
este põe-se ao largo, e d'ahi a pouco a Apu· 
lia despovoa-se, entra n'agua atê o pescoço e, 
mesmo de pé, sem uma taboa de jangada, ,·lo 
enganchando o argaço, como quem anedia 
a terra dºum canteiro, com os dentes d'um 
ancinho, varr.endo-o para secco, reeuando-o 
para tem, até o depôr aos pés da areia. 

Homens, mulheres, crianças, velhos . novos, 
tudo trabalha, tudo ajuda, tudo entra n'essa 
comparsaria febril de labor t'osteiro, n'uma 
solidariedade de povoação rural a braços com 
um inccndlo. 

N, um ard-.>r de construcção para certamco 
cydi:o, balisas subi tas delimitam a areia, e 
C-$Sa5 balizas, dentro das quaes se movem os 
sargacciros dn mesma família, a cada lanço 
de 1:anthon·a v!lo accrescentando a pro,speri
dade de novo,s andares ás suas tulhas d'algas, 
de limos, de toda a polychromic'a fam1fia do 
sargaço. lucila.ndo, crepitando como um res· 
caldo de matitea. 

E entio nao ha horarios, nio ha somno, 
não ha 1eata1; cmquanto o mar dá argaço co
lbe·se, porque assim como vem as.,im vae, as. 
$im como o traz assim o leva a on
da vllria. 

Com as /Jra11qudas encharcadas, a 
cara borrifada, o corpo todo den
tro d'agua, vendo-se só átona o co
bre-nuca do sueste ou o per61 
tisnado do aa.rgaceiro, elle por ili::;?:~~~~~ 



lá anda uma tarde, um dia inteiro, hora tre· 
mendo hora ardendo ao sol, explorando a 
areia, procurando o thesouro que o mar, io· 
eonstante e e~phingico, na.o declara bem se 
quer banir de tti, ar raptar. 

Arrumada, empilhada ao acaso, na borda 
d'agua, a carga d'uma ~niteira, o argaceiro 
abnndonn·a como um nadador que depu~eue 
a porto seguro um corpo humano e se fize.sse 
logo ã agua, parn ir arrebatar aos monstros 
maritimos mnis vidas arriscadas. 

Por detraz d 'cllo, estã a mulher, o sogro, 
os filhos que com outras gmultfJrras pu.xarao 
a presa mai' para dentro de terra. 

Quaodo a abundancia cogular a balisa e 
preciso Côr atirar para cima da meda com no· 
vas cargas, entl? íunccionará a padiola, uma 
padiola a~ricota, !lummario engradado de tron· 
cos de pinheiro: levar·-t;C-ha á beira d'agua 
onde pou~arà para ser coberta d'uma pilha de 
sargaço, curreada e guindada, a bra.ço, para 

o monticu1o da balisa, e o carrego reme.s· 

1 

li 
1 

aado como quem tomba um carro de terra pa· 
ra o ventre d'um ;nerro. 

E' o auge da messe! 
No ar, como armas gladiadas, as 'aras e 

01 pentes das gm1dwrras no élClO de fenderem 
a agua: amu tle homens de 6ra,,qudd d3.o 
uma irnponencia guerreira d'outras eras ao 
quadro de costumes, por onde formiga a es· 
crava minhota; saem sargaceiros â agua, voJ .. 
tam outros, segurando as grm,otlaJ pelos bor· 
dos dO$ dentes á guisa de taboleiros, repletos 
da rama colorida que arrasta pela praia, como 
bandejas de ftôres. 

E a breve trecho, toda aquella toalha de 
areias d'ouro fica alcatifada d'uma cobertura 
chromatica d'argaço, delimos. d'algas. ,·erde· 
mar. lilat, verde·escuro, que disíar..,~m o solo 
do seu matiz riqoissimo e inundam o ar do 
cheiro acre do iodo. 

A praia extensa desde logo "-<: acanha pa1a 
trapiche d'eua industria extractí,·a que a gun .. 
de percentagem de phosphoro e de po-

O lado na.stenlç d11 ftt'ot'A da AfJ1d(o. l'l·u no 1J1·u,ufro plono 
a tllO(a de pal!U(O dt1/0;11dti 

• guardar os a(>r1s101 da llpllnha do 1arcaço 



tu,io tornam depois de secco um precioso 
adubo. 

Por ioda a Apulia. desde os 1ectos de p•· 
lhiço aos cunhacs d' Apulia·vclha, pelos caml· 
nhos, pelas estradas, pelos campos, o saigaço 
annuncía a sua presença fecundadora, desde 
as portas du Necessidades. i onde já se sente 
no ar um franco activo cheiro que nno é bem 
o da maresia mas sim o do argaço, seccnndo 
cm medas ao ar livre, promcttendo rertilida .. 
dcs i terra. 

As tardes de de.embarque do pilado,• com 
o seu tumultuar de e.anos de bois. meucodo 
meia roda n 1agua1 para as embarcaçôts
ainda de verga ao alto e vela já arreada-va· 
n.rem o lastro. sio uma miniatur;,, mesquinha 

a cheia d 'uma le\•ada em furia e.xpellisse os 
despoios Ja caudal depoi• de haver rebenta· 
do e trazido na enxurrada os jazigos d'uma 
mina! 1ardes en. que a pequenez e a obscu· 
ridade d' Apulia se vingam na grandeza e na 
typica originalidade d'um quadro de costumes 
que d!l vonrade de perguntar, com a mesma 
triateia de Antonio Nobre: 

(J1ttft "'''° or Jti11/oru do meu Jai tslraJJllO 
Q ' ; . r~ /u1/11 t'st" e n4o -::ee#t /Jil1/arf 

JoAQUUI Lr.rrXo. 

Nola da Redacção -O mar é, >em duvi· 
da, o mais provido, o mais rico dot deposi· 
tos que " naturcta pit·e generonmentc ~ dis· 

/IJd.ol• c.N ~gad• de ftlOr de maio 

a par d'e~"'ª apanha de 11rsaço, durant: a 
qual a .\pulia, de seu natural tlo 16, t3.o poe
ticamente mclancoJica, 6ca negra de gente e 

" mostra a sua energia populatoria, que au
gmenta às duzias como os caranguejos. 

~obrios, dignos, sem saber o que e pedir 
esmola, os povos da Apulia teem no sargaço 
uma obscura fonte de riqueza, havendo urdes 
em que chsas folhas .,.·iscosas que coloram a 
areia valem contos de réis, como h:i lavrador· 
ainho que s.'. no argaço faz para cima c!os 
seu9 seiscentos mil réi~. si>bre os quats a fa .. 

renda não estende a garra leonina. 
sao as t.ardes grandes. as taJdes 

fartas da :\.puJâa tm que o mar jun· 
ra de ouro a terra exangue, como se 

' Freg:utda do conctlho de Bar· 
cellos. multo rroximo d'Apuha. 

Qx;ro::!;':>'- 'Caranguefos. 

{CLICHt~ 011 e \a LOS PF.tlURA CA•OOIO) 

posiçlo do homem; tào generosamente que 
nem sequer elle precisa. como succcde ~m 
a terra, de semear antes, plantar e amanhar. 
:N":io corre tambem o risco de que u inttm· 
peri .. lhe percam as colheitas, porque, até 
pelo contrario, !>30 as tempestades que deS· 
tacam do immcnso banco do mar de Sarga· 
ço essc.s densos rolos de algas, que as cor
rentes conduzem á praia da Apulia, como a 
varias outras. e que o laYrador acolhe prcs· 
suroso como um dos mais fertilizantes adu .. 
bos. E' conveniente lembrar que a ap•nha 
do Hr~aço. que no arúgo do nos
so collaborador o leitor encontra 
minuciosamente descripta, n~o deve 
confundir-se de nenhum modo com 
a barbara operaçao que se chama 
1apeila e que tio prejudiciaJ 
se torna para a pesca. 



rnc:-nte em "f.'C• 
A"ni.ur na no YolLit· 

thcate~ de 
d 'A u~trkt o acto em vt•n;o de J ulio 

])antas A (tin dos Cardtau, traducç~o de 
Luiia F..\· e que com grande t·:xito ffira já re· 
presentado e111 IIambuqro. leiplig e BerJim. 

Cert.amuitc: pôut·os homens d'-" lettras teem 
sido em Portugal mais diM:utidu:, do que o 
illustre pc""ta, cujas ol)ras principiam tendo a 
consagraç:lo dehnitiva do!i publicos estrangci· 
:-os~ ta.o raras vez.es alcançada J)Clo escriptor 
portuguez. MM certamente lounbcm nenhum 
homem de lettra't entre nt'1~ cun~eguiu, na sua 
cdade juvtnil,eltYar-se tanto. á for\·a 
de trabalho <' de talento, c-eando-se 
entre a ~ua gtrai;:!lo .., prc· 
J)Ondcrante lu~r de hoo .. 
ra que n'c•lla occupa . 

A JJl11sl1nrllD Porlugue .. 
zâ, publicando ()~ retratos 
dos tTC8 cmiuentes 

gens dos car· 
deaes RuRo, //?.;,· 
M onunorenn- Aúl/ w~uu õ;'/ ~ 
e Gonzai;a, e . '-"" 
que ta.o amavelmente lhe foram c11v1ado:; pelo 
l\Cnetario da lcgaçno de 1•ortu1tal em Vicn
r\a d '.\ustria, ~r. Eduardo Moreira :\(arque:;, 
rc-go~ija-se de \·ê·r mais uma \'Cl COD'.htgrada 
pelo exito uma da~ mab brilhantes 1m>du<"-
1.,·~tes do thcatro ponu~ez c;ontcmpo~nco. 
l>cpois do triumpho obtido 1J('la e''ª dos 
Cnrdeau oo Schauspiethau.:; de l l:unburgo e 
n.o Theatro Imperial de Berlim, a9 attuah 
redtas do Deul,rhe Volkstheater completam 
..., t.:ydc.., da vulgari .... 'lç!lo, em lingua allcmà, da 
ubta mais celebre-e nem por j .. ~, a melhor, 

-de Julio Dan1u. ~ 
O:. ttlci;:::rammas expedidos de Vienna 

e recebido!\ ha dia.-. em Li"h '" di1em que 
o desempt•nho da (."eia dos C.'anlrne.s, con
fiado a Adolfo \Veis.se, chrcclor Jo theli-
tro, e ªº" ~rnndes actorc~ \'ktor KuH.,. J 

hera e Kramer, 
fui cxrel1entc e 
que a J><Ça •'tá 

O Wolkr.thtAter de henn« 



·V'"IDA·COLONIAL··~ 

-Is fJ/tq/q ·r ..,,.,..,,, 'I"" 
•<>i( reprOdN;1 ·.1111 "'rsla 
tn.t:ilia nao "j/errctm tll· 
a1 lo 10110 opporlrmidade 
dt momeJJID, 1·t/t1ú1do.se 
ali ••a d'tlllLf a ttm l'jJi· 

'"""' de srrurriJ ja múi-
1"· 4ttas sJ DI"'" c•e· 
gn1 am /amh<m .no 1111.sso 
t011hrtfintJ1/o, t tomo n:
pnse11Jnm n.t/Jtt/l)s l' su-

