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AGENCIA DE VIAGENS 
R. Bella da Rainha. 8-Lisboa 

----

-Venda de bilhetes de passagem 
em vapores e caminhos de ferro para lil· 

das as partes do mundo 
sem augmento nos preços Viagens clr

culatorias a preços reduzidos 
na Fl'ança. ltalla, Sulssa. Allernanha. 

Austria, etc. 
->--

Viagens ao Egypto e no Rito 
Vlagen,i de recreio no Medlterra

neo e ao Cabo Rorte 
----

Cheques lie viagem. substituindo 
vantajosamente as cartas da credito. 

Cheques para hotels. 

Viagens baratissimas 1 
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Ao escrever esta noticia para acompa
nhar as pho<oFraphias que a Jll11SIYa(dO 
Portugu~za hOJe i'nserc nas suas paginas, 
podia referir-me 6 .. tradições d'esta anti
ga villa de Pungo Andongo, onde esteve 
desterrado o mini"tro portuguez José de 
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o .ot. do •"''"'Cff- .,---na.aos-lo~~ do <ei11cdho o .... Sl.,ao 
l.abunlro. AcompaftU.,•ftQ .. wut ~ 



A.:. Jado da egTeja fica a f•i· 
tnntfa, o mercado da terra, onde 
o.s prelos tcem á venda (uba, man· 
dioca, garapa (bebida fermentada 
do milho ou da canno), ginguba, 

" etc., etc. 
F.ntre as muitu curlo•idadc' 

digou de sc
Tcm viswem 
Pungo An· 

45 1 



dongo, ha as celebres pégadas da rai
nha Ginga, que jâmaili tl':lquece mostrar 
ao viajante. 

São umas eno1 mts pégadas, @ravadas 
na pedra, á beira d'um ngato. e que a 

4.íZ 

lenda nos diz serem da r&inha Ginga, 
marcadas alli na occ.asitlo da sua fug;~, 
quando esta fnrtaleza natural lhe íoi to. 
mada pelas trupas portuguezas. 

Pungo Andongo foi in ilb> lempore um 



grande empório commercial ; 
hoje* porém. com a proximi· 
dade d t linha ferrea, avançan· 
do para o interior da Lunda, 
está este ponto completameo· 
te morto, conservando sómen· 
te duas casas commerciaes · 
mas não deixa, entretanto, de 
ser uma dis mais populosu 
v1l1as d' Africa 

Do seu cxcellente clima, da 
sua deliciosa e limpida agua 
e do seu fcraC'issimo solo 
muito tccm cscripto os medi· 
cos e e:r.plora 1t1res qut por 
ali teem p.auadj . 
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L.t'll Ftt.t ERA.'i.-0 impulso de f"ngran· 
dec1mento civilisador, que se denuncia em 
todo• os aspectos da vida do Braiil mo
derno, acentua-se tambem em todas 11 
r.»rmas de arte, que se desenvolvem bri
lhantemente, aquecidas pela exhubero.ncia 
do s~ntim~nto.que a natureza pujante da terra 
amcracana inspira. 

Ntlo admira, pois, que o Brazil apresente 
hoje com orgutho uma distjncta pleindc de ar· 
tistas de todos os generos, 
na qual figura, como ex.i.mio 
violoocellista, Luiz Figueras, 
o talentoso musico que actual· 
mente se encontra de pas
sagem em Lisboa, no rc
greuo de ltalia, onde «· 
teve completando os seus es
t11do1, durante quatro annos 1 

com o insigne maestro Scratu
FTanccsco. 

~I 

1 -o t:o~hr f111"hfe 111r., d- qua1 
w;uunll O!l IO ,\.fitHpi.G 

R\Jtn:11' • ll Th.oma1 de llcllo 
IJrnMf. lt1111o e 1cmn1 

do fmado\t_ 6Jl'n'llrlM ~ etnpr~doa 
o-lar. a~o do u·nuicno 

Co!'u& DE BcR.~ • .\x 

Falleceu no dia 2t) do 
mez findo este cor.hecido 
banquciru, que loi ~em du· 
vida um dl11t homens que 



mais larga interíerencia 
teve na vida financeira 
do paiz no periodo dos 
u.ltimos quarenta annos, 
e por isso tambem um 
dos que foram mais a pai· 
xonadamentediscutidos. 
O conde de .ijuroay, que 
ha bastante tempo se 
acnava doente, contava 
7 2 annos de eflade. As 
nossas pholographias re· 
procluzt-m varios aspe· 
ctos do seu enterro. 

1-0 >'T. cor1df: de Bunia}· t(71<hi dit .-.RSMl.>O .. ossrt.-.l. 2- 0 ltrtt10 &ainda dll c:11>1:ll:I do ttmilti-io. J-:\ entrada •IO c:cmittria 
do Alto de S. jolu: o p001tho tnrno pclô$ 11.u. co•.st.lbi:ir~ Wt11~~l:u1 d(- Unu, F-11.iut1;,uitlra, Vilbça. cm1<ko de. Pa\~ VtcirJ1. harA.o _t.•a))On, 

minliMv da Btl,l(k<I tCti~JtJs de Bet-:Ot.JEL.). 



1 A p:arlida d"" C:1dlha1> 
2-G:11~la Rut~Mni 

S-Anuld(i. Fon<,(<:A 

Foi n'úma d'es.sas bran
das noites de outomno
em que a saudade do ve
rào parece aquecer ainda 
céus e tcrra,-na varanda 
d(l casino do Monte Esto .. 
ril. Pelas janell~s abertas 
da sala de jogo vinham os 
pregões nasalados dos 
C1'tmp1~rs, o rumor das bo
las de marfim nas bacias 
girntorias, o tinir das fi
chas de madreperola, e 
esse murmurio de colmeia 
que sempre volita em re
dor das bancas de roleta. 
Rabe<'as chiavam em baixo, 
no salào de concerto; e sob 
os clarões da luz elcctrica, 
diante do mar sereno, que 
re,plandecia ao luar com 
scintillaçôesde saphira, uma 
multida.o vestida pelos ulti· 
mo.s figurinos, perfumada pe
las uttimas essencias, como 
uma compar.>aria contracta
da para um simulacro das 

red<>ttle.s de Ostende ou de Monte Cario, repre
sentava com alegrias postiças à pantomima bri· 
lhant~ da Celicidade humana. 

No pequeno ~rupo, que se aborrecia a ouvir .. me, 
fa1ava-st de Hespanha, quando Garcia Rugeroni, 

que chegára de Loodres com o ultimo modelo de snuJ
lúug, apoiando-se nas costas do rocldug-cltair e debru-

. · çando sobre o meu hombro a face escanhoada â ingle-e. . ia, me propoz: 
.'QQtOOCQ -Quer vir commigo a M1drid, em automovelt 

J 



Desprendido de analy· 
sar csae projecto ioc-sper4· 
do, que aubituncnte me 
prinva das commodidadcs 
do slupi11g, respondi c-om 
a prcdpi1ac;ao com que to· 
do o bom porlUguez res· 
pondcria: 

-Acc:eito. 
Trc~ mclC5 pas~aram~ e 

jà no fim '1e Janeiro, quan. 
po olt telegrammas de Ma. r, 
drid annuncfavam cinco .: . J_ ·~ 

e_?~ 

graus abaixo de z.cro e eu 
curava uma grippc, eocJau
surado no meu gabinete 
'>oalheiro, encolhido no «tr· 
:~··"'"'"'. entre almofadas. 
a lêr romanticamentc o 
thcatro de Victor Hugo, 
Garcia Rugcrooi prevenia· 
me pelo telephone de que 
trcs dias depois partiria
mo• para Madrid, n'um 
Napier de 40 cavallos, aca
bado de chegar de Ingla
terra, e onde poderia dispôr 
d'um logar para um amigo. 

