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Na 1Jrandc arte encontra...se quanto à épo-
ca um t&pru revoluciooario que lhe deu 
actu•lidade e uma alma etem• que !ala á 
nossa alma. 

K .. u., duat q11alidades sa.o bem nitidu 

J- ÍJ Otf/ÍtN(lS, SoU!ill LA·~~. l .a.·ulA 
de Bdlá!I Arln 

para que o• anistas na.o deixem de se nOr· 
tear por ellas, sec quebra do tea instincto 
ou do seu sentimento. 

Todas as renovações de belltza hlo de fa
r·tedenuod'esta dualidade. Ha meunouma 

e vaitat 1 

d'uma vasti· 
dãodcpon·~ ~ 
toscardeae... ==--

!~teci~: 
.::.;. ~~ -ma de 

:.:e_ ,....~~~combate 
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.I social, sereia que pas~a a prégar o 

L) Progresso. E' na esculptura Con.stan
tin Meunicr u,0<1lhando o inferno 

~ ~ das minas, Rodin cuspin do a dôrdos 

1 c:éus, Derré enternecido das Fillcs
mi·res, dos manelt-:cu·pis, Bloc:he 
batendo os dentes na fome, no frio, 
Blocbe o aut"tvr da 1~onia lancina&te 
do Chevalier de la Barre. 

:'\a pintura ê Çarriére, o sonha
dor misanthropo do povo, da.s mu
lheres que arrancaram a 1nita para 
as barricadas, Stcilcn o poeta arno-

ravel das creanças, dos gatos, das multi
dões que •••m fome e sede de justiça, é 
\'illeue, é Chcret, sao outros. u lapis de 
Hermann Paul, de Forain. de Leal da Ca
mara. de Grandjouin. a muJica de Char
penücr. o theatro de lbscn, de Sudermann, 
de Antoine, veem cm auxilin da revolta. 
Na liltcratura entao que 1igantcs desde Zo
la, qut= armava os seu!' perJOnagens de ma· 

000 

ris~ sempre humana. ideal e bene-
6ca. 

Ser- tlt1110 é ter dentro de &i um 
pensamento forte, que vindo, por 
as.sim di1er, do começo das eras, 
a5$0m braue o troglodita e se pe:c-a 
no infinito, dando o derradeiro bei· 
jo no derradeiro homem -uoribundo. 

As A11roras, donzellu no "ndal 
da primeira coromunhao. as lt•~s· 
tadu uivos e pontapés íeminino1, 
as preces iníantis de jGelhos e M!los 
postas, oit autos cm que Montano 
toca gaitn e Lisisca ladra, qut representa 
isto á no.ssa alma? 

Depois a arte tem que deixar de se cin
gir 6s nec~ssida<!t-S d"um povo para abar· 
car as do universo. O espírito de selecçào 
internacional que boje em dia preside a 
todas as manifestaçt>es humanas acabou com 
regionalismos e escolas. Pari; ficou sendo 
a Athenas moderna ponli6cando em esthe--



ses, loucutas, 
outl'O mundo. 

A Paris se veem caldear os talentos, 
de cá irradiam pela tena. Do nosso tem
po foram o San Diaz, De la Gandara, 
Zoloaga, Sorolla e Bastilla, /.ó, Ziem, 
Steifen, Sargent, Salgado, Teixeira Lo· 
pes, Columbano, outros e outros que 
aqui ganharam a tempera do seculo, sob 
esta lamina rigida do céo, cm que a fe· 
bre mata, ou a febre vinga. 

Poderâ partir-se Pro .;;ada paiz das go· 
mas .. lac;as oara as terra ('lu das terras para 
as gomas·lac-as, dar-se a côr local, avio· 
lencia dos nervos, o indivldualismo ma
ximo, que o espírito é um só, veiu de 
Paris ine:octing-uivel e soberano . Embora 
qualquer povo seja objecto d'urna reno
vação artistica, essa reno..,açao pode ela

borar·se aqui den
tro das duas bor
das do Sena, entre 
?S manchas verdes 
e saudaveis do Bos· 

nem a poeira sensual das estatuas parti
das, nem o sonho peregrino dos paineis, 
os artistas portuguezes encontram-se aqui 
deante de toda a belleza humana, a an. 
tiga adormecida, a moderna florindo por 
todos os lados. Transplantados do dolce· 
/arnieule portuguez para este meio onde 
a batalha é feroz, ou se íanam depressa 
ou se engrandecem como nenhuns outros. 
Paris tem mais ou menos o genio dos 
exll'emos, ou eleva ou anniquila. 