(;,,,tios e.icrâl01'dO•I' ''" fl'lf'""' 
d' 1,;err• 

-l'r#io11<iroJ d1 lª''ff"' N4 tf'IU•H11. 
1u Mol•1t'o 11K 1905, 

106 O CO'R# .. 1'1.IO h ,.,ti.O 
Alr1J R~•d•i 

- .\·o /orU do r'ttl lfl•étU "" 8•,.di• 

(ÇUCHtt llll fll:LLES GJllLLO, Ul:,.PATA) 

HIU ú1/eress011/tl das colo1ti1u 0 Nllt> 9ui: dâxaY a 
Jlluttraçào Portuguua de or~lri:al-as, <<ria tlr q111 

"""' fJ 111u "'"'"' r-e para o <ONMlimtnl" da A trita, 
tmdt ulti, u,,. 4ftr; ida, ""'" jJnrlt 1mporta11/t do /u
/HrlJ uarioual. 11110 j>ôde dâ.lar dt merucr a lllll'1t· 
f'M dos seus ltt'ln1n. F:', poi.r, a li/11/0 tie doauntnlos 
'''riosos da 110.rSi'I :,ida l'ôloni"al que ru registamos, e, 
'"'"º laes, 1ú1t~11e tfdxara "' ruo111l.e.ctr "'"'" Htir 
111stificoda o '"ª Jli"•lita1 10. 
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(./IHO HOilt! de ,, o:.·o«dfJ 
n• ,, a ÜI do P11r.-1fr 

(CLICRt DO ~ ... ;olo 
.All&(.-.\Õ.A.I 

OJ ,,e,údoJ ''Í'"' .. 
tuaes dv clero 

d4 Fo,·o e,,, l<;o.\'. 
A' direUa 

do prd•do t•l•St 
o d,. loiro/, dan.lld• 

do Coll~l&o 
"' Co•pollde 

(C'&.IÇH* D& A. 8, tt 
~ô0R4 \'K1GA) 



;ir~S•? ~-~-:t;:-~~' ~~~'. .. 
~~ .... ~~q,,.~t J t l "' l, ..! --' .,.., · fuga, os meus olhos de J<;~~ 
·<..J.I' A primeira balida i'?peoitente devaneador J 

r espauec1am na paisagem 
Da /Nrla que fôra confiada á minha guarda, grandiosa, que desde a fronteira de Hcspanha se 

abrangia se o vallc do rio Homem, podiam se- desenvolvia em turbilhões de cerros, que pare-
guir-sc os lacetes da estrada romana da Geira, ciam girar em circulas conoi!ntricos em r~dor de 
na s11a ascensã.o suave para a porte11a, e divisar um fulcro invisível, como um fabuloso ba•ladu de 
Já em l..3.ixo, na chan rclvoaa, ensombrada de montanh3S. Mas era forçoso alhear-me da contem· 
carvalho.! seculares, os preparatlvos do almoço. plac;).o fasdnadora. Já ao longe os l_atidos dos caes 
Emquanto escolhia no cinturlo os cartuchos cm- e os gritos dos batedores davam s1g.nal de que a 
balados, que haveriam de voltar intactos do Ge- batida principiára; e durante qua.s1 duas horas, 
rei. e carrega"ª a minha fo'ran(otte, sentado no com 05 dedos nos gatilhos da arma, dando o 
penedo que dominava os hypo- exemplo, guardei a UfMra, aucnto 
tbeticos caminhos do corso cm ao menor ruido da (othag'm ou frc .. 

mito de urze, na a ociosa cspectati· 
va de que só os caçzdores conhe
cem as emoções palpitantes, que a 
immobilidadc n:a.o consegue trandi 
gurar cm tedio. 

O rumor da batida avisinhava-~c 
Inutilmcnte,ape-gadoaotTOD· 
co de um ,·e1ho medronhei· 
ro, aguardira duas hora11; a 
passagem veloz do corso ele
gante e agilissimo, n'uma 
concentraç:lo cruel e homi· 
cida, contando as detona· 
çõe.s longínquas. que me a~si· 
gna)avam a passagem de caça 
nas esperas. . 

Logo de comeÇ'o um tiro 
de carabina soãra na encosta 
de Lamellas. Do sul tinham 
chegado até mim os cccos 
de. outros tiros. Comtc;ava. 
porém, a abalar·se a fé dos 
primeiros momentos. A' me· 
dida que se approximava o 
desenlace da batida e que 
melhor podia acompanhar o 



~.!)'O' 
percurso dos batedore.s, ia-•e·me im-

v pondo l evidencia que ao vasto cêrco 
executado fal tàra a unidade pro6qua. Pou

cas c3pingarda1 11e tinham descarregado. Ao Jon
gc, na encosta de Pa1heiros. divisua distincla· 
mente o visconde de Regueng~. immovel e 
inactivo. 

No grande silencio, que 16 o volitar dos in
sectos, o zumbir das abelhas e o estalido das 
urzes desmanchava ao de leve, uma busina soou 
lá cm baixo, em .\Jbergaria. o convencionado 
signal de reunir. Resignado, descarrtguci a es
pingarda, remetti ao cintur;'lo os dois cartu· 
chos, ~ritei pelo meu companheiro <la porta n.• 
1 t; e dispunha-me a descer ao caminho quando 

~~ 
Descemos com esse tTopheu, unico · ~ ~ " 

da batida, 01 caminhOlll ing1emes do 
Cararoc1lo, por onde a velha corça, =ondu· 
zida ás costas de um batedor, ia deixando o seu 
rasto de 1ang-ue. 

Xão podia considerar-se de ruoltado5 felizes 
a primeira batida, se attendermos sobretudo a 
que cita se eífectuâra n'um dos mais abundan
tes viveiros de caça grossa do pai.z, guardado 
~elo.samente pelo Estado, e onde ha annos 
oeohuru caçador obtiver-a licen,a para caçar. ~ 
Apenas. durante duas horas, tinham sicto avis
tados trcs corsos; e jâ para além do cerco, 
atravessando accclcradamente de Palheiro! para 
a Bargiella, pelo <reado do dr. Arthur Ravara 

As ,,,,,,,.,n lit1 ,,,. Ho11u•. ••rio , ... ,,,4o tio ll•••llo 
(CL1CW& DO sa. G.C-ILH&aN& ..... Sl•A r!STO 9A'°l l) 

dois tiros precipitados. quasi 1imulta .. 
neos, reboaram, como o epilogo tardio 

da batida. 
Momentos depois. no aho do carreiro, Anto

nio Ba1tos Pereira. vice·prcaidcntc do club de 
caçadores de Bragança, apparecia-me arrastando 
uma corça, morta 6. queima·roupa com as hon
ras excessivas de tJois tiros de bala e zagalotes. 
Chofrcada a tiro nas esperas da Bargiclla, onde 
o svcio do club de caçadores de Braga Joao 
Carlos Rodrigues d' Azevedo lhe atirãra, a corça 
viera caminhando is ctgas para a e'ecuc;ào, 