'.)?..'/;;: '/ 
P~ 5,) cntào es:i.e vago projecto, em 
~\ . que nunca se detivera a minha ima .. 

ginaÇãt> vagabunda, me apparcct\1 cm toda 
a sua nitidez avtnturosa. Correr ;oo kilo· 
metro!, no rigor do inverno, atravez do 
Alcmtejo, da Extremadura hc§panhola e 
da. altu planícies de Castclla, ao cncon· 
tro du neves do Guadarrama. na conva
lescença d'uma zrip~, parectu-mc um 
de .. a.tino. ~la.s o que mai, n"case instante 
me prcoccupava era a d11Tkul<lade em en· 

1-t·ma pl<'Ç41 d.. r:1,.- '' 6 "'•u~lA d;1 Ili.li· 
J!hJ. l - :\ Ullii.:a ,.. .. , !l

0

UOI , ... r(l1rM) 

t.le pt'rto de ;-00 kil0t11~1tQ11 11m,1 t.11inara 
·I~ at qt1t' rtobt11111, .J - f•h'•~ ''i11t• do 
íf>t1C: \'t(' Sat1111 l.1111a . .--N'11n111.111a de 

lih•• 

contrar o amigo que vo1untaria
mente quizes~e eompartilhal-o. 
Cinco graus abaixo de zero e 
;oo lilomctro~ em automovel nao 
çram positivamente seducçt""oes 
com que {ôsse (ac1I arrancar ai-



naldo Funseca, decai-~· , '~ ·~~c===.í..,:.f:=.'l:.::0,,_ ________ _....o::::;..L..c:.~ 
çio e i•i-<ku-l>«l«rs, v · ~[;. · 
abria-me 01 braços. co- " '.C\ 
rno um hemico companheiro de W • :.!!.). 
aventura. Em redor. as v~rinu 
e os C•traciros contemµlavam
no com ctpanto. A sua b~gagem 
reduzia·~c a uma :·nli.re conde
corad:i com etiquetas de hotei~ 
das ·.sete partidas•, a duas ma
chínas photoA"raphicas e um 
cou; t r-/n'tds. ~Ca.'J os bolsos do 
seu casaco debruado de pel
le.s empolavam com todo um 
ar!lenal previdente de ''"'ris/~: 
luvas, oculo~. um frasco de 
"''"'". pacotes de 
chocolate, a neccs-

1-.\ ""..ai:e• do •·~u<dtt{10 das .\nt0rrlro 
1-.\,fu "'/"""li' 1" "tr ... No po<;tf> 1111(1111 1 ~·!1•1:11•1 do C1u11 

l '"'"• rulU• ••• Xo J>O"lo fiKi.I he•i••nhe">t do 1 ·a11. 

saria !3rowning, hmmtl.s do 
Cristy, rolos de adhe§ivo an· 
tiseptico e o ultimo livro de 
An·-.tole Francc ••. 

Denuo, no cacs, o automo
vel espcra\·a a chegada do'ª
por, sob a gu11rda do corredor 
Cundv. O ceu nublado annun· 
ciava ·chuva. Piniad'> de verde 



a enodoar·lhe os vernizes. Dentro 
alegravam os assentos, confortaveis 
tomo poltro~as do Maple, almo
fadas de settnete e de cretone. 
Um cesto de vime, a um canto 
garantia·nos, atravez de todas a; 
vicissitudes, o alimento. Mlos de aoc::1~ 
ali tinham acumulado desde a lata de t<'r· 
ned·be~/ até ao perú assado, sem esquecer 

~s sobremezas e os vinhos. Dir·se-hia que 
1amos para um pie·nic a Cintra. 

Depois de trocadas com Cundy os •very glad 
lo lmoH' ~liº"' e «a11.d so dJ I da praxe, e ar· 
rumadas as bagagens sumarias que nos acom. 
panhavam -as malas havjam sido remettidas 
de vespera para Madrid - o automovel desli· 
sou nas calhas da ponte de embarque, ía~endo 

jÓO 

''~I ~~os primeiros 
· ;~ metros do seu 

ra id Lisboa· 
Madrid. Todos levavamos pa
ra essa vfagem de 700 kilo· 
metros1 que se nos affig-urava 
íacil, esse bom humor de mo· 
ddade, que resiste ás maio· 
res CO?:trariedades. Conduzia• 
no ... um dos melhores corre· 
dores da casa Napier e o «seis 
t>ylindros• trabalhava com a 
tegularidade de um chrono· 
metro sahido do relojoeiro. 

, Quasi. lastimava mos agora que 
Madnd nào estivesse no ili· 
nerario como uma simples 
étape de destino mais remoto. 
O que eram 700 kilometros 
para aquella ruachirH1 devora· 
.dor~ de espaço? Desde que 

o prtmit1vo projecto de um reiord 
se aJterára n'uma simples prova 
de .excursionismo, a viagem dupli· 

câra de interesse. IIaveria as~im tempo 
d; visitar .as povoações do percurso, de 
ver as rumas monumcntaes de Merida 
e Truj illos, os pala cios de Oro pesa per· 
noitando n'uma d'essas villas da ~elha 
E:uremadura hespanhola, onde se esbo· 

ruam castel los íeudaes e as mulheres fiam as ro· 
cas de estopa nos adros das egrejas romanicas 
ou nas s<'leiras dos immcnsos solares deshabita· 
dos-indo almoçar no sabbado a Madrid. Mas 
e.negados a Setubal, e.Ponde só deveriamos par· 
t~r na madrugada de s~xta.feira, as impacien 
c1as de passar as fronte1ras desorganísaram de· 
pressa esse programma previdente, e á meia· 
noite em ponto, com os pharocs acccsos. o Na· 
pier aventurava·se em direcção a Elvas, pelas 



~~ . - ;... ..., 
dello. E de repente. ·'º 

:l Je.Jandar de uma curva, erguem-se ~ clu valetas ires vultos de carapuço 
' ! e de jaleca, brandindo os ,·arapau~ Ma

chin.alrntnte. n·um ge.11oto in!-: 1ncti,·o de de
fua, ante a a~gres):to ferp, ai. mãos pro· 
curam os rcvolvers. Mas já n'uma nuvem 
densa de poeira que o J.\'apio deixa :atrai 
de si, como uma nevoa de trilide. 01 ~g-
gressores desapparc,em. IJeliruçado sobre 
o volante, attento {is menorci. sinuoEilda· 
des do caminho, Cundy parece dirip:ir o 
automovel n·uma pi1ta. Ha um momento 
em que a sua \'OZ 1legre grua : 

-Hundud ki/"1111/us .' 

~ cmadasdeser. ~ 
tas, onde n1n. 1 

guem, áqutllas hora:s mortas, po
deria guiar-nos, e onde tão fadl 
seria bifurcar por caminhos er

E tem-se a imvres~ão orgulho~a de que 
te reduziu o poder do tempo e do e•pa
ço, que aquclla machic.a : : 1digios.a, met· 
vida a explotfies de carbÔreto de hydro· 
genio, poderá um dia, realmente, elevar· 
se nos ares, navegar no ether cm dírec
çao aos planetas, devassa. t• .das a5 inco
e-nüas do universo' O frio, multiplicado 

pela dcslocaçno formidavel da mar
cha, ensanguenta os Jabios, entorp"· 
ce as articulaç~s. ria instantes cm 

r•d<>i. N'f..sa ce-gucãra, cm que forçoso 
se tornava constantemente ta
ctear, consu ltando o itinerario, 
as velocidades de um record ti
veram que abrandar nas heaita-
ções constantes em que qualquer 

encruzilhada nos deixava, sem en
contrar sequer um marco indica
dor que not orientasse- um d'CJi· 
ses marcos cuja ausencia em Ci
tradas portuguezas delimita a .Eu
ropa civílisada d ·e~te simulacro 
ocddental de civiliJ.í&Çlo em que 
vivcmo$. Anim tnn<ipuzemo" os 

45 ldlomctros que separam Setubal da 
aldeia paupetrimn do Canha, onde de 
repente nos vimos encurralados n'um 
dedalo de vielas em declive. A estrada 
sumira-~: Foi preciso correr a povoa· 
ç~o à luz das lanternas para a encontrar 
de novo, a trinta metro$ além. O auu,.. 
movei desceu, em prodigios de acroba
cia, uma ladeira, e ree:nLrou finalmente 
no leito d'essa esttada internacional , que 
assim joga ª' escondidas com os tran
seuntes ... 