como se procuraste atravez a ttoresta 
' ;.•65 :;., _a arma certeira do caçador feliz que 
~~~a fulminou. 

um porco rara visto, fóra de alcance de 
tiro. Serà cnuetanto difficil, a nlo ser 
muhiplicando o numero de batedores e con1tn· 
tindo-lhes faz.er fogo, o evitar que n'uma area 
t:to vasta a caça se tresmalhe, ao abrigo dos 
arvoredos densos e das altas urzes, desatiando 
o mais previdente plano de montaria. Só os 
eaçadotes para quem con.stituiam novidade as 
contingcncias de uma caçada de ptlrlas se mos· 
travam, diga·sc a verdade, desapontados. O 
dcscontcntnmcnto, case $Ó attingira dua, pes
soas, entre tantas o mesue Serafim, que des· 
envolvera, com uma letividade pro- , 11

( 

digiosa. uma sricncia inexcedível ~ \lit 
na organi••<;M da batida, e quem ~r~~\\l LjJ'--........ .;. 
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i'V escreve estab li
~· nha$, que t:to con-

1 
! fiadameo1ccspcra· 

", ra vêr, áquelfas 
horas, estendidos 
no q11adr1>, os cor· 
pos elegantes dos 
dez corsos que o 
governo consenti
ra abater dentro 
da area subordina
da ao reglmen Ho
rcstal, de compa· 
nhia C<'m as cer· 
das de t:m porco 
já sangrado. . . . 

• ,C"'-. :-.-.... 

Mas em breve '-~ ~~ .... ~, 
o meu desconten- ~·\ _s',,? A neo/<1da d4 ser1·a a 'ª'"''nlro ,• 

que já cm 1887 
a1ojára as comiti
vas d'el-rei D . 
Luiz, da rainha 
D. )olaria Pia, do 
príncipe D. Car· 
los e da princeu 
D. Amclia, que a 
llhulf'a(lfO J'qri1f-
gue%a contractára 
pelo preço da in· 
scripçãn dos caça. 
dores e excu rsio
nistas todos os ser
viços de alimen
taça.o, de trans
porte e de aloja· 
mento na serra. 
Para o desempe
nho d ' esta tarefa 

tamcnto des .. ·anc
cia·se ao contagio 

do o<ttmponttHIO no Jo1de do dia IS 
(CLICHJt DO 511:, t,;UlLllEfl:Mt PEll.1UURA PJ~TO lJASTO) 

1 da alegria ruidosa do almoc;o, servido ~ som-

1 

br.i das car,,alheiras, e em que ~ hotel Ribci -
~ ro deu á nossa fome as pri-
\ midas do regimen succulen· 

1 

;, to que ia impôr-nos nas 
·fr solidões longinquas das 
1 Abrotegas .e qu~ se 
1 mantena ate ao 

banquete in6nda
vel do dia •i· 

Fôra como 
hotel Ribei

ro, do 
Gerei, 

difficil e de responsabilidades maxirnas. tor
nára-se necessario construir cozinhas e des-
pe:csas no acampamento das Abrotegas e 
transferir para là coiinheiros, moços de co
;dnha, crcados de meza, um magarefe: todo 
um numeroso pessoal de hospedaria. O que 
a ninguem seria, porém, licito suppôr era 
que a tamanha distancia 
dos centros de abasteci-
meato, em passa
gens de tào aspero 
accesso, e~ses 
serviços ultra· 
passassem em 

U•a passoron do rio Home-#1 no cdminlto 
dos A brot.-xas 

(CL1CHP. no Mf.S>&Q 11,L,'STaR ""AOOk) 



~~:;::~~"'" 
0 perfeiçlo o necessario, atliogiodo o 

.e: !UpcrUuo. Para o exito da temeraria 
iniciativa da /1111s1t·•f"" Pm11r1u;o, o ho

tel R1l•eiro concorreu com a quota parte mais 
consideravel. Aqui queremos deixar-lhe consi
gnado o nouo reconhec-imcoto, destacando o 
nome d' e111 serena, previdente e methodica se
nhora, D. M.aria Ribeiro, qae, auxiliada por 
seus filhos 1 vo e Hermínio e por seu írmlo o 
mestre Serafim, foi a boa fada invisive1. que 
prepatou de longe a abundancia d'esse remoto 
bivaque dat Abrotegas, onde foram permittidas 
li sobriedade classica do caçador as exigenciu 
da 1ula rcquintoda de um hospede d~ abbadc 
de Priscoe. Essa fortura minhota, a que nem 

-~~~::s:;-~--·"'· 
curaJo. ~~o fôra íructuou a batida da """"~ o. 
Roruta. Em compens.açao,o almoço foi ~ 
uma fet.ta de cordealidade e alej?"ria, f'm 
que eslivcram representadas todas as provindas 
de Portugal, cm que se esvaiiaram cinco almu· 
des de vinho e a que nem f•ltou a visita dos 
€a,.at1111uos de Lobio.s. 

A ml11lo 111clcnti6ca, composta dos illuMre!< 
proíeuores Joaquim da Sih•a Tavares. o dirc
ctor eminente da revi~ta de sciencias naturaes 
h1·otrri11; Cttmillo Torrend, o m\'Cologista di~· 
linclissimo, que no boletim da Sociedade Por· 
lugucza deSciencia& Natura~s acaba de publicar 
o primeiro cnt.alogo dos myxomrcetas <lc Por· 
tugal; Allonso Luisier, o iníatiga\•el b()tanico, 

,AJf'U/o do serra Jirad<> n4 m•rell11 ~,,,.. o pltHfo/lo d11s Abrourns 
(Cl.ICHt Dlt <>t;JLH&R)Ut t·&alkllA P1,.,TO llA~'TO) 

faltou 1cq uer o pào fresco a todas as 
refeições, con.nituiu a replica victoriosa 

ãquelle.1 que vatlcinavam a deser\àO dos ta("iil• 
dores acos~1dos pela fome. ante as impossibili· 
dadu apparcnlCs de conduzir para o inhospito 
planalto. 1tm a intervcnçao milagro~a de Chri1· 
to em Canaant o alim~nto para satii:;fater o ap
pctite de tanto homem. 

Eue primeir<• almoço volante em .\lbergaria, 
servido em alvas toalhas estendidas na hena, 
á sombra dos r-arvalho1 fl'ecularts, sob o p1a
/oml azul de um 4.:éo inadiante de luz, ficará 

na memoria de todos os que a ell,. 
Q tiveram n ventura de assistir como 

,§~ um doa maia bellos episodios da ex· 

J 
que textos ha,riarno$de \1ê-re'!lcalaras mais 
inact"et.'i\'eis cumiadas do Gerc.i até ao.i 
viaosescarpadc5 da Abclheirinba; e es'!.e D"Odesto 
grande homem de ~ciencia, :\ntonio da Cos.t.a e 
Olh·eira PinM, professor em Campolide. cu·a a1• 
1ombro1a a<tividadc mental se tem dlstnbuido 
com a mesma compe:tencia por todos º' ramos 
du 1nencias nuurat$-víera reunir-se aus ca
çadores, tendo contornado a serra pelo poente 
cum oa excursionista11:, subindo a chan de Ltt- ~ 
mas pelo monte da Pereira e descendo a tnCOI• 
ta da Bargiella pela estrada romana da Geira 
at6 Albti~aria. ~ 

A iq111pe de saudc, dirigida com 
tanta dedicaç~o pelo dr. Fernando -v~" 

\.:;,/'\'. ... ~..........,._..~ .... 



pequenos porme. 
nores a attender \ 
para as.segurar a 
permanencia do 
serviço telegra· 
phico, a inclu~t\o 
nos comboios do 
suffideote mate· 
dal circulante pa· 
ra o transporte 
de açadorese de 
des, a coodueçlo 
d1aria do concio 
e de jornaea para 

a CUJa orga.nisa· 
çlo escrupulosa
mente modelar 
n2.o foi felizmen
te ne e cuario re
correr no dec-ur· 
so da aventurosa 
e~pediçao. contra 
as profecias 1ragi· 
cas dOli agourcn· 
tO!r4, euava egual
mcnte presente 
cm Alber~aria. 

- ~ - -------- --i:'). ':. ..,· 
o planalto das 
Abrotegas, a effi
cacia de um ser· 
viço do saude que 
díspuzesse de to· 
dos os recursos 
cirurgicos e phar· 

NO ae&cnpAmtnto 
$rs. dr. A 11lo11io Frtfrt. 

Se a //lus/rachQ 
l'c>f/111N1:a assim 

cone!~ d< Vil/os /loas, Enn" dt C•tT•llio, dr, ArtAur 
R#flt1r• < Ivo Ribdt <t 

cumpria os seus coaipromi1sos, é iodispeo· 
savel declarar que a esse conJuocto de dedi· 
caçõe• de.interessadas e ran_s ' o bre.tudo o de
.. ·eu. Quando um illustre official do estado
maior. 1urprehendido pela leitura do projecto 
da e:ii:curs~o gerez1aha, aflir~ava s.er clle in· 
cxequi\'el pelos obstaculos ioamoviveis que lhe 
antepunha o accesso da serra, iftnorava que o 
prodigio ia operar-se com a l"Ollaboraç}o in· 
telligcnte de muitas energias. A 11/uslraflto 
J'orlt1Kfu:a n!lo se encontrou súsinha. 

Seria demasiado longo para o espaço de 
que di!i!pomos o pormenorisar tudo quanto 

mace:utic0t- corre.spondendo ás e .. ·entuatidades ti 
de um desastre .. • 

Assim, para todos os que haviam col1abo· 
rado na leota preparação e nos ensaios mo~o· 
s.os d'es!oe di1pend1oso espectac-ulo, o extto 
d'aquella acena movimentada e alegre, a que 
se a.uociava u esplendor do dia, o:io poude 
ser indiílqentc. Mas s.é1 agora, depois d'aqucl· 
la folga merecida, ia principiar a parte tome· 
raria e aventurosa do programma: a marcha 
de Albergaria para as Abrottgas. 

IV 

A caminho do acampamenlo 

)( 

devemos ao dr. joào ~la ria Cerqueira Macha
do, chefe dos sen·iço) da arborisaÇào das 
terras, a Tude ~fanins de Souu, regente 
1ilvicola do Gerei. ao dr. Aurusto Santos, di· 
reetv: clínico da Emprtia Tbermal e a tantos 
outrc·s. A somma de b?as \'Ontades que foi 
necessario congregar em volta do nosso pro· 
jt:cto, (. que produziu o cxito tinal da sua organisaç-!lo, 
cuja complt:ddade n!lo ê f~cil apprehendcr, desde a remo· 
çno das iniciaes difliculdades burocraticas para alcançar 
do governo a licença para a ca\·ada, até aos ultimai> e 

Quando as buzinas soaram o 
"gna1 de partida, o 101, que to· 
dos viramos nascer, declinava 
íà do tenith. Eram quasi duu 
horas da tarde quando a nume
rosa caravana se poz cm rnovi-

J 
A "' utlilJ no ac111nparn<,.Jo das Ab,.ottr.s 

( 16 dt setnnb1·0 dt t'J"S) 



mento pelo caminho Oorestal da fronteira, que 
na ponte de S. Miguel se bifurca com o novo ca .. 
minho das Abrotegas, principiado jâ no periodo 
da notavel administtaçao do actual regente silvi .. 
cola do Gerez e que por duas vezes. atravessa 
o leito do rio Homem em pa$sagen$ improvisa
das, colleando, ora pela margem direita, ora pela 
margem esquerda, n'uma lenta ascens!lo de duas 
largas leguas, que attinge o maximo declive de .. 
pois da chao do Teixo, jâ nas proximidades das 
nascentes do Jiomem. A contar da ponte • de $. 
Miguel, o vallc subitamente se angustia, as mon
tanhas repentinamente 
crescem, e a serra re
toma o aspccto lcgcn
dario que através os 

tempos a manteve afastada da convivenda do 
rei da creaç!lo, como um reíugio das aguias e 
logradouro de lobos. O formidavel corredor de 
montanhas, por onde desce, cncurr"1ado .. ntn 
calhas de penedia, o rio Homem, lembra as 
mais impressionantes illustraçôes de Gustavo 
Doré para o bife1110 de Dante. A propri• ve
getação, que vestia de florestas a zona. baixa 
da serra, mingtia, até ceder a logar ao aflora· 
mento compacto da rocha. Os altos 
cerros, em cujas vertentes as 
aguas diluviaes do inverno 

e o deqe
ter das neves 
drenam periodi .. 

camente o humus, soer .. 
guem os descarnados 
dorsos, desvendanào as 
ossaturas graniticas. A 
contemplar essa succes .. 
slo magestosa de protu
berancias tem·se como 
que a vis~o retrospecti .. 
va das convulsões geo
logicas que as produzi. 
ram, nos prologos incer
tos da vida tlo glolxl, 
cinie1ando as ~ uas ar 
chitecturas colossaes, 
que o trabalho milleoa
rio do tempo apurou em 
torreões, ameias e ba· 
Juartcs, por meio 
de desaggregações _,._ 
permanentes. no !"';,,? 

I~' 1 
. ~-

~ 
'·"' ~-, 

~ ..... '."""~i~ 

~"".F, 
NO cume dos Carris. talt tude maxlma da strra 

Dn.jos; IJfdrrd. J~r'cmymo M.1teí,.a, Alanud d~ Castr-o C.6rl~ Real 
e 1-êrnondo SutJos 

(CLICUI\ t>O &k. (:;Utt.HRllUtf: P IOllt:RIRA Pl~TO l.4STO} 





A ,,.,.,11.,. "• Jltu-.traç.to Ponucuna •rvor•tl• "'° •..• ,,.,.,,,.#,.Jo das Al>rouras 

iníatigavel labor das i;randes precipitações 
atmosphericas. 

Com a nudei escalvada dos cumes, onde 
s6 medra o zimbro, contrasta, porém, ainda 
em vastas areas a vegetaç~o luxuriou das 
ravinas e o o;opê das montanhas. para onde 
as aguas descarregaram os enxurras proH· 
fero1 de lama. 

Auim, até pouco além da Agua da Pala, 
onde o caminho atravessa pela pnmeira ve: 
o rio, os caçadores avançaram i sombra dos 
carvalhos e azereiros e puderam contem
plar o imponente e.spectaculo sem as airu
ras da escalada exteouante que alguns rce
zes antes elle lhe teria custado. c ('mcanu'· 
nko laf>t/11110 de ;-el/11t/q, chamou-lhe Jlaptista 
de $6, o grande caçador, modelo dos ca
çadores, a cujos incitamentos enthuaiastas 
se deve em grande parte a execuçlo da par· 
tida de caça de que estam(1s sendo o mais 
inccmpetente dos chrooistas . Sim, um ca· 
minho de ,.elludo, oara elle que tem vol· 
~4;ado por toda$ as serras, e cuia mocidade 

in,ltuavel tanto contra~ta com as suas 

I,.. •/'"º'ºno 1ut1,,.f>4•1unto das Al>,..oü~&s 
(CUCHtl 0111 Jl&NOLIBL) 

brancas como esse caminho-por onde talvei 
nunca mais trao.sitaremos-com o scen1rio inhC"s· 
dito que o en,·olve ! 

Por eue to,,,,;,,44 ti~ :.·d/iu/4 era neceuario ca
minhar tem longu para.gens. a fim de se attingir 
o planalto antes do escurecer do dia. Tendo sido 
considerada, por (alta de tempo, impraticavel a 
projectadn batida das C"'.lmiadas, que representava 
o capitu lo mais arduo do programma, os batedo· 
res tiveram que limitar.se a bater na verten
tes mais vjsinhas do rio. A demora preguiçosa 
de Albergaria prejudieára assim a planeada in· 
vestigação da sobr~vivencia da cabra na arca 
comprehendida entre a ponte de S. ~fi

guel e o curral das Abrotegas- in,·e1ti· 

gaçào alih de resulta
dos provadamente inílll· 
ctiíeros, desde que as in
forn1ações pacientemente 
colligidas davam como 
refugiados na Mourella os 
uhimos exemplares da ' ª· 
pra •i.spa11it11, etcapulidos 
da Serra do Gerei. 

Acossados pela am<"aça 
da noite, que des<"e cedo 
nos desfiladeiros, os Ca· 
çadores permaneceram 
por tempoinsufficiente nas 
portnJ distribuida" ao lon· 
go do caminho. Os trinta 
e um tiros lnfruct1fcrus 
que se dispararam n' esta 
segunda. montaria do dia 
H, em que se avistaram 
tres corsos, provaram am· 
da uma vez que a condi· 
çao essencial para u exito 
de uma batida é uma pa-

~ cicncia obstinada alliada i 
~ mais rigoro~a di1ciplina. 

G;;{IOj? ~:-~~ (Cu11ti1111a). 



r~ 
@]·~ ~ 

~ ~torram os fran· 
C<'Ie.1' .)torram OI 

:fll tran«czh! 
~J O hrado pro1on .. lí[ril g;1do de o..olera e 

Ll:n de raiva, o urro 
li.: roz, ret.M><n-a n.u1 rr g.u~.inta!) do )la· 

J r!lo t•nde as uopaJ 
fr,. J· '11• Sih·eita unhoun 
LU. ;.u·anl.pado n;.t flo-

\'Uf<t tio luar. pela 
f[r.1 nui11· amt'na de 
~ _ maio. 

[ 

,\11dara-~a<·vr· 
l.lr tojo e Ur2b p;.1· 
ra 3..,..,,u oi. anhos 
pllhad• . .., na pa,lJ.· 

1 1 
~1 lh cht c;nco..,t. e· 
,1g• ira soldado• t' 

fr
1 

~nc•1 rilheiros, cuHJ 
~ ,,, c~..:opetas em 

cred.io" pela poh·ora, e pela p:>e1ra tro,·ej:l.
,-am imprecaç~ cou1ra o inimigo, ('nthendo 
º' , alk:t de clam11re" ra11«•ros.:os. 

<, acampamento cro.t e:.tranho na t larid~Hle 
dos íogarcus; pa,tOH.''i das serras e l;wradc•res 
das villotas, vestid,...s C'om re~tos d'unií11rme-. e 
de "urrõr.... os 1X· .. meios nús pelas asptre.-a ... 
<lcx b.1rr01·ae .... juntoL\·am· .. •· ::t1. rednr do pit-.'',t" 
on•k o ~tneral ~ta' a. n 'um grupo ~farrapado 
d'~-.fht iae:. miliciano ... . \1 tres mulheres do ban
dn i;un preparandcl a cotinh3 no rett,,., 
d'uma 1-. pa, ernquanto doí ... guerriJneiros dt má 
caladur:-. tli.·sventra\'am as rezes cujox balidos 
o vu:r.ear ela tropa abafa\•n . .:\ linha de l\enti
nell.A' vii:dava attenta1ucntc as escarpa", bu!n an
do lobrig-.tr rasto de f 1nctz ou \'Ulh• íui;idio 
de 1oldaJo IM!"rdido. 

Pela t:\.t('"l'l~o da "Krra. n,•s siti':o" c.11dt· n:lo 
~.-hcit;.l\a o dar.to do" luniro ... , erguhun-!-f~ u!r. pc· 
tlrcgult1n .. , n 'um -.,,ago toque de luar, Jembr;m
dn KÍ1.~~mtes pesadu~ a ato.dayarcm o ~·ampo; 
uma hgura alta, e!>.gu1a. õtlnngada, parr1 i.t do
minar ui ~omen"I i·uj;~ .. ,•ozes rb••u·;.uu ptl1,., 
ren1nt1l\'• •S e corcon>S da .. errania . 

. \ luz da f~eara a1luin1a\--a aquclle \uho. 
µ(Jt "1<~ \'CStià-o de vermelho, outras hati.:s· 
llw tm t heio no r .. ,to c·x<.:1tado. Era um fr.tde 
dumm11 o t.UJO h:-.Lutr, hrdnlo eSUl\a m.mc hado 

Bons.parte de jornada pan o inferno 
(Gr•v•r• .,,.,,.~isa n. l.11/itH 1• .t\419) 



ae•r• •lpuJ.~l~lf;~ 
cmtura '"'I' ·r1,1da n 'um cintmilo dt• l'Ol.HO Morra a Rr,m·l1tt>1a! 11 -
crú ;1pparcc1,11n '"'' coronh<i:- di1~ pi~Hlõt~ Assim lall;1\''*• do a lto do sru pktho, 
e a soa m!lu fnw· 1• cabelluda rc\nltf';wa o frade brannl, o padre mestre Antunin 
o bacamatte ,, 1-ada tirada n111tt.1 1..oi· Pacheco, fc.·n11 guerrilheiro do Douro e Wl!fJJ.~k 

·n. <~\rr, ia elle ditr:ndo, j<l Clit(lva oa to"t.1r-se Minh··· n'um r.rnC<•r fundo, diante cl1> e\.crcito 
JL ... pr ,funda-. do tníemo. e 4'0b a pla<idet fl, ceu que toldej.tva a ~ 

Todo, aqudlf" tranct.ic-... que tinham '<'mba· bravia e adu51a. 
udo aU·m T.nnc·1:1 ao .. quae' ~e dcr.t caçada Era domiuico e ~i.ra na Jndia, :t!J.11;anara 
na'i ch3n, e '<.. fizer .. s<1r1ldas nos de,.,filadt lto!'l, por lá o ro .. to <" por t·;i cnru·grrt cr.t a 11Jn1a na 
,,, que vinham l11r.tg1tlos diante do .. ing'("/.t"" e carl\ifixina . En11inava latilll. n·uin c-·unve1H11 ~ 
º' que anda\<u11 J><'li> inundo Íti, onJcnl'I tl•i Na· l1eira de Guim;ir:'ll''• <1uando Silvcn,t :u-.u1di· 
Jh11càu d.t t.:randr. l·c,t;t do .\potah"p·w-11:!.11 lhara restos <h- regimentos e de n1ilida~ para 
cr;nn . ~1ais cln que kra' (1 ... qoaes era Uf'('f',,,,. guerrear ti~ fran1 eus 
ri•• at1ro.r com men• , <1:. que ao"S lobos d•) ~fa. O fratlc .1 quem l.lmbem d1;1mav,11n .l/ulre 
:ào ..,,uando se ouJrtg.t'"a topai-o.;, em pu.""atl.1.5 h1.dio-appoutt cra·lhe (·oM o ~u hal•ih> brz.n· 
m.:'ltw: .. a .. pe t>cosret..auh .... PQruJa fr:mcn. coe com um trahuco a tiracollo, duas pi .. t._ .. 
'-arado i lx1la. c~bandulhado por um ( hut.;o. la ... dr: pederne-1r.1 á dnta, de-1'-anclo entrc,·ê-r 
l-1Jdf";ado no fundo d~)" J'>OÇ' ·S eiu quc1m:,do ,.j. no qfraldad•> d;1 \"C ... te as h(lta~ l•)rlc• llc 'll1em 

_, 11m as ~auu 5 a rechm.u1 era ruais uma ai· .. e prop1.)e t..orrcr monte:-; t' vallt n;1 cata do 
ma que suh1.:t ;i , , tu :'1 Lura da P"'"'ªlt< 111 1 a inimi~o. 
do bom patril1t.1 ~1uc· tin·s..,ce a boa ... onc de o .::\inda Junot t•-. tava em Lisl:ina <1uando f,i ra 
111at<tr. era mai~ um ro~.1rio de indul~l'lll i:ts notada a (ud;1 do latinista e l11g11 p;utira um 
p.tra t••das a~ ru!11a!l de ... dt cntãD l<i\.'actas nu correi<> a unhil" ele cavalli) le\';,rn,Jn .l•h 1.orre· 

.iugue do herejc sedt>rt" ... ortlrm dt" prbão p .... 'lrcl o frei, que lt!• 

.\ ..... bocca ... c'g:irt,;a\';.i:m-~ furiosa .. , ratga\'am· ria acabado c.:om "ei~ balas no peito 11e o tna-
se n 'e ...... e u1u1ar ~mistro J>f"la e.'\t<·n .. :"lo dil ser· ;;:i .. trado de <;uimar~h nào lhe ti\'e\SC m:.nda-
rani..., cs homen~apcrra\~m as <-·,pingar•las e do, a rec.ato, o &\'Íw de se fazer 1t montt". O 
atc.cha,.,m de z.1~ah ·1C5 «' b:ic-amane ... , ,11H. io· padre Anto111 1 J>;1chcco guar1lar.i J>.tr.1 mai3 
• h d:t matança que• lhe.., daria º"' S"'"s elo tarde .a bUa luria ele esquartejar fr;mtc.·zc;..,, ai· 
n'.:u da prelenda do fratle. Ü'." l•rath1~ 'ulce- h('rgára-'e <tqu<'lln noite n·um rn"•-" e ao c-!c:.1 1· 
d1;1111-i.e na tfü'Jo>ma 1 ul~1;1, repetira m-se no cd10 har, amilutado no \Urrào crum pastur, ;:dMlára 
do.., fraguetlu... por es.-.a~ r .. 1r;ida"S invias do Barru~o a de· 

-)Corram , 'I. frar1• ezts'. )(orr;un º' fr~1nre· mandar a <;,tlliza e a isal1rar a ,.Jd.~. Dentro 
lt'.$! f,\rJ. com h<'iC'lt'"! em poun1 ,·olt.t\tl, t". na sua an1 ia de rt'\'olta, 



adopta,·;.i '' vr-~lt' cl 'um mendigo e ia Ui ... -
tribuir prud;rnuu;c'">c" pelos campos, (lc 
u1nluiC1 'ºm Joi-é Freire d' Andrade e 
t·nm F<tk!\o ele c·a,ttu. Era agemc ~e

r=\""-Wl'>lo-l ereto e C))llit. Snvimlo-se dos labw..-
1r~. (1ue a sua ));tlana (oo,·ertia, a,·,~a,.1 

os grnerae.-. d0t~ manobra ... íraoce7...:h e ao .._. 
bcr que Junot dcscia para Braga ia junt."lr se 
1h tropas de U.emanlim, r"'ngcndo º" dente~ e 
tl<·1fe,h;1n<io com o trahu~ nsl!c:u~ serm.''ot·.,' ,. 
ltnlo!t. Quando u i.::t·Ot·ral lt1ra arra-;L1t.lt1 J\;i~ 
ru;1:-., o fr<1de sentira na!I farel'!I o bafo avinh;t
do ela plebe e pt·n~;11:1 qut~ ()>essa malta fc-1111; 
.. t.· faria boa gueniU.a dct><Je que ~c lhe 
;11imc1uassc 1.• brio t'om pr411 lamaçúes e gol~uta,. 
,1 ... ;u:uardenu:, tu111 prnme~-..a lon~lnqua do 

101 <"·-'pauo~ t ht ·~ de bum r.t:!"K."3nle 

mover-se nu altM :a, ,·ibra1/:•es rchlln• 
bantes do v111.edr do frade. Formou 
a guerl'ilha e l~1rguu para o Domo qu.tn
tlo os franceze<1 :-e iam bater com o~ 
!-iuldados de \\ clle~l~y. Ajud;-na o~ L,11- !t 

Jeotona e dcscmb:1.toca\a as p•pa~ de 
,·elho que rttonforta\"am o~ brita.nnl('Of. mem ... 
se com elles nos bote:-1. <leita,·a-lhe~ polvora 11 

aguardente rnubacla, e fazia il') pontana" Li 1 

certeira:-. ernrt b tropai de Pa~c1, que º" ofü
ÓCtCS o ahM1.;.,vam, i.'t·hand~as m;u1 proprlas 
d'um caçad1)r ír.1.i.;:oeiro que d'um :s;~IJio me~trc 
de latim . 

Os fran<.:("/t•s 1ctiraram e elle correu loJ;'O a 
Mesa.o-Frio. caiu como uma bomba º" qua1 tel 
f;eneraJ de lkresford a narnr· lhe o iU' < t-dad..: 

ComNto Ot S.lamoode 
Óç ilt~l,_~,_s Cflrlttttt• Ofll 10/dodos de So11/I o ta•ffll•o tk Alonfol'K'-' '6•1,rof#-MS ,,,. S11lo11to,.de 