De novo, através da noite que o luar 
clareava, o automovel ia devorando os 
espaços, projectando na estrada a lut 
condutlora dos seus grandes olhos de 
acetyJenio. O dclirio 
da velocidade oblite
rúra a consdencia do 
perigo. As arvorcs, 
os casatt. os postes 
telegraphic.os pa~'la:::. 
vertiginosamente. co· 

mo ü'um 

) ~~rb~lhão 

~· 

que parece que 1'e vôa.. arre · 
batado nas azu fortes da ven
tania; e como se de cada lado 
da ~trada uma interminavel 
fita cioemato(faphica estives.se 
aendo projectada com uma r:a
pide?. delirante sobre o l<rttn 
do céu a paiz:agem, retocada 



de luar. de.slisa u·uma tluidu 
de sonho. tal a floresta do Macbeth, com 
correria~ loucas de ar"oredo1. 

A"s duas horas pa,.u·s.e em Yendas No
'·as: trinta minuto-. depois avista-.se ocas· 
tello de Montem<ir. Mas apenas como em 
visões rughivas, ~e entrev(··em as villas 
adormecidas, quando não acontece ter de 
.. o procurar ? caminho, como em .\rr~,·o
los, através do labyrioto das ruas, e per
correr, 1em enconlrar viv'alma, csu1s ne-

cropoles caiadas de IJranco, onde de
balde a buuna do automovel enche 
C'On1 os seus bramidos o ~cpulchral si-
lencio. A 's quatro horas o Napier de
para com a sc·enographia militar dos 
muros de Estremoz e Cft\'treda. como 
uma machina de guerra. pela porta 
abobodada, onde bruxoleia a lui de 

um Jamptão. A noite fechou d• todo a sua palpe
bra cançada. Apagou §C a claridêide ultima do luar. 
E rissim recorta.das nas trevas, as muralhas em ruina 
parecem reedificadas, o'uma resurre.içlo guerreira 
do passado, como H aii perto, tm Montes Claros. 
ac;;.mpassem os exercitos do marquez de Mari1lva 
e do marechal de Schombcrg , :iguardnndo a inves
tida dos castelhanos, ou como !-C, no seu castello, 
Santa lzabel C$tive.ue, áquella hora, expirando .•. 
Os r 3 lilometros at6 Borba fazem-se n' um quarto 
de hora, de um só ímpeto, e a aurora começa re .. 
colhendo no céu ot •eus crepe• noctumos. Os car· 
ro.. alemte11nos principiam a encher 01 caminhos. 
n•uma matinal azafama de feira. E' agora nece .. u
rio afrouxar a marcha em lentidào progressiva até 
Villa .3oim 1 tantas s:io as varas de porcos, as ma
nadas de bois e as recovas de mulas . .. Finalmente, 
a madrugada tinge de côr de ro!a os horisontes. A 
~coada branqueia as terras de semeadura. Ao longe, 
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-de l\bc:lrld 

na sua collina vigilante, regguardada pelas mura
lhas e baluartes do conde de Lippe, Elvas surge, 
toàa branca, com o seu aqu~ducto em arcarias. O 
Napier sobe velozmente as rampas ingrerues, com 
os seus fortes pu lmões de 40 cavallos, e entra em 
Elvas tendo feito 236 kilometros sem uma parte. Eram 
seis hora~ e vinte e cinco mim1tos da manh:I.. Esta .. 
vamos a 'i kilometros de Badajoz e a 396 kilome
t ros de Madrid. 

Atravessando o Guadiana na /m~11le de las Pai· 
mas, o automovel descança emfim por algumas ho
ras da sua marcha accclcrada de «expresso•. Parar 
quando se qoer, partir com o unico horario do ca
pricho; passar da lentid3o anachronica da Hteira ás 
velocidades maxlmas do comboio, essas são as van
tagens supremas d'c.ssa machina movida a explo
sões, com que o homem resolveu de tão maravilho· 
sa maneira o pr<>blema que consistia em reduzir o 
desperdicio da locomoçào. 
Quando se pensa que !ia 
r.em annos, um rei, dispon
do de todos os poderes, 
~astaria quatro dias para 
fazer a marchas forçadas a 
viagem que em menos de 
um dia estavamas fazendo, 
o homem contemporanco 
tem a noção orgulhosa da 
sua omnipotencia, e justo é 
que reconheça a felicidade 
de haver nascido algumas 
dezenas de milhares de ~n .. 
nos depois do seu antepas
sado barbaro, Que t~o a 
custo se mantinha erecto 
nas suas felpudas pernas 
simiescas. 

Abandonado, desde a 
saída de Lisboa, o projecto 
primitivo de um re~ 

cord, porque não ha
veriamos de repQusar 

~.'O. l :tL \ 
~·~·a>· ~} ' . ~ 

tranquillameote em Badajoz.( E largamente. 
abençoando os beneficio~ e os confortos 
da civili3açào 1 repousámo~. 

A' uma hora e cincoenta da tarde, o 
corredor Cundy retomava o vOlantc. Ti
nhamas 150 kilometros para a primeira 
élape de Trujillos, onde vagamente pcnsa
vamos em pernoitar. De novo o automovel, 
através das planícies da Extremadura hes· 
panhola, enfiando as rectas immensas em 
terceira velocidade, corria em direcção a 
Madrid. Abriu-~e entho o cesto de vime e 
h111chou·se a 8o kilometros á hora ... Por 
um momento hesitou-se em proseguir 
até á vilia &onmada n'essa vertigem 
insensata de corrida. Mas jã na sua 
collioa côr de serpa, banhando no 
no os alicerces das suas muralh as 
arabes, romana:s e visigodas, Merida 
nos retinha, fazendo-nos estacar dean
te das suas ruioas millcnarias. A ' s 

O Nupit>r t>nc:Jilh:ulo ~m fttrilt ao 1nln~6terlo 
d.'I g1u~n11., na ~I~ d~ Alcsti\ 

~li 



quatro horas e dez mioutos da tarde Trujillos ~ppare
cia-nos. Er.o 711rns fulia, como antes na Emer1la Au.
,gusta, Cundy teve de esperar que 
visita&semos a cidade, sacri6cando 
ás nossas exigencias de '""ristes a 
vaidade de bater o recqrd Lh,boa
:Madrid. 