d'o,_,,_ ttev'-"' J>4Ytir '" 1>reofJOod .. Morc•o "'ª "'"''<'• de óre11tu l 

Vir·r4 de aldeia tm :1ldeia. a saber do inimi- e puzc;ra se n acctescenta.r a gurrnlha com as ~ 
go atQ ás orla:-; do .\ve onde sejunt.dta .a~rr- 'uas prcd1<.a,, h'uma ancia de se dcfrvntar 
~iment•1"' que os fraurtte:-. logo de::-.barat~uam, com 1..01 ... un. mr. 1·, t:•1mo fica:o;~cm pelo., t·ampos algun-. suM.l.. Sub1a ao-, 1.:om.1r1>"' e falava, tro"tj.t\.l l:ontra 

~ 
dos retardatarios, o frade saia-lhes ao C'"lln1n- o ~[anieota, e crnn a espada nc•;-, deutc·s. ,t t .. -

lilll 

tm vmnitaodo colcrn-1 do~ lahios e balaot <l• pingatda nrt m:'lu, n 'um. tropel d;· 11ol(L1dc-s< ,1 

boc c 1 de sino do trotl1t1<:t>. Ü:t homens qt1c C'~- Íc>ra hatet unM 1tv,in1.,a<.la no caminho t.: t.•mbos-
t:~'I avam lançavam nu C'Xl'r<.ito a h·c:tl\da l ára-st lt•go .t .1t;uMd,tr as b.1g.1gcn! J.tr.endo 

- d'aquclle hal.>ito l1r;U1< :> que cs,· )ac;.iv;.o. lí.J· um ardtdo llrot1•1(> Blrc~ford 1a t·:-.111.11::.mllo n. -~ 
\flTI p111t.ado de sangue. ""'"ªa m:lo df' frt1 .\ntrm10 e da,a·lhcuma am 
~ Lc~o que o~ franttzes -.e installaurn nas de boa marc4. e um u.bre de boa tempera e> 

dclicaas do Porw 1ubmettido elle largou de rc.. a c:ert1d?io de que bem a:, sabia usar. J-"9tg u 
dta e foi-se aonde Sih·eira, le\.-ando-lhe o a.cu o padre cc m ta.1 dadlla, mas \en<h> 1..1uc os m-
,,Jio como um.• h.rn<h·ira. Subira ao pnlp1to ~ler.e;-, iam f.1lcr \UU mo,·imentn tm·olvcnte, 
u'uma egreja e tacs. """"dissera que á >.1id" l,m•,ou·w cuou ,, •u,1 gente nu e .immho dt l rr.;ij 
l0 t1contrára mda n povoa•1Z.o eM armas, prompta .\m,,r.:mtc. A vill.1 1t1ra mcen<11,1cla. F.lle 1 om· L@J 
a seguil·o, dizendo ter "isto UJna Virgem mtmdàr.1 um 1.onihate de doze ho1.1s 11,l ponte. 



e noite e dia. sem roer codea, sempre 
na mesma exdrac;Ao, o frade dava o 
exemplo e os francczcs, já sabedores 
das suas proC7as antigas, jufgaram-oo 
um duende, uma d 'cssas apparif.;l>cs das 

lendas penio:-ulares que viera d 1\1m recauto 
do myster~o a batel-os sem tref:_.ruas. Ao fim do 
combate Í•>ra com o exerdto pelas encostas do 
Marão e fazendo pulpito dos pici"ito.;; alimenta
va nas almas o odio ao franc<"z, sob o lu.zeiro 
p;~llido da~ e:strelJas. 

Q CO:\IR.\TR O'ALllO • .\DF.Ll.A t,!! 0 MAXETA FO
R.\GIOO • 0R.\Çt"JBS 00 F.RAOB BRANCO 

Eouet~mto o fugitivo exercito de :Soult atra
vessava os campos n 'uma carreira louca. arras
tando uma anilheria pe:-ada que ficava para 
trai de!'irnantelada. As aldeias ''icun passar os 
franccies como um bando aterrorisaclo, nega
vam-lhe as provist)es e elles, na sua furia, ve· 
:<avam os habitantes. obriga\·am-nos a guiai-os 
e a desencra\'ar ai, peças, como em ~londim 
os tinham levado a puxai-as, soltando pragas 
e ameaçando as mulheres e os velhos que se 
recolhiam no adro d 'uma egrejinha branca, 
chorando ua sombra do cruzeiro. Frei Anto
nio soubera da Niulcncia no seu albergue da 
serra e agvra, depois de ter engulido a sua 
raçào de carneiro mal \:oiinhado, passeava en
tre os homens adormecidos remoendo um DO\'O 

sermão e experimentando os fechos das pisto· 
las. As scntinellas viam-no na sua veste branca 
á luz branda do ultimo fogareu e punham-se 
mais attentas, medroSJ.S do frade que seria ca-

paz de as estrangular se deixassem pas
sar sombl'a de francez no rodado d ,umas 
brac;as sem lhe darem ;:wiso. Sobre o 
amanhecer resoou uma buzina na volta 
do monte; o padre-mestre andou acor
dando a pontapé os homens mais aferra· 
dos no somno e no seu rosto havia a an
ciedade de se defrontar com os francezes 
que a soada da corneta de chifre parecia a.n· 
nunchtr. Um guerrilheiro veiu de corrida adi
zer que ia uma avançada de Loison na direi
tura do povoado para AlboadeUa, e elle, di
zendo duas palavras a Sil\'eira, metteu o bando 
em linha e por aquelle dealbar alegre p·">z·se 
a descer a aba do Marao. 

O bando tropc;.h·a nas veredas á luz t0!5tt<fa 
da aurora; o frade com a espingarda bem mu
nida ia d 'olho á mira e via uma fileira n.e~ra 
a mover-se nas escarpas buscando a aldeia. 
Era j~ o exercito de Silveira a manobrar pi1ra 
bater Loison que se perdera. 

Um arroyo serpenteava ligeiro a caotarinar 
nas pedras polidas do leito, os homens da 
guerrilha debruçavam-se pal'a beber, senthldo 
as gt1ellas ~eccas pelo mal cozinhado da coite. 
Só o frade parecia extranho a todo que o;:to 
fôsse a gente franceza; os seus olhos fu:;ilavam 
coleras, a bocca tremia-lhe convulsa ao dizer 
aos seus homens que nào poupassem o inhnigo. 
fez alto n ·uma chan a espreitar o caminho. 
Avistavam-se as casitas brancas do logat de 
Ovelha e um movediço bando que parecia mar
char e contramarchar para se occultar junto a 
um outeiro. Loison emboscava-se e o frade, 
com o dedo no gatilho, acabava por se deixar 

Os franctzes tm i\\ondiru 
Na su4 p4ssor~m po1 lfon.dim o.s lrop1u /ron,eHs obrigaro1't 9S hal>iltrnfn a cond11airo11•/J1ç 

a artill1art<J, 9uç dçpoi.s tit1çrom dç olu1ndo11ar 



-(~17-_íêfl~.J[êJ 
~'i;. ~[ ficar sentado n 'uma pedra aguarelando 
; h, ",'J a hora da avai\çada. Já descobrint o 
, V,~1• sol ; os hoinens começ-avam a sentir fo. 
. i,7t/1f) me e elle, quando os via abatidos, da· ~ va a um e a outro goladas d'aguarden· 

l 
te da sua cabaça. Pelo meio-dia ouviu-se 
um tiroteio, depois um vozear e ele seguida 
uma fuzi laria terrível. Uma nm'Cm v:trrida 
de fumarada dei:<ou lhe vêr o que se pas
sa\'a e enmo, soltando um urro, pôz-se a 
correr. dcpOi$ de ter olhado bem no seu habito 
branco a mancha vermelha deixada pelo sangue 

@ d'um recruta louro que esventr~ra ao topai o 
perdido no canlinho da sern1 e que por Já fi. 
cára, ainda com uma lagrima medrosa a coa
lhar-se ao canto do olho vitreo e esp<\n tado oa 
agonia. 

d 'animal Curioso e berrando sempre ao 
sentir no rosto ::.s chapadas do sangue que 
o desvairavam . Oe repente parou1 carre
gou com cat1tela o bacamarte, sem vêr um 
francez que o alvejava, escorYou e com 
um riso feroz apontou a Loison que já ia fugin
do, a toda a brida, a manga vazia da farda ba· 
louçando-se na galopada como um braço inerte 
prestes a despcb.-ar-sc. Falhou pela primeira vez 
a pontaria e sentiu zunir-lhe aos om•idos a bala 
do fra.nçez que o tixára. Enuio, redemoinhan
do a arma como uma clava, caiu sobre elle, der
rnbou·o com a bordl)ada terrive1 e ao vêl -o de 
borco esmigalhoi~-1 he a caheça com um novo 
golpe. Sentia-se eolào possuido d 'uma furia lou
ca, passa\·a no fim do combate a espadeirar os 
fugitivo:-. e a rasgar ventres; calcava os roSlOS 

1 
A passagem fo Douro 

Passagem da columtta ds ordens do mojor ren~1 ai .llurroy 

11 .. :<opas de Silveira1 sob o tiroteio cerrado. do:s moribundos, e o habito ia-se ensopando 
iam a approxirnaMH!; de quando em quando na sangueira que elle ia fazendo a golpeai' os i 
\'ta-se baquear um homem, depois um bando franceze:;. Depois, cascarejando um riso mo-

1 

furioso que ré$pOJ\dia em cafgas cerradas a dcs- lh~idO, c;;du nos braços de Silveira a soluçar 
cer sempre envolvendo o pO\'Oado. Só faltava gagoejautc, adoidado, n 'um goso: 
cercar o ímm1go da banda do frade e elle, com Vencemos! Vencemos! 

ífríl uma alegria fera, correu mais, berrou, chegou Ajoelhou~ ~om elle ajoelharnm os guerrilhei· 
l!!JI a tempo de fechar o circulo e ajoelhando píiz- ros e o frade resou durante uns minutos. Er· 

se a descarregar o bacamarte, a ~·êr cair lh !.;ueu-se já sereno, limpou a espada á fralda rníl 

L
france7.CS e a ir ainda mais para baixo, ;;ilvc- d;1 veste, mel.teu-a na ba inha e ficou d'oilhls ·1 
jando bem, em passadas arteiras de caçador, filos a ouvir as cornetas do inimigo tocando a 
até s;_1lta r à frente do bar)do no meio d'uru pe- rc\mlr uas cs<:arpai; dos mon tes de Gatiacns. r;;i 
lot...\o que carregava as armas. Comt.atia~se já l,.oi"on fugia espavorido, li cata dt• Soult, fre[rj]· lill 
braço a braço e elle, servindo-se do bacamarte Antonio Pacheco prég;wa novo sermã.01 que 
como d 'uma acha d'arruas, derrubava os que lhe ;.1ccrcsçcnta\'a a gucrriJba. e ao este1H:ler o r;:;;i 
pejavam o caminho, f1:riaos que fugiam, calcava braço p;:u,l a serrd parecia querer sacutlil· a e l~ 
os que ficavam ~ai<los1 espumando uma baba sepultar nos desfiladeiros esse cxcr<:ito fugit ivo. 



Pela tarde, ;t guerrilha abalou. Os mi
ll1afr~s vinham descendo nos \'ÔQs· sere. 
nos das sua'.' Jan.:as ~-1ias e n 'aquelle cair 
da tarde os melros assobiavam pelos sin
cdrae-~. 

Dn SAL.Auor-:O.b A \"1u.A DA Pm .. 1E • U)tA 
PASSM.ó8ll DH'YJCJL . A LESDA 00 MOXGE 

Cur1:1l'a·se aos francezes o caminho ele Mon
ta legrc e ellc.·~ tinham ~algado para Guimar~~s. 
J unto\l·:sC ;;li i 1.oison t·om ~oult. 

O frade fôra c('lm os ~çu.:> homens até Santa 
~faria do Pombeiro e d'antc do n)n\'ento, onde 
um regimemo inimigo se entrinchcirúra, guar
dando a retirada do exerdto, frei Anlonio, de.·· 
pi.is da primeira car~a, peg;,íra n 'um mach<ttlo 
e emr~r<> ;:i estilhaçar a porta de carvalho sem 
respeit11s, 0!'. francC'zcs fogiam pela 1-êrc-a do 
mo:'-teiro e elle :u;ulava a su:i gcn te qm· ia de 
roldan pt-~ar-~t- com o inimigo corpo a nlrpo. 
D<.·itav;1m-lh(.·s as m:t1;;s1 e::.quattejavam-nos, 
n ·uma confu'."-;1 mistura do:.. corpo~ b:Ltiam·se 
aind;.1 e o frade e~tranc;ulava mais d'uma gar
~anta que rouqueja\'a ao soltar 11 derradeiro 
alento O íradt· hran<"o .. . o frade brnn..:o •.. 

Ú!' que puder•1m t·s~-ap-;tr foralll di1er que 
ene eta um demonio e qmrndo ó viram app ... 1 .. 

reter 110 ataque de Sa11:tmol\dC, ao lado dos 
inglt'ze .... , em.:hel';un~se de lerror. A artilharia 
troava com u1n eccoar proíundo n<1S monta
nha~. os homcn~ (;!)ta\'am alegres sob o fogo e 
quando foi nl·1·c!-""'rio f;11er uma carga de ba~·o
nclti \"iu-..;c :1 ppa~cccr o frade com o halilto ~a
íraldado a av;mçar como t•m louco. O:s francc-

zcs deram de costas e elle seguiu-os 
com a íuria de quem tem sêde de san
~\11..· . Os que ficaram pam traz nào es,·a
param á sanha do domini1. .. o. 

J)';-thi por dea1ue desligou·se de Sikei- '-""N,l..\IJl~ 
r;1, passou a ia.1.er sOrtidas. <...>uando soube que 
Doulon trrn.:id{1ra um bando portu~ue;r,, rangera 
os dente~ e ficára no ;:1lto d'um comoro a olhar 
o céu. Depois h.tm1_m uma dccis.ão, mcneu-se 
por atalhos e foi até Villa da P1mte aguardar 
os Crance1.e!), le1nbrando-se sempre cios vexa· 
mes que tinham praticadl'). O.s. exercito.:> reuni· 
dos de Soult e Lnison fugi;im para o:. desfila
deiros do Misarella, passavarn-')S á vista do 
frade que se emboscara \·endo a di:..taf~cia :1s 
avançadas de Bcresford. Sa<'rificára-se já a ar1i
lhada. as bagageos s~uiam na rctaj?UHrda 
n 'uma nuvem de poeira que as muares lcvan
taV:un e alguns soldados reridos desdam para 
lieher no rio pelo declive <lo t,arr•lCal. Sob o 
velho arro da ponlc ~1!; aguas rcpud)avain n 'um 
e~aMilhAo ruidoso. 

Fiei Antrnllo deixou pass.ar o exercito qoc 
ia desmantekHln e ~1uando chegaram os bnga
,cteiros, já caída a noite, saiu-lhes ft estrada. 
Havia um rihomhar Yago d;1 trovoada loo~in
qua para as bandas do norte, un~a d'ei>s.as tro- @] 
\"oada!-1 ~eccas e terri,•eis do mez de n\aio. O 
frat le ~orria. Ao.Uára com os seus homens em 
pa ... sos mnnhosos arrastando ~randes pedrc~u· 
lhos para o parapeito da ponte e deix;irn-O'i 
ali, d•uma 1'a1ula e outra, sorrindo e salt;.tndo, 
com os are:, de quem salie d"aruemàn fi..;ar vi
ctorio:so. 

A meio do nut\inho, ouvindo aquella no-

A passagem do Douro-No "'4"b4 dt 1; de "'º'" º' lrn_po; rtç Jl'ellesler '""'º"ª"' o PVrlo 
aos fr1wu1es, depois dt na tuspera ~la noilt', dois llatolh1Ja cotnmaMdaâos po.,. John Aluf'roy /tl'em 

orn1111'1d4 e"' Avintes '" lla~<0(4$ ft4ro o lronsJ-01·/e 



\.'O~hla que ... e approxim;i,·o-t, o íraclc, no 
:;tu h.&bit•J br.lOl º• era como um phao .. 
tasma. 0-i franceze.., iam pa.."'-"'i.ir. Era um 
lamcnt.oel b:.ntlo de ferido-. que um p1· 

Ir=~"""""'._, quete ~uardii\'3. sobre as bagagcn ... 
A1 ví ... turilt cncra,·avam .. y pelos barranco!'l 

do caminho, o~ ho1oen_ .. viam·.;e: •_)brigadüs a 
dt!'.Ccr J>ara i.jud:ir o ~Jo moido de canceira 
po.- aquell;.-1. cc.rri<tt entre desfiladeiro!> e por 
mãs ~tra<la~ e quando aquillo tudo parava 
par;.t n mediar o~ accidentes 01,1,,.iam~se os gc .. 
midos '3ind•• do11 t1bio~ dos feridos que vinham 
oo dclilio da fehre •t sonhar com as mt\es 

! e "' irmn< deixada' lá longe n'algum cantinho ~ d'c,.,. Fran\a d'onde tinham partido para a 

1 
cooqubla. _ 

O:t gurrrilheiro' espreitavam· n05 deitado~, 
d'olho á mira. ª' e..,pingardas bem firmu, 
aguard:mdo a'lo ordem; do chefe que olha"-a 
com um fundo rancor o bando desmantelMlo 
que vinha a 1pproximar-se. Com vagares de 

L
'tutm ~ di•pl\c a 81'.l~u d'um prazer ha muito 
cic .. cp.do, P' ... ,, .. i.e u eKOf"\'ar a carabina, sorrándo, 
alegre. ª'sobiando drva~rinho ao vêr a-ccome· 
çar a manha <101 francczcs e de subitt>, ~· 

cuando, \'indo en61eirar .. sc com os <;CUS 

homcn!!:, deu a voz de fogo. De todos 08 
l;:1do" do monte .. e OU\'iâ um tiroteio e a tro .. 
pa íugia csL:><worida, galga"ª o parapeito, 

deix.o·a .. )ai.;a~cn ... , Ch ca"all4•s 
J>ar.i a• • .._tl:t! qu·~. run. ir• .,,as.º" ial! ar .. 
raslólndo p.1ra a cachoeifii que urr.n·a na 
noite. Coni.tm o-. homens a bu$Car st:· 
~urança no \•alie. de~\-airados a procura .. 
rem mn caminho e o ír.t.de !:larria ~mprc, 50J .. 
la\'3 um;1 ~rg:;iJhada e punha-s.e a empurrar 
par<t a garganta. .io de:)filadeiro as g-tandcs pe
dro.t5 m;iJ !tlhtidas nos reb()rdos Ja ponte. Ou· 
vi..im·sc grit11s furiosos, gemido$ de gente i:~· 
mag;,t(,\, hcrroit lancinantes e o r1.1ido dos lrf1 .. 
vt~e!t a clominar a bulha da cachoeira. A~ pedra!-\ 
dt\ entrada da p.a~sagem saltavam pela e~n1rpa 

empurrada!t ('H"lo impu1Y> dos guerrilheiro~ e á 
lut tlu primeim relampago o frade apparena 
dehru-.~\d•J, lcmend<l perder o ~pectaculo da 
chacin;h ~\gora ~cntla ~ tambcm o tropel d1"I• 
tantc dch ultlm1 •s que fug.iam. un5 gcmi<lo::i raa 
beira do rio, o marulhar rijo d~ aguas. 

Como de ro~rume. hei • .\ntonio Pacheco 
aj•M!lhou e re90u. Durante uns minutos, junto 
ao parapeitó da ponte, o frade este\'e recolhi .. 
do, depois cc.mcçou a entoar o Bemdilo. qu~ 
os hnmt"ns dc\'utamente repetiam. As sua ... y(I .. 
zea c1cuta,·am·i.e itob a trovoada e depois, ª'"' 
afai1itarcnt•iC para os montes, deixavam no 
terror e.la nf>ite aquelle rastro de orac;õc~: 

Hcmdito e louvado seja 



e ~ rehMJ•.agos fuz1r.u·am e as '\"ozcs 
altea\4lm -~e Kmpre na me .. ma toada w-
tuma yc1a se ra a(:ima : 

Betudit>J e loU\,1,lv 'CJa 

Ao amanhecer o frade ~h·\.1 um abraço a 
ratla um do~ seu!<. homcn .. , carregou o baca-
111artc e falou-lhes C<•m um fundo ranror, ao 
r~·cur<la.r o de:;.a!-.tre da pont~ do Porto na en .. 
tra<la de Sonet e dbM:' ~1.: r IW( e~o;.ario e~t.rangu· 

lar o rei Pcpc-o na,,do!~1r11, <1u(" fazia vrgias 
c-m ~tadnd. 

Hstcndeu e braço e, colerkatntute. grih.•U 
mais Jmpreca{Õ<s e dissttJ>:lftt('.r-lhe y(.r o dc
monio le"71ndo C"nr.t\alJl:a a a Bola tio AJ>o<a· 
J• pu para as. profund;i. 'i du ínfcr no, o maldito 
que c-im um gesto for.i;1 ~.lir rc·is dn !ieu manto. 

Arabou e deixuu·os na r.c.·na, pi'",z-.se a 
e t11ninhttr muito direito ~crn medo, como uma 
!-.011tbra, sob aquellc c~u pardo do dia ern 
que rccl\1brara a touueuta. <..:aminhava com 
.. ~cgurança d'um Yictonoso. e •s homens olba
\'am a ~ua figura que se pNdia ua e~trada, 
sem "Se ,·oh.ar, con~cia de n!\o nu,rrer !o.tm 1'3-

ciar aquelle treDlendo cabo ao ír.11Kct. 
~unca mai~ :.-e \'lU o frade br.mco na prcr 

,·i11oa. De quando c-111 qwindo chttavam 111_,ti. 

,1 

e mas umpre ,·agas:~ Diziam «JUC sç ~~-~ 
ba1t·ra .1.inda em Ginç-l, º.a Galli.za, que \ - 1"'-\, 
desc:cra mais tarde ao Al~rYe a faztr a .1 
guen•1 1111 bando de Lo(le:; de S..:>u~a. ~1 
Creár;l uma legcn<la. Os h.-1mtns (lo 
Douro e Tra.z-os·Montes falaram d'rllc C'omo 
cl'um ;"·cj!l.o, os filhos dis. ... erarn <1uc• v frade 
em urna a lma que an.d{m""t a de:1'"1UJ')t11ar-sc o 
:1n :ltt'avc)i!-.arem o ~farno bent.iam-M• olhando 
na 111.:bHna c.1~ g:r.lndt-s pedrt"gulhc1~, julgando 
s..:r ,-.111.1 um d't·llcs o gigantc; ... to trad(". 

P;irecc, p<m~·iu. que frd ,\ nwnio Pêtd1cco 
morreu tranquillamente f"D~inando o seu latim 
n 'u013 coll~da. lembrando-se de lk·roford, 
ao limp;ar a sua Cj,piogarda, ~em sobresaho~ a 
c-....curc< er«·m·ltat- a con'."~icncaa quaud1> rccor
<b,·a º" lr.uu ez<·~ que mat'1ra e as t• •rtur.a" que 
acon .. •·lh:1ra. 

A1 hbtorio:ts dnst"U paii eda.~ua orclc111 nlvi
da.ram·1w1 mas ainda ha pouco um fr.uu.:cT. nos 
fa la,,1 1l'c.•:;se frade branco. homem ou espectro, 
dn:ia ~lle, que a.pparecera a seu D\'i°'• cm \'arios 
as:-.aho!I, tl\orme. valoro~o, com o M:U qu( de 
m\ !ltcrio e que umas veze=. :;ur~1a t IMo c·omo 
um duc-ndc, outras com o habi1o 1in10 pelo 
....an~1r do~ \·encid<•.:, como se tll\'crgassc a pur· 
pura d 'um nndeal do deruonio. 



~UMA TOlJRADA DE AMADO~ 
E.M VIANNA 00 CASTELLO 
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FICA> vo J~·JL'lW te um papel ~1 U 
O ju-juuu, importado ha alguna annos do Ja- quasi nullo •ecuodario, ~~~=--~~-~--'C 

~ 
plo, tornou-se por toda a pane o )Ogo essencial- até. No jo-
mente da moda e uma das mais genctali!tadas di-
versões <ipOrtivas. :\a Inglaterra e cm França, prin- n 

~ 
cipnlmcnte, o seu succcsso foi o mais completo til 
possivel. Os francezc.s, que n:to resistem 
á preoccupaçao de ter invenlaclo tudo 
primeiro que os outros, descobriram até 6tt ~ 
que o ju·Jutsu na.o era mais, a6oal. do que 

~ 
um 'CU 'clho 1ogo nacional, que se acli-
m.ira e :tloresccra no lapa.o. ao passo que _,-'iiiij;;lliili~ 
era abandonado e esquecido no paai natal. ~ íl 

='os carcos das pnnopacs cidades as lu· º''ªª dL ..... /•t•d• 

~ 
ctu do JU•JUtsu co~utuuam desde entlo o espe- i 
ctaculo de maior auractivo, r. nos clubs athleti· go Jlponez toda a importancia pertence A. agili-
cos e sociedades de gymoastica iniciaram·se cur- dade e á des1reza, e é assim que uma crlanc;a 
aos e lic,·ões do jogo japonei. N'c1tu condições pódc vcncercdominarumgigante, apesar de nao 

~ 
o glorioso irnperio do sol nascente ac:crescentou dispendcr qualquer esforço que de longe mesmo 
um artigo novo á $ua exportaçS\o,-oa professo- corresponda á força do adver$ario. 
rcs de ju·jut.su, -e encontrou para c1le um mer · Sào estes factos que estabelecem a superion -
cado nmplo na Ellropa- dadc do ju·jutsu sobre os demais jogos, e de· ~rl 

Cumpre dizer que ô jogo japonez, além dava- monstram a sua inegualaveJ base 1clenti6ca. I 

~ 
liosa vantagem de ser um ex.:ellente meio de de- porque todos os golpes e combinaç:·1e, do jogo 
feia individuai, como todos reconhecem, tem japonez fundam-se n'um apropriado e'ludo ana- l 
ainda a de ser um dos ma.is favoravcis elemen· tomico. Ouern primitivameotc os aventou C'.\tava r 
tos de cducaçlo physica, porque n'c11c, como na habilitado, ~turamenlc, para prelccionar anato-

~ 
g-nunastica sueca, todos os movimentos sao de mia descriptiva na universidade de medicina de 
1texibilidade e extensa.o. As pe1sou que cultiv~m Tolio. Seria, pon·entura, o Vesale japcnez. L 
O ju•jutsu apresentam, por ÍHO, 01 musculos CX- C ~ 
tenwres tllo desenvol\'idos como os ílcxores, exa- O JU·JU'l~l1 HM LtsOOA .. Ux tUR\O so ll'l.'TR.O 

íl 
elamente como succede com os que prat icam a NACtON'AL Dt; ESGRlMA f! O rROtltSSOR hfA .. 

gymnasticasueca, masoquen!\o occorrcjà :omos GrRO JlA''"'''' é A TRlOULAÇ<)Rs ns º"' JA· 
jogos de força, tacs como a hactn greco-romana, roxRz NA EUROPA \l 
em que o individuo dcscnvolv~ mais os museu- Lisbo:i. n:io ficou indiffereote a esse movimento ! 
los fle'.\:Ore' do que os extensores. geral de interesse e de cnthusiaamo pelo ju· l 

l'P No ju-juuu a força repre>enta ellectivameo· jutsu. Desde que se principiou a ratar com ' l 

_,g 

A dt/tU t/1 .,,,,_ '""' ft1ista dt jn.nlt)-D~/10 «a j>r irlo do cu11co ,,/4 fr'tNl1. O dí.sti/11/0, poro s• dt'/tttdtr,. pa.ssa 
o pro/11<1or, 911~ /,,. t/1 º'"'º""• po,. cimo dos Ao•16'ro1-A d(J,.• nt """ J6C-O (tnJlt1 d1 toslu) 