Essas diversões iodolentes de louristes íamos 
porém pagai-as severamente . 1\1s sete e meia da 
ooite, Cundy retomava o seu lo~ar ao volante, 
ôecidido a n:lo parar senào em TaJavera e ~~a
dríd. Com os pharoes accesos e os teservatono3 
cheios de gazoJina, o Napier recomeçou a sua 
marcha veloz, agora atravei das estradas de Cas· 
tella. D'esse longo percurso de 300 kilornetros, á 
luz indecisa das estrellas, apenas o nosso o lhar 
attento recolhia â P<LS-sagem a vis-ao phantasmago· 

rica das povoações, entrevistas por mo
meotos e lógo dissipadas na escurit:tao. 
A temperatura descera abaixo de zero. 
Trespassava-nos um frio glacial. O ter
ror de uma pmu emniudecia-nos. Mas 
com uma regularidade incessante, a ma· 
chioa admiravtl devora''ª o espaço, sem 
uma trepidaç~o, ccmo se a impc1isse a 

mao poderosa e favoravel de um. de~tino. F inalrn1me, _as ~res 
horas da manhã, avistam-se as pnmeuas luzes de.~Iadnd. Ha· 
via apenas vinte e sete horas que deixáramos ~tub;il, eom 
quatorze horas eflectivas de marcha e nma despe:a de 23,20> 

emgazolina. O Napicrabran-"' 
dou entao o seu impeto 
vertiginoso, a travessou a 
ponte de Toledo, foi a as
censào da cidade, parando 
â porta do hotel Paris, na 
r.alle de Alcalá. 

Uma hora depois de ha
ver cumprido a sua ardua 
tarefa, uma candeia apagada traiçoeiramen
te o sepultava n'uma cova, oode o seu vi
goroso organismo de aço, :mimado por 
uma maravilha de mechanica, ia iogloria
mente paralysar-se. 
N~o lhe faltaram porém os panegyricos 

da imprensa nem as curiosidades da mul
tidào. Discutiram-no nos clubs e nas se.las. 
Acabou como um vaJente e o pr"orio rei 
ele Hespanha, referindo-se a elle, 
exclamava: 

-Um bello carro! Foi pena! 

C. M. D. 



(CoRll1t1111adc. do 1111·1-erq anftn4r) 
Durante o tempu que os portuguezes 

estiveram em Paris tratou .. sc de completar o 
effectivo da 1egi2.o, dando os logares vagos a hes
panhoes de boa vontade. Entretanto. um regimento 
d'tlilt. exclusivameote compolotO de portugue1es, 
granadeiros e caçadores, foi organisado sem que 
o'cl1e entrasse um só elemento estranho. 

A este, como aos ouuos corpos da legiao, de· 
ram, depois, vuias guarnições de con6ança e com 
missi\e:s espec-iaes, como a da reunifto dos recTutas 
refractarios; e n'isto se paAsou até lhl 11 epocha em que a 
legião íoi mai111 uma vez reorganisada debaixo da direcç:lo 
do marquei: d' Aloroa e dos geoeraes francexes La Roche 

e Duverger, que formaram t:-es regimentos d'inía.ntaria, dos quaes 
o primeiro era composto de companhias d'ililt, e um regimento de 
c&vollaria . No momento da partida para a Rua:-iia ainda houve uma 
escolha entre os homens da Jegi3o, porque o imperador só queria 
levar homens absolutamente ''alidos para. a nova campanha, que de· 
via ·r terrível e que o íoi ctf~ctivamcnte muito mais que se sup· 

punha. 
Depois d'esta eliminaçào, o eflet:tivo ficou sendo de seis mil homens 

todos fortes e sa1.1davcis, commanJados pelos coroncis Francisco Peito. 
C. J. Xavier, M. de Ca~tro Pereira e o marquez de Loulé. 

O marqun: d'Alorna r Gome~ Freire foram addidos ao elcado maior 
de Napole3o. 

Ü.ll regimentos de infantaria marcharam com o •grande ext.rdto.:1 A 
cavaJJaria, na maior parte remontada na Allcmanha, juntou·sc b tropas 
da guarda sendo uulisada pua a prou:cção do"I comboios de vive .. 
rcs e muni~i".es connantemeote ameaçado.'\ pelos cos~acos, que de•· 

<o o '"º"''° •• '""'º"""••=;a=""''''" •o'• ~ 



Em SmoleruLo, o 
exercito de X IJtolelo 

encontrou. pela prtmei
r.. '\·e-i, a extraordioaria 
pseudo-resinenda que 
os generaes ruHOS tí
n h"m resolvido oppôr
lhe. Muita, vc:c:cs, com 
efteito, durante esta 
guerra terrível, os rtlS• 

sos fingiam marchar con
tra o excrcilo invasor, 
pua lhe dlir combate, 
mas quando os írance
zes se preparav;m para 
os bater elles deaappare· 
ciam. 

A importante cidade 
de Smolen.lo era de· 
fendida por um forte 
ei:ercitoruuo. Napolc~o 
encarYegou ~ey d'ata
cal-a. E,tcmarcchal, de
pois de ter apritionado 
alguns destacamentos do 
inimigo. recebeu ordem 
de atravessar o rio 
Dnit>pcr, e, nortanto, 
de construir algumas 
pontes sobre barc"lt. A 
fim de facilitar esta O;:lC· 
raçào tornava-se indis
pensa\•el que uma íor
ça estive!is..: 11obre a mar
gem esquerda, a proteger o trabalho dos pun
toneiros, e el''e encargo perigoso coube aos 
portuguues. Napole2o prdena·os, sempre, 
nas posições ÍD'lportantcs, pois sabia que a 
sua bravura n20 recuava perante os maiores 
obstacutos. 

O chefe de batalhao ~loni• atr..-essou o 
Dnieper apeur do fogo vivisslmo dos russos, 
e como o inimigo, entrincheirado íóra de 
ponas, incommodu'e muito os ~us homens, 
atacou as trincheiru á bavoncta, forçando os 
seus atarantes a entr1r na· cidade 
alta noite; o segundo batalhar 
da legi!lo juntou.,e ª" 
primeiro, e as pontes 
foram con:;truidu sem 
difficuldade. 

No cli .. seguinte hou .. 
ve o bombardeamento; 
e quando, vinte e qua 
tro horas depoi11 O• 
franceze~ se di&pun~1m 
a dar o av•aho, reconhe· 
ceu-se Que a praça fô
ra completamente al ;.n
donada pela guarniç~o 
e pelos habitantes. que 
fogiam para o interior 
da Russia. a fim de obri-

gar :i\apole~o a ln
ternar·se, cada "e.z 
mais, no immenso 
imperio. 

Constantemente 
na, vanguarda Xc' 
se~aia audaciosamente 
a estrada de ~I oscou 
Em \'" afontina encontrou 
os russos e houve uma 
batalha com grande mor .. 
tandadc, mas de resulta· 
do nullo. Ahi ai; tropa$ 
írancezas .sofJreram gran
des perdas e a infanta· 
ria portuguua foi de t;il 
modo dizimada que o 
imperador reuniu 01 dois 
regimentos n'um ~ó. ás 
ordens do coronel Pfgo. 

Em / de setembro te· 
ve Jogar a horrenda ba· 
talha de Mo•kon. Ü• 
russos e~ta\'am res()h:1 .. 
dos a f.u.er um supprc· 
mo esforço para ~alvar 
a ~ua cidade S.inu, e 
os francezes decidido• a 
vencer. D'ahi resultou, 
apenas, a mai' formid:l· 
vel chacina de que ha 
memoria. 

O regimento de in(~n
taria portugueza teve um 
procedimento 1tlorio110, 
mas perdeu metade do 
seu eftectivo, i!;\O é, 
quinhentos e "e~~enta 

homtns, entre officiaes e praças. No lim, re· 
duzido a um simples batalhão, acompanh()u 
1\~y a MosC'ou, emquanto a cavallaria .,tgu1a 
o n-.1rcC'hal !\lortier. 