~~~~~ 
· vede sempre 

ma~or)n.sistenda Agora todos ro-
no Jogo ;aponez, deavam o sports-

os nossos amadores de mtm que fazia justiça . ás 
S'jxJrl n:io escaparamtam- qualidades do adveruno. 
bem á attracç:to da novi- N'essa tarde, sob a cupu-
dade. E quando pela pri- la do Colyseu, o ju-jutsu 
meira vez tivemos uma começou a consagrar-se 
sessao de ju .. jutsu no para os portuguezes. 
Colyseu, o successo tor- De começo parece que 
nou-se entào completo, appareceu, deve dizer-se, 
como acontecera por to· muito ju-jutsu avariado, 
da a parte. ou, pelo menos, exhibido 

Raku entrou na arena por quem o não sabia 
do Colyseu e a sua 6- bem. Mas, com o tempo 1 

gurita magra, encolhida, o jogo toi sendo conheci· 
os seus oculos, o seu do na sua pureta, e prc-
sorriso timidoparaaquel- sentemente o Centro Na-
le publico de medicos, ciooal de Esgrima tem o 
de jornalistas. de ho- seu curso de ju-jutsu re-
mens de sfJ(Jrt, era como gldo por um professor ja .. 
uma desillusao. Aguar· ponez de indiscutivel com-
dava-seumacreatura for· petencia e capacidade. 
te, musculosa, um ho- Esse professor, o sr. 
mem com o ar trium- Im1giro Hayashi, é di-
phal de ncedor e d 'ahi olomado pelas oscolas Bu· 
a surpreza que logo se jitsudensuL:.ái e N6ngâkuk~· 
manifestou n'uns risi- de Osaka. EKcu.stz dt, peu. 
nhos e n 'umas phrases E' professor tambem de 
ditas cm segredo. Qual- esgrima japoneza e falta-
quer pessoa se sentia lhe um aono para ter iam· 
capai de destruir o py- bem o curso de massagis-
gmeu que se propunha ta, q ie no Japão é, pelo 
bater-se á face d•uma visto, coisa de costa arri-
cidade inteira. Porém, oa, custando sete ou oito 
quando elle começou fa. annos de estudo. 
zendoassuasdemonstra- Com as aventuras do 
ções com o seu auxiliar, o professor /#lOtiro Hoyo.shi professor Imagiro na Eu-
os risos foram cessaodo, ( CL1c1t& DAPuo·r. \'ASQ:uas) ropa poderia escrever-se 
uma attençtto enorme co- um livro algum tanto si-
rneçou a prestar-se ao nippoaico, que com a milar das Tribulati<ms d'1m cldnois a Pe/.:bt. Co-
maior tranquiHidade do mundo ia vencendo. Por meçou as suas perigrinações pela Jtalia, e depois 

fim, um dos assistentes, rapu conhecido no esteve na Allemanha, em França, e na Iogfater· 
/J spqrt, qui:i: experimentar as forças de Raku e ra, d'onde veiu para Portugal. Falando exclusi- ll 
!!,.-J saltou para a arena. Dentro em pouco estava vamente a sua lingua. que nào é das mais vul- 11 
!V. por terra, sentia o goJpe forte do japonez a gares na Europa, é fadl imaginar em que }.} 

l
i\) estorcegar-lhe o braço e vinha-lhe uma dôr tào passos aO!ictivos se tem encontrado o pobre ()1 
! 1, ~ violenta que se debatia até que elle o lar- professor oo decurso d'estas viagens. E' (} Z 

f )i (_ ;\ 7 
Defua da prú8.o do eo1a..co (>dai çostaJ-Ót'4fra /<>""'ª d6 d<f~:a do prUlI.o do 'ª'ª'º 

-Dc/~::a do prf.sao ª" cosac<> pela /r~'de 



u~a , . ,..o.do 
d~ JJcO 

je um sara· 
patel quasi 
incomprc
hensivel. 

V a mos 
contar, co
moexemplo, 
um episodio 
que lhe oc
correu na 
Al!ernanha, 
e que <lle 
narra, aliás, 
como um dos 
seus feitos 
nota veis. 

O profes
sor Imagiro 
parece que 
tencionava 
ir para Jn. 
glaterra 
quando re
solveu sair 
de Roma, 
sua primeira 
paragem na 
Europa. 
Mas um ia
pont'z perdi
do entre os 
barbaros do 
occidcntc 
põc,cosbar· 
baros, que o 
na.o enten· 
demJ dis· 
põem. Foi 
esse o caso, 
consoante 
pudemos apurar. Todo o seu japão- como diziam 
os nosso~ antigos escriptorts.· ainda que auxiliado 
por algumas escas!las contribui</ics do vocabulario 
italiano, e esclarecido por uma larga gcsticulaç:io. 

chegou apenas para o conduzir até ã. Allemanha. 
Era o itinerario da Graça pela Pampulha, mas isso 
não nos importa agora. Chegado á Allemanha, sem 
saber para onde se dirigir quando o comboio o 
desembarcou e sem conseguir achar quem o com .. 
prehendeue, o infeliz professor viu-se de todo ata .. 

rantado. ~:. 
comquanto 
não s.ejaes· 
se o seu for· 
te, ao pa· 
recer, de· 
cidiu-se, 
emtacscon· 
d1çilenper· 
tadas, aum 
acto de ini· 
ciativa. 

Acereou· 
se de um 
transeunte. 
mostrando· 
lhe uma 
porçio de 
ootasitalia· 
nas. que já 
lhe haviam 
recu"tado 
em algun§ 
estabeleci· 
mentos em 
que entf\l· 
ra,cxpJicou 
por meio de 
um gc.sto, 
universal· 
mente usa· 
do,queprc· 
cisava co· 
mer. O ai· 
lema.o me
diu-o. Viu· 
lhe cara de 
japonez. 
"Pegou en 
uo nas no· 
tas, embol· 
sou-as e 
p0z-se aas
sobiardian· 

te da ca· 



lhou com el'c uma ou duas vezes no Coly1cu, qua.i· 
ll.4Nlltill>'.1itT-J do o seu compatriota zli se apresentou pela ,tgun· 

4, JJ;/~so da pruao ti<> casaco 

~
~ ra, primeiro aparvalhada, V e depois indignada, do mi5ero 

professor. Quanto aos prote$-
tos do escamoteado. em lin· 
gua japoncza nã.o o iucommo. 
davam grandemente. ~Ias, Ima· 
giro CKtava n'um dia excepcio

nal. Tivera já um acto de iniciati· 
va; ia praticar agora outro de ener· 
gia. Deu aus olhos um geito de 
supplica e ergueu para o ar o dedo 
indicador1 isolado. Dava a entender 
ao allcmno que das notas aj>fJrehendí· 
dru pedia uma. 

O outro, acreditando na liquidaçlo 
mais racil do assumpto por tal preço, 
teve naturalmente a lembrança de 
acceder, e pu.xou da algibeira o maço 
das notas, porventura para escolher a 
mais pequena. O professor do ju-jutsu 
deitou lhe cnHto rapidamente a m!lo 
ao pulso, e imprimindo ao braço um 
movimento de tors:lo, apoderou·ae do 
que era seu, pondo-se seguidamente 
ao largo. 

o CCllSO DO C1>.·TR0 ºª 11.SGRlllA • 
Ul1A UÇ.\O OE JU·JU'tSU f! PROF~SOR g 

lllSClPt;LOs 

da vez. 
Actua1mcnte está regendo, como dissémos, um 

curso de ju·jutsu no Centro Nacional de Esgrima, tcn· 
do con8"guido preparar jl discípulos que revelam apti· 
dões e seguros C(lnh-:cimt:nto~ do jogo japonez. 

li"omos, ha dias, assi,stir a uma lição do professor lmagiro, 
no Centro, aproveitaudo esse ensejo, o photogtapho da 111111· 
lrll<"-" Pt»'htgw.:a para tirar os clichés que hoje offcreccmos 
aos nossos le1torcs, e que estam•.•S certos não deixario de lhes 
despertar um vivo interesse de curiosidade. 

A liça.o era dada a dois 1ovcns discipulos, o maia velho de 
q. e o outro de 12 annos, versando sobre diversos modos de 
dcfoza contra um ataque ou uma aggress:t.o. As nossas pho· 
tographias confirmam melhor do que todas as demonstrações 
de palavras, que o ju-jutsu e nm jogo principalmente de des
treza, no qual a força ntLo tem qualquer intervcnçho prepon~ 
dcrantc a representar. Hasta vêr um exemplo bem cx.prcni-.·o 
d'i11so no caso, que uma dn photograph.ias reproduz, da de· 
feza da prisa.o do casaco, ptla frente, em que o discipulo apro· 
vcit.l o recurso, cvidcotcmente desproporcionadu com a 
sua rorça pbysica, de pas•ar o proíessor. que desempenha li 
o papel de aggressor, por cima do bombro. \1 

F.,peramos que do cu no pro fossado pelo sr. 1 magiro ? 
Hayashi n~o deixará de sair uma pleiade numerosa e ) í'/,,f/.1 
habil de cultores do ju·iutsu, e que o jogo ja- J ~ 
po~=ará, portanto, em Lisboa~~~'? 

. I 
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Du•s /0,..,,.., tl1 dl}1z• "' lris6o 
li.o r•s•to pdtJ /rnet' -D,,,•• /or••1 lÚ d1f1!'0 ti• prisao 
tio lr'P(O 1 ""11 6ra(OS 

Jli'I., eo1Ja1 
(CLICHtl D• aa:-oOLISl .. } 

tro de breve $C vulgarisará largamente, o que n!Ao 
concorrerá em pc\.}Uena escala, é opportuno ntto 
o esquecer, i'>ª'ª o descnvol\•imento dn raça, por
que o ju-jutsu está provado que é, repelimos outra 
vez, um dos melhores elementos de educaçlo phy
sica. 

BastariJ para o reconhecer, lembrar os ponlos 
de conlacto que cllc offer~ce, como já mo1trárn~s. 
com a gymnastica weca, cujo valor n'este unudo 
é de ha mui10 in:liscutivel. E, accrescentandoase 
que o jU•JUlsu, tem, a mais, o merito de 1er. o mais 
pro6cuo e (adi meio de defeia, como n1nguem 
pl>de contestar, é evidente que n~o p.'1~c ~eb.:ar 
de coníessar·&e implicitamente a sua llupenondade, 
comparado com qualquer outro jogo athlctíco ou 
systema gymnastico . 
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Companhia do l)faOO, lllarianaLt e SObrd· 
rtnbo<C"11J. t:lm<l>oe aa· 
eal l>'t><rmto (toul), Uallc 
lllalor (Jllberurla a Utlbl). 

1111allM1u para u11 produt· 
110 a .. ual de tluo mllbOU 
Ct kllos de papel e dl1poado 
l<l •1<blallMOI Mlll apertei· 
t:ilos pira a 1111 ladu1trla. 

Papel do Prado 
, .... ,...,.,,,. ,,,....-,. ... ,,.,,, ... ,....,,. .... ,,,.,., . ,__,_... 
.,,..,..,.,,,... r .... • ••--'• .,......t....,.,. ••••••••••"••.,.,• '_.,,,. ... 
r&N ...,.cl ... • .,..,_.,. etH'lld_. rle • .,,., de m•oltl,.. __,,,_. -

................. --· • d• l6r- ••••••••••••••••• 

LISBOA- 270, Rua da Princeza, 276 
PORT0- 49, Rua de Passos Manuel, 51 

-· teleor-hloo•: USBQA, OOMPAllHIA PRADO -
PRADO - PORTO-USBOA 11-•"o telep-loo: IS08 -

ILL~tRAt;.\o PORTt:GCFZ.\ 

COMPfll&M AS 

SEDAS SUISSAS 
Peçam •• 1mostras das no.ssas 

SEDAS NOVIDADES em prelo, 
branco ou c.õr1 de fr. 1,20 a fr 
18,50 o metro. 

t....ve.:1a11->ad • Mttullne,Crêpe 
de chlae, r.rr.tiJ 01n11. etc. 
pau l•tleltu dl p.1-Neio,de cu1-••••1 d11t •ljj 1 d1u1rees,•~--·• 
coe.o pau llilvUt1 1urms ... lC.811 • 
sas e veatfdot d• ca•braia e 
1ed t bortladL 

Ven.al'mu~ as no .. ~ac:. ~dsi<>t;~· 
rantidac:: s.n11du dlrectamente 
tos co11sumtdore1 e francas O& 
porte a domlcltro. 

SCBWEIHB &: e.• 
l.Moerne E lf. (Su4-a) 

&:z-.>rt~• .. ~·· • 

Livraria da CASA ANDRADE 

ÇJ Paula &Andrade O 
O THESOURO DA ,CABELLEIRA 

Rua Mar:lel Pinheiro, IJ2 
Parabyba do Norte BRAZIL 
.\.:celta con•irnaÇ3o de li\m!l e rcvi'ltas 

o 0000 de qualquer paiz. 0000000 
---- -

re~=~~om PETROLEO HAHN 
:mvtt.a. a. Queda doe C a.'béllo• 

J\tcuu.r, por &eftm pe.ncoeu • i:neftkues, quanqur 
la1w.<M ~prea.entada.t: •l~v•~ro PETIOUt IUU. 

F. VIBEn:r. L700 (Franç.a1 
l> .. PoC'li•lfTO • •M TODAfl A• ,._.111 ... (•MA"f._. C l>ftroGAllltA .. 

AGENCIA DE VIAGENS 6 R. Bella da Rainhl S.Lisboa 

ERNST GEORGE, Successores 
Venda de bHbetes de passa11em em vapores e caminhos de ferro 

para todas as partes do mundo sem augmento nos preços. Viagens clrculatorlas 
a preços reduzidos na França. llalla. Sulssa. Allemanba, Austrla, etc. 

Viagens ao Egypto e no Niio 
Viagens de recreio no Medlterraneo e ao Cabo Nort• 

Cheques de viagem, substituindo vantajosamente as cartas de credlto. 
Cheques para boteis. 
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1 EstaAdo~Qu~.:!"' A T1v A 

~ Unidos do Brazil ~ 
Sociedade de Seguros A!utuos sobre a Vida 

AGENCIAS FILIAL EM PORTll6Al: 
NAS 

Prlnclpaes cidades, vil/as 
Largo de Camllea, 11, l.0 -L/SBOA 

FILIAL EM HESPANHA: 
. do reino, C:alle ele Alcalá, 12 - JIU D B 1 D Madeira, Açores e provlnolas 

ultramarinas - --- ---
SUCCURSAL NO PORTO: 

PRESIDENTE DA DlllECÇJO DE PORTUGAL Rua dos Carmelitas, 100, 1.• 
SUCCUllSAL EM BARCELONA: Julio Marques de Vilhena. 1 

CONS•LH•lltO D •STAOO Calle Pelayo9 20 
A: ~ 

Extracto do ultimo balanço de 30 de junho de 1907: 
Negocios realisados . . . . . . . . . • • , • • • • • • • 845.000:000$000 
Novos negocios propostos {1906-1907) . • • . . • . • . . . 95.073:891$174 
Reservas e Garantias. . . . . . • • • • • • • • • . • • . 10.756:886$064 
Receita annual (1906-1907) • • • , • • • • . • • • • • • . 4.956:500$969 
Excedente da Receita sobre a Despeza {ld.) • . • • • •• . 2.029:526$486 
Sinistros pagos . • . • • . • • . • • • . . • • . • • . • 4.765:720$668 
Apoiices sorteadas . . . • . • • • • . • . . • • • . • . • 940:000$000 

l rnmn TIVA DOS lST!OOS U~IOOS 00 BR!lll 
é incontestavelmente a mais solida das sociedades de seguros mutuos sobre 

a vida da Amerlca do Snl. 

Séd.e Sooia1 
NO EDIF/CIO DA SUA PROPRIEDADE 

Avenida Central, n.· 125 
RIO DE .JANEIRO 

SEGUROS DE VIDA 
RENDAS VITALICIAS J 

REMETTEM·SE INFORMAÇOES E TABELLAS SOB PEDIDO 