Em ~1o1icou a cava1Jaria pottugucn era 
cncaartgada de obter íorragenli e alimtntos 
para as tropas e por- conse~uinte obrigada a 
frequentes s.a":idas, das quaes voltava, :riempre, 
l·om muitos hcimens de menos. Os coHacos, CO· 
mo OI :aclvagtn~. im.-entavam os mais invero
simeis ardis p;1ra surprehender o inimigo; e 

urna '·ez, na e~trada de S. Peters· 
burgo, a e-avaliaria portugutll 

a~hou·sc C'eruda por 
tres mil cossaco!l e st'• 
escapou ao seu comp1e
to txterminio entrin<.hei
rando-se n'uma,. ruin:u.1 
onde se defendeu até que 
os fraocezes 1 he ''ieram 
acudir. E' ~abido o que 
succcdeu em !\foscou.,\ 
fome, o frio,•~ dt.·ençu 
dizima,am ª"' tropas . 
Reinava completa desor .. 
dem. Xapolt:io compre· 
hcndia bem que seme
lhante sítu.açã.o nloPodia 
prolongar.se e ordenou 
a retirada para 
França .. \s primei· 
ras tropas partiram 
a 18 de outubro 



~lil vezes tem sido 
descripta essa retirada 

atravez po\•oações destruidas e campos, de· 
vasta dos. A 1 fome veiu em breve juntar· 
se um frio cruel, que elevou ao ma:dmo 
o soffrimento do exercito. Os soldados 
extenuados abandonavam as arntas para 
facilitarem a marcha. A confusa.o e a in· 
disciplina eram completas. A cada para· 
gem augmentava o numero dos desappa· 
recidos, que eram todos os que se dei· 
xavam ficar atraz, porque 051 camponios 
russos massacravam·nos sem mizericordia. 

As peripecias d1esta funeita retirada eo .. 
chem volumes e n' ellas os portuguezes só 

um só regimento fran
cez e ~e chegára ao ex· 
tremo de compôr bata lhões •sagrados.• 
unicamente com os officiaes sobrcviven· 
tes1 o regimento de infantaria portuguei:a 
de Franci~co Pêfo e o de cavallaria do 
marquez de Loulé mantinham-se intactos. 
Nas suas fileiras havia claros, comprehen· 
de .. sc, mas devido á fome, ao frio e ao 
ferro do inimigo. E, portanto, na.o deviam 
ser os portuguczes que mais deviam sofirer 
com a inclemencia do inverno excepcio· 
nalmente rigoroso d'esse armo? 

E dizer que estes heroes que immorta· 
lisa.ram o nome portugue-z pela sua Ade· 

apparecem dignamente no meio da d<:sord•m !idade e bravura eram amaldiçoados pelos 
ge:ral. Levados para uma longinqua cxpediç:to seus concidadãos, que os conjideravam como 
pelo prestigio de um homem que em dado traidores, e condemnados ao c1quecimento da 
momento os enthusiasmou, condemnadC·S a Historia! 
vêr os seus heroicos feitos completamente es- Quando o exercito francez, em atirador, 
quecidos, porque a gloria de tantas campa · chegava a Orcha, ouviu-se um gran<le tiroteio 
nhas iria enriquecer os annaes militares da na retaguarda. Instinctivamente toda a gente 
França e oào da sua patria, os portuguer.es, gritou: •Ahí vem o marechal Ney! .. Era elle, 
defendendo à custa de sacrificios extraordina- com efieito, o bravo dos bravos1 que não tar· 
rios uma bandeira que nào era a sua, devido dava a apparecer ao longe, perseguido fe·oz· 
ao seu espirito militar e á estima que tinham mente pelos cossacos. 
pelos seus chefes, souberam conservar-se uni· Formou .. se logo espontaneamente uma c<r 
dos e disciplinados até ao fim da tragica re.. lumna de voluoLarios para lhe a::udir; e ã 
tirada. frente d'elles Ney t<:· 

Quando não existia conheceu os dois regi· 
mais, por assim diter, mentos portuguezes, nº 
~oc=::ioc:::::ioc=:>D<",d~f /,.~~==~~~~:f::;;~~l~~~.oc:::;.oc:::::>oc:::>oc::x> 



dos quaes elle 
dizia que os punha 
sempre á frente, por· 
que c~tava certo d~ 
que, marchando-s.t 
~breos seus passos, 
se seguia o c-aUJio.ho 
da a:loria. 

Na margem es· 
querda do Bcresioa 
acharam-se reunidos 
os restos do .gran· 
de exercito , a que 
vicriAm juntar se as 
tropa1deixada.s atraz 
a fim de prottger as 
communicações. O 
marq..aei d' Alorna, 
governador de Mo· 
hilc", trouxe, com a 
g uarniçào d'esta cl
dade, o seu regimen
to de infanteria por
tugueu, quasi com
pleto, e u:r.a grande 
quantidade de vh·c· 
res e proviJões de 
p:uerra que na.o po
diam chegar mais a 
propo1ito. Depois 
com,c;ou a passagem 
do Bere~ina. 

\'a1eri a pena registrar .tqui 
as 1cena1 desoladoras que no
tah11iYr1m, para sempre, casa 
manobra mili1ar? 

e:-..ercito e partiu 
a toda a pressa para 
F'rança. Ksta deter .. 
m inação produiiu 
um ef!cito deplora
'\·cl nos soldados, 
que nao comprehen
dtam as r.onsidera· 
ções poht.ica"i a que 
obedecia o impera
dor. 

U d cscontenta .. 
mcnto, ent~o, che
gou ao cumulo quan
do !e IQube q\1e o 
commaodo em chefe 
tinha sido dado a 
Murat e não a Xey. 
l >s uhamos l"ços da 
di~ciplina desfize .. 
ram·se e rebentou 
uma anurchia impos· 
sível de jmagioar. 
:\'~o havia. mais, re 
gimentos nem com .. 
panh1u; os wldados 
em massa t1.0multuo
sa ava11ç-ava.m sem 
se importar dos seus 
cheíes. Prahcavam
se accto! de uma 

.\ retirada ameaçada pela 
reuni.\o dos dois excrcitos rui· 
Soll contidos á. custa de ufur· 
ços sobrehumanos; a dedica· 
çllo •ubliroe do general Ebl~. 
com os seus pontoneiros ; as 
ponlcs invadidas tumultuou· 
mente pela multidào apavora .. 
da; os soldados abrindo cami· 

barbaria revoltante. Como as 
estradas de ~morghoni a Yilna 
eram em descM" con ... taote e 
Hcorrcgadi~a, devido à gead~ 
que as cobria. os tombos enm 
frequentes e homem que cahiói 
era homem perdido, porque os 
~oldados, egoista1 como féras, 

[í.~~~~::: ::.---=-=""'~~~ em vez de o ajudar a le\antar, 
atiravam-se a ellc, arrancavam
lhe os sapatos, o capote e al· 
guns valore• que tlvcs~e. Se o 
desgraçado tentava dcfcnder-,;c 
morria cra .. -atlO ao solo p<ir uma 
bayoneta. Chega ... -am- mc~mo, 
a n!lo esperar a1 quedas: pro

oho brutalmente, á ponta de 
bayoneta; os canhões a rodar 
dei3piedadameote sobre 01 corpos ainda pai· 
Pit.antes; os cavalleiros a galopar sobre os in
fd1ies que tombavam ; os desesperados ati
rando-se ao rio para morrerem. mais depressa ; 
e, finalmente, as bombas do exercito russo a 
cahir com um~ regularidade desesperadora e 
a levar ao stu auge o terror e a loucura 
do' feridos e do.s homens da retaguarda que 
if.C"aboiram por serem envolvidos pelos cossa
C'os .•• .Eis o que foi a pa• ugem do rio Bc· 
rc,ina. 

'!'\'eue dia e nos que se seguiram o con
tin~cntc ponuguez .soflreu tantm1 baixas que, 
em M1l·Odestchini, o genera l Comes Freire 
a peras p8dc rcu!lir cento e cioeoenta bomen~ 

cm \'Olla de si; e ainda as miserias da 
retirad~ -:stavam no comtço I 

bSmo:ghoni, Xa;wltao deixou o 

voca .. ·am-nas aos '""'peitos de trazertm comsi· 
go alguns vivcrts. E estes horntnl eram an· 
tigos tamaraclas, companheiros dt glorias! 

fi~m J oupranani , aJguns soldados, quasi ge .. 
ladost deitaram fogo a cabanaa de palha, 
queimando vivos muitos camndas que lá se 
tinham al,rigado. 

Este acto abomina .. ·el teve por tutcmul"lbas 
os officiacs ;>ortuguo:es xe~e• (o'"ra.nco e _1osé 
Venando. que c.stavam abrif!:ados ºª' palho· 
tos e puderam tugir a tempo. 

Vilna foi uma estaçao de delicias, na via 
do lorosa percorrida pelo ext:rcito francc.i. 
N'esta cidade o marquei cie Loulé reuniu á 

me1a 01 seus patricios, (lfliciae1 e soldados, 
e essa rcfeiç:lo entre compatriotas esfo
meados e quasi agonisan1ca apertou R 
ainda mais .. os laços da tocante aohda· 1~' 

o~ 



riedade que os unia. 
De te1-to, quem po•suis!e di· 

:\ey se lançaram tam
~~~~~/;&~~"-"'~ ':-c1L, com avidez. O mais ex 

nheíro encootra-.·a em Vi 1 na 
abundante alimentaçào. ).(uitus pagaram 
caro a felicidade de matar a fome. As ruas 
C!ltavam cheias de soldados dcit.ldoA no 
chão, repletos de carne e aguardente; e, 
como nada os fazia sahir do 1eu torpor, 
por lá 6caram para sempre, pois 01 cos· 
sacos nlo tardaram a apparecer .•. 

O mesmo succedeu em J\:owno. Na maior 
praça d"e1ta cidade \·iu·s.e1 nm dia, mait de 
cem toneis arrombados, ao lado dos quacs es
tava estendido nm considtra"el numero de 
soldados. Cahiu a noite, muito fria, e os in· 
feHzes pas.sarcim, sern uan~i<,·ào, da embria· 
gue1. para a morte. 

A mais escaoda1osa scena da retirada pas-

sou·11e perto de Yilna. á , .. iua do m•rquei de 
Loulé e de dois outros Qffidae$ portur;uues, 
que tinham obtido urr trenú, puxado f)\>r bon' 
cava.1101. As tropas subiam o morro de Vatza, 
n'uma e\tr;;.da inteiramente gelada e escorre· 
gadia. Os homens da escolta da equipagem de 
Napolc:i.o e do lhesouro do exercito faliam 
híorços inauditos para vencer a ladeira, mas 
t:m v:i.o; os animaes nào podiam. 

N'isto OU\'iU·SC, ao longe. o troar dos ca .. 
nhbes TU!-\01 e appa.receram. ao mesmo leinpo, 
a corrtr, a.a tropas de Ney, encarregadas 
de tobrir a retirada . .\ escolta da equipa· 
gem, ao '·Cr o que se pas~u·a. deixou de 
luctar contra a inercia dos cavallos, arrom· 
bou as cuixu do thesouro e começou um 
verdadeho saque, ao qual os "iOl~ado1 de 

traordinario é que os cussaco,s, 
percebendo, ao longe, o que se punva 
vieram, a galope, tomar a sua parte e 
viu-1c {caso unicol) os inimigos a fratcrni· 
sar no roubo. 

Em N1cmcn a dolorosa odysséa toca o 
seu t.ermo. OJ ru.uos perseguiam, ainda, 
os franccr.et, mas a retirada toma agora 
um aspccto qua\i correcto. Que alegria 
para 01 portu~ue.zcs a de encontrar cama .. 

radas que os cou.a;cos tinham separado da 
grande masn do exercito~ Qtie felicidade a 
de se tornar a vêrl F. que sati1lação a de to
marem banho e se vêrcm livre:. dos incom· 
modos farrapo~ que os cobriam! Em fim, go
savam com delicias do bem estar de <1ue ti· 

nham sido privados tanto tempo. J- m Kcc· 
nigsl>erg os portuguezes foram achar Gomes 
Freire e o marquu d' Alorna. f, marque~ 
e o seu 'õbrioho José Tancos morreram 
ahi devido aos softtimentos da. retira.da: as 
privaçt•e• e o frio íaúam ainda vkt1mas. 
nos cinco mil homens da legifto portugueia, 
que íorarn para a Russia, voltavam pouco 
mais de mna centen2: do rettimcnto de cavai· 
laria apena.s exisLiam dez ofhciae•I 

Em J~ 1.3 ~apoleão, que recJ::imava da Fran
ça as ui umas gotas do ~eu gentroM> sangue-, 
lembrou-&e de aproveitar 01 restos da lcgi2.o 
portuguva. :\ão podendo formar um corpo 
etpe(ial, devido .. o insignificante numero de 
homcn' escapados Ja Ru1sia, dispersou·os 
nas fileiras do •grande exercito.• Com t ~ 



cavalleiros ~uo tinham ficado cm 
Grenoble formou um esquadrão 
commandado pelo capitão J. Car

cez Pinto Madurtira, e mandou-o 
tambcm incluir no cgr~nde exercito. 

Gomes Freire, com o seu offidal 
âs ordens Thtotonio Banha, reuniu-se ao cs· 
tado maior de Napoleào em 1; de abril de 
u;13; acomptinhou o imperador até Lutzcn e 
de ti foi enviado a Yéna na qualie1ade de go· 
vernador e.la praça. Mal chegou a uta cidade 
percebeu a tmponancia do movimento pa
triotíco que minava toda a Allemanha, con. L» 

suttedcra cm Hespaoha e Portugal. Km con· 
sequencia o•t!'ta ob· 
servac:;lo resolveu es
tar sempre prevenido 
e âlcrta, de íc'mna que 
quando um corpo li· 
vre, de mil e aeiscen· 
tos estudantes, tentou 
apoderar-se de \"éna. 
Gomes Freire, com 
ama insignificante 
força de duientos lan
ceiros. que era a que 
pouuia. b1t<u, dis· 
persou e aprisionou 
muitos dos e&tudan
tcs patriota11. 

O imperador, apre
ciando a diplomacia 
cnergica de Comes 
freire. n'um posto 
~ecundario, deu-lhe o 
governo ele Oresde, 
que era de grande 
.:onfiança n'eue mo
mento1 pois era n'cs
'ª cidade que ::\apo
lclo concentrava as 
forças. Gomes Freire 
lllOSlrOU·SC digno da 
honra quo lhe fôra 
..:onccdida e cercou
"º de C1fliciae!i seus 
..:ompatriotas e1'ct1lhi· 
dos eotrt: 01 mai~ di
i;nos. nomeando che
te do seu e6tado maior 
•>chefe de c1quadr20 
.\chilles Pereira e 
primeiro ajudante de 
··ampo o capit:IO Luiz 
Mendes de Vascon
cellos. 

Durante o armisti· 
cio ql1C •e seguiu ~ 
batalha de Bantzen, 
houve magnifica-. festas em honra de ~apoleào. 
O commanJante da praça, com os officia.c.s_ seus 
patricio1 conS-tguiratn, com a sua alta d1st1nç~o 
e aflabllidade, que as damas da melhor aocieda
de de Dresdc tomassem parte nos jantares e 
reuniVes de gala. 

Acabado o armisticio, Gomes Freire teve noti .. 
da, por alguns (u. 

0 
gitivos, de que 

~~~b~~~ 

os au,triacos tinham trucidado a u 
guarniçao franccza de P1lna, e te· 
me11do, â. vist.a d'isso, i.cr tambtm 
atacado cm Dresde por algum forte exer
cito, ao qual elle nho estava cm condi .. 
çõcs: de resistir, mandou immediatamen· 

te avisar Napolelo, que, com a promptidno 
com que tomava todas as Auas resoluções, acu
diu logo. 

fol là que alguns dias depoí.s se deu a cele
bre batalha, a mai$ gloriosa d'eMa campanha. 
Do alto de uma tone, G<>mts Freire acgulu to· 
du 1.1 peripecias com o au.""tilio de um ocu!o 
d'alc.ance, e viu a des.orde;n que se deu no bri· 

!bante grupo de offi
ciacs inimigos1 em que 
figuravam o imperador 
da Russia e o rei da 
Prussia , quando uma 
bala de um canh!lo 
franccz puniu o gene
ral Morcau da sua trai
çào. 

::\apoldo deixou 
Dresde a 1 d'outubro. 
Qu:.tro dias depob o 
exercito auttr<,.rusa.o 
cercava a cidade. )las 
o imperador tinha dei
xado um corpo de vin
te mil infantes e qua· 
tro mil çav;tlleiros. sob 
as ordens do marechal 
Couvion Saint·Cyr. 
Gomes L-'reire, ºª"suas 
funcções de go,·erna· 
d~r. continuou a tra· 
tar de tudo, encarre
gando o seu euado 
maior do serviço da 
policia da cidade, no 
que tanta prudencia e 
actividade emprega .. 
ram que nunca houve 
a menor maniíe~taçào 
dos patríotat, que eram 
em grande numero. 

Gouvion Saint·C)"r 
repelhu ,·ictorio~amcn
te ograodeauahodc-. 
alHadC!:!!>, os quaes, em 
togar de se retirarem, 
a1argaram, sim p1 Cl>· 
mente, o cêrco, a fim 
de que o fogo da pra
ça os nlo alcançar.se. 

Assim b1oqueada~. 
as tropas de nrcsde 
ignoraYaru o que se 

pa~sava íórti., e st'1mente a 1l:S d'outubro !ouberam 
da derrota de t\•poleão em l.eipsick. devido ás 
tropas de \\'urtemberg, que recu,aram bater·S~, 
aos bavarot que ameaçavam de lhe cortar a reti
rada, e, 6natmcn1e, aos meritõs gucrteíros de Ber
nardoue, antigo marcchaJ do c~ercito (rancez, jl 
n'ene tempo príncipe da Suecia, e que pagava o~ 

beneficio• de :\a· 
pole:io ligando. 0 

~~~-=:. ~~~~16oc::iol] 



se aos teus inimigos. Dutante estes aconteci
mer.tos a~ tropas que cercavam l>re•de augmen
t.,,vam constantemente, mas, ape1ar da )Ua po· 
iiç-no critíca e mesmo desesperada, Gouvion e 
Gomes Freireaefendiam·&e heroicamente. como 
se do um momentn para o outro pudessem 
chegar socconos dlica10. 

Entretanto_. a falta de viveru fazia-se 
~entir. Para os obter, tres dias segui
do~ mandaram sair um deJtacamento de 
~eis mil homens. As duas primeiras sor
tidas deram exeellentc1 resultados, ma..~ 
na terceira o destacamento teve que re
colhtr á praça •m d•b•ndada. 

D"ahi em deante a guarniçao ficou re
duzida a meias ra(\"•tS e a esta minria 
veiu juntar-se a epidemia do typho, que 
matava de cem a cento e vinte homtns 
por dia. 

P•ra completar a dcfc•a da praça o 
marechal Gouvion tinha construido re· 

duetos de terra, atrat. dos quaes espera
va, a pé firme, o inimigo. 

Nao esperou muito tempo. A l de no. 
vembro os alliados avl4n ;uam, com for
ças importantes. sobre o rcduclo que pro
tf'gia a porta e:ham<.1da de Mcoen. Fu
rioso da resistencia que encontrava, o ge
ntral tusso T0Jst4 t mandou 10 asnlto 
columnu sobre columnas; e tantas (oram 
que, no fim, os seus camaradas, subin'.lo 

&obre os montes d~ cada veres, con
seguiram entrar no rcducto. A sua 

alegria, porim 1 nào durou. Gouvion ~iot- íl 
Cyr, que guardava todo o seu sangue fno, 
notou que as tropas inimigas, entradas no re-

0 
dueto, 1e achavam separadas do resto do exer
cito e mandou dar-lhes, pela relaguarda, uma 
carga !i bayoneta, escolhendo para esse lim 
soldados decididos a vencer ou a morrer. 

O que •e aeguiu foi medonho! Doi• 
mil o quinhentos homens dos t1lliado1 
ali ficaram empilhados uns sobre os ou· 
tros! Gomes Freire e Thtotonio Banha, 
que tinham assistido á matança de M~1-
kowa, conícuaram-se borrorisados • vis
ta d'aqutlle upectaculo. 

Foi 1ob a lmprcssão d'esta lucta ho 
merica que 1e principiaram as negocia· 
~ões relativas á. capitulação, e por iuo 
o.s defensores da praça obtiveram-.~ m ti111 

honro•a' rondiçôes. 

Ficou decidido que a abandonariam 
cm seis dias e cm columuas que par
t iriam todn as manhas em direc(:lo a Stras .. 
bourg. ( > inimigo stria obrigado a forne
cer-lhes vivere$ e alojamt-ntos até chega
rem a essa cidade. Os officiaes e um ba· 
talhão da •tua1da. que se achavam em 
DrC$de rodcriam sair com armn e ba,-a
gens, auim como poderiam os francucs 
levar alguns canl.ôts viLdos de Paris. 

A capitulaç-lo concluiu-se a 1 z de no
vembro, com as auignaturas dos generties ~· o 
em chefe russo, austriaco e fran-
cez. A primeira columna partiu a Oc=:>o 



13 e a ultima a 18, sendo esta sob as ordens 
de Gomes Freire. Quando este general saiu 
é que os alliados ennaram na cidade. 

Retirar·se n'tstas condições equiv;.Jia, quasi, 
a uma victoria, e, por esse motivo, os mo· 
narchas alliados recusaram·se a confirmar a 
c-apitulaçào assignada pelos seus generaes. 
D'ahi resultou que, a 20 de novembro, os 
francezes, que já se achavam em Kemniti, 
foram intimados a suspender a marcha. 

Dias depois (begou a noticia de que a ca· 
pitulação não tinha sido ratificada e que de· 
viam volt .. r a Dresde a tomar as mesmas per 
sições que occupavam antes de partir, ou en· 
tão internar· SC na Hungria como prisioneiros 
de guerra. Nunca se vira semelhante violaçào 
á fé dos contractos ! 

Mas como resistir? Os soldados írancezes 
com Gomes Freire e o seu estado maior fo. 
ram conduzidos para a Hungria e lá ficaram 
até á assignatura da pai. Theotonio Sanha, 
que se perdeu durante a marcha, cahiu nas 
m:tos dos cossacos. Mais tarde perm itliram· 
lhe que embarcasse na Hollz.nda, com des· 
tino a Portugal. 

Assim que os alliados penetraram na França, 
6zeram desarmar os estrangeiros do exercito 
ítance z. Os poucos homens que existiam da 
legião portugueza, um cento, no maximo, fo .. 
ram reunido1l em Grenoble e depois enviados 
a Btuges. N'tsta cidade os portuguezes en· 
contraram alguns dos seus compatriotas. que 
tinham sido aprisionados pelos francezes em 
Hespanha. 

Luiz XVIII mandou propôr aos nobres res· 

'''· 

tos da legiao que ficassem ao seu serviço, 
com as patentes e privilegios que possuiam 1 

mas poucos acceitaram e a maior parte seguiu 
para Portugal. 

Perto de Bayona eocontrara:n o exercito 
anglo-portuguez .. O.:; Jegionarios foram apre
sentar-se aos regimentos a que antes perten
ciam, sendo, porém, mal recebidos e collo· 
cados nas 61ciras com as patentes que pos· 
suiam cm 18o8. Chocados, com raza.o. de 
tal acolhimento, a maior parte d'elles pediu 
a reforma e outros voltaram pa1a França. 

Os legionarios que se acharam reunidos 
em França, depois da guerra, andavam por 
quatrocen:os, entre offü iaes e soldados, que 
puderam vohar do fundo da Siberia em 1815. 
A muitos permittiu-sc que embarcas-:iem pa· 
ra Portugal, indo pela Inglaterra. O mes· 
mo succedeu com muitos leg1onarios pc rdi· 
dos e prisioneiros na Allemanha. 

Alguns simplts soldados ficaram, para sem· 
pre, na terra que tinham defendido como se 
íôsse a sua. Na capital todos elles obtiveram 
empregos de confiança na casa da moedat 
no Louvre ou no ministerio da guerra, eain· 
da ha quem conheceu, vivendo muito uni
dos, dezeseis d'esses bravos que, em Paris, 
constituiram familias-ainda hoje orgulhosas 
de descenderem de homens que, pela sua co· 
ragem, pela sua disciplina e pelo seu espi
rito de sacrl6cio, acrescentaram uma pagina 
gloriosa á historia militar da França. 

Compilado da frauce~ por 

A. o' AGUILAR. 
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A illustre e~criptora franctza 
Madame Adam (luliette Lamber) 
visitou novamcn1c Lisboa, acom
panhada pel.-i pocti"a )ladcmoi~l
le Houchard. A dircC'tOra da .\'oN
t•r/11 Ret"lte é uma figura saliente 
da litteratura feminina europÇa, 
auctora de uma larg;.. serie de v<r 
lumes. o primeiro dos quact tem 

'::2 a data de lt'~~. () romance, o 

~
B conto, as descrip\{'•CS de viagem, 

'...._~ as questões polittcas e soch1es 
w.9 teem sido alteroacL,mente aborda

das por \fad,.me Adam com indi:it 
cutivel talento, e algun• dua seus livros, 
especialmente Patome, conquistaram-lhe 
merecida notoriedade. No nosso pai1, ao 
qual a di!tincta a-scriptm• consagrou um 
volume de impress.1les, intitulado IA Polrt'e 
Porht,Koi.u, e publicado em 1h<)l(l,. ê o ~eu 
nome tambe:m muito conhecido, e em I .. isboa Madame .\dam mant~m antigas e afie 
ctuosas relnçt1es no nos&o mtio litterario e 

amavel a recepç2o que tem en· 
mundano, ~endo por e.se motivo basta~~te~~~ª~~==~~i~~~gi~~!!~ t• tre n/..s. 

1-\l&dame Juhcn• Ad.aa 
:t-011 "'""' 1\--as do hllt1QllC'lf' 4•0ito:c:1do • ~lida.me A'1.u". 110 A.\'f'l!ida 

l'•lal-..t, no diA N cko mt.rço. J-\tatkmo .. llt" Jhm··hard 
r tflih de \'AS'lo'UC" 1< ll~NOt.lt'J .• 





~l \RIO C.\U O.\ <..vsTA o SAS• 
T.\ R1nA-Ainda ha pouco suc
cumbiu a uma meningite tubtrculo-
1a este infeliz rapaz, que era filho 
do lalle•ido Guilherme de Santa 

Ritta, que foi um poeta e escriptor de 
merecimento. 

O 61ho herdou a intuição pottic1 do 
pae, mu a sua feiçao caracteristica tra 
a de um peuimismo extraordinario aos 
vinte anno11 e para o qual concorreram 
certamente dois factore.s-o ter assbtido 
á lenta e prolongada agonia do pae, que 
1uccumbiu a uma tuberculose, e o ser 
elle proprio um tuberculoso. 

Além de vario:) verso:11 1 muitos dos quaes publicados jà, 
o pobre rapa:r. tinha em preparação um poema que pelo titu· 
lo Os 1'fo1utros indica já a sua feição pessimista. O soneto que 
publicamos fazia parte d'elle, intitulando·ie /\'<1 mett quar/<1. 

~;6 

Ili" tstc lf'1Ílt nn ;-o/ta tio »UN lt1to~ 
AJtja1táo sua:-'e 11m nj>etlrn a/gtNlt. 
Qu' "" J11u 6ai.rinko st>l>rt ~ jNt/4: 
e So/Jn• I que 10/fres m11trat:dmt1tlt !• 

Erp1 .. m< ... Ouse: mmça mat~ 1t1e deito! 
. . /; .. o rl!l<1gu1 a 6ater nervt>sa11uttlt 

(Umo o mtu pobre t<IYa(4o ulrl'il<J, 

1 /a 114 /ar/miro IÚ pulsar. Joe1fl< t 

& ,., 111M6tsu rLsar .1 ••• (pMIÚ-'#U • nr) 
E d rdqpo a /alar.' De1Z• l411ir • •• 
Ai st ,,. J>ôllesse tJdt>nneur. 101tA•r/ ..• 

Stnt.6ras... Anllrn-o, /osl Ouro, altm ..• 
Avé·M.Lria .•• Mi"lka santa m4et::. 
º"'°"' cm~me toús . .. áaxnn-mt dtor11r I 



D. Helena Hamilf.on \lillega~ 
Entre as diplomatas que mais lar

gas sympathias tinham conquittado 
na no$sa sociedade elegante, e que 
n'ella destacava como brilho de 
uma excepcional di~tinc<;lo, n:io po
dia deixar de contar-se em primei
ra linha a gcndlissirna esposa do 
i Ilustre encarregado de negocios da 
Republic-a Argentina. 

O sr. D. Jacinto Villegu .,.. 
tava ha annos j6 cm Lisboa, e 
era, por sua vez, bastante e me
recidamente estimado tambem. 
M exigcoclasda sua carreira dt· 
plomatica obrigaram-no, por6m, 
a regrcsur agor.i ao seu paiz, 
poucos dias depois até, por si .. 
gnal, dos distincto1 diplomatas 
terem inaugurado, com uma das 
mais bellas recepções da esta· 
Ç3.o, a sua nova rcsidcncia na 
qual se revelava, em cada por· 
menor clecorativoJ o delicado 
bom gosto da dona da casa. Nno 
admira, pois, que a partida ela 
sr.• D. !lelena Hami lton Vil le· 
gas tenha deixado a mais viva 
saudade em todos os salões arit· 
tocraticol; da nossa capital. 

fC/ultJ de no.u • ' 'º"i;~rA\ 
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_R_A___,~~· 
O nujQC' Par11e\·1ll, lnvcnt .. r li(> dinl(frel niihuu 11lle111~0 !'t<-1t1 ~nhe<ido, 

OOUVct":O&llCIO <.'VIII ())C Ollk• ·~) •1<> hau1lh;;,. Acr .. 111attco 
dc Berlim, pot utt,.,,.!ão dat. (e"IJ11i \.'Ontmtmor:itk.u do wu ~,.• an11h-o:niario, 

4ue.<;e t('iltiraran• cm 1; •lc maro;" 1111•10 
e que ÍQr>'lm ecilC'cialincrn\' ... "01ali111id:l-< por \lllh ~\'bili, a Qlle a<;.;i•air:am 

o j(Ct1erali1<>.hno Hahnkc. o n1iui~lro •l.11 JtUt"rà t dittcrcmtfi ge1tcr.11d 

/ (7ú/rJ. tf,f' (°li, 11ttl ll!<t;I 