Portugal tem aqui uma colonia relati
vamente numerosa d'artistas. Uns adima
taram·se ao meio, produzem para Q _povo 
francez e para a republlcó1 como Le~I 
da Gamara, como os irm:los Sousa Pinto, 
na.o sei se Pratt, corno Sousa Lopes, cujas 
mulheres amoravelmente elegantes hão de 
enamorar dentro em pouco das vitrinas 
do Beraheim Jeune. 
Outros vão na emba
lagem a tomar posse 
do m~ti~r. o estu
dante já longe, Sa-



les, Jardim , Alberto Silva, Vianna, 
Candido d' Almeida.Desembarcaram 

ainda ha pouco na gare d'Orsay Tei-
xeira, Rui"('\' Malbuisson, Nunes, Plan· 

tier, cujas marit1l as eram já em L isboa o en
levo das menin~,. da Lapa. E dileiianli nao 
faltam, lOmO R(.;ddgo Soares que hoje pinta 
por amor apenasJ como Le)tào que compõe 
nUs sobre a sua tatua
da pelle de trigre de 
atelier e que no Lu· 
xembourg 1 no Pare 
Monceau fa:c agu;.,ella 
entre dob olhares a 
madame Durand, em· 

quanto ao lado velhos 
veteranos falam em fu
zilar os curas e nos obu
zes de Gravelotte. 

Conhece· OS Montmar
tre e o Quartier Latin 
pelo calor das maneiras, 
o falar alto e as paixões 
das raparigas. Elles po
diam n:to ser artistas 
menos amorosos e ama
dos d' estas parisienses 
cujo focinhe atemorisa 
a incorrupta castidade 
das estreJJas. 

Que paixões nào tecrn 
por ahi accendido, fortes 
e morenos, caldeadosdo 
tal e dos saes do mar? 
E' preciso que produ
zam como Teniersleguas 
de quadros para terem 
mais télas que amores. 

Isto vae tornando Por· 
tu"al con heci<lo cã fóra 
a par das ôstras, do 
RefHJ/a a /Jóla que os rea· 
lejos mastigom nos car
rr./tnws, mais que os con-

gressos, a diplomacia 
e o verbo incansavel 
de Magalh1les Lima. 

Sendo grandes amo
rosos de tempera
mento, é buscar.lhes 
esta qualidade nast1a 
obra taogencial, que 
ha de evidenciar a 
arte portugueza. Se
rào, sobretudo, ar
tistas da mulher 1 das 
suas suzera:nias e 
fraquezas, do peccado que fugiu nú do 
Paraiso e corre ainda nú e febril. E as 
paisagens ridentes, os mimos do solo 
h~o de estar na paleta semp1e promptos, 
s~mpre á espreita para vir ã lu.z . 

A sua retina muito generosa ha de 
esquec~r as inclemendas da vida, vêr· 
se mal nos nevoeiros de d8r de Eugéne 
Caniére. E se retratarem o soflrimento, 
que tem ttma contra corrente de felici· 

dade, será d'uma 
maneira altiva, 
que assombre mas 
não l'evolte. 

Sobre elles pesa a leveza das ousadias 
portuguczas. com o beijo ás escondidas e 
as escaramuças de corai;Oes de parte a 
parte feridos e rotos, a moral de que es
carneceram Eça e Fialho mas com riso 
amarello, as reivindicaçôes, mal ditas, de 
chapéu na m!lo . .Mas tendo oiro nas veias, 
prata no olhar, elles teem da actualidade 

a preoccupaçào das harmoniast linhas 
de força, ondulatorios previstos d'am8r, 
ar livre, segurança. Plasmada co1n isto 
a obra embrionaria dos n1e.stres pt1rt1t~ 
g-ruzu é possivel conseguir uma 
arte que ao menos pelo tempe:a .. 
meoto e a côr seja portugueza, 
dentro do espirito uno e universal 
a que se não póde furtar. 

Fazer df:sfi.lar os artistas portu· 
guezes em Paris é assistirá passa
gem d'uma ala verde, cheia de 
brio, de força, de esperança. 

Em Sousa Lopes ha dois arlis· 
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tas t:lo avultados um como o outro: o 
pintor e o poeta. As suas telas descriptas 
são outras u1n1..as estrophes d'urn pc>ema 
lyrico novo, cheio de h.armooia e unidade. 
Tod~• o• filho• da lenda, guerreiros de 
aventura, andinas, s.atiro11 vates peregri
nos, n'elle amam, cantam e choram. K 
desperto• sob o sol, ao luar, elles di-

zero: almaJ, ainda vivemoJ! Elles vivem 
lodt"I no andar mais alto dos sentido•, 
e foi de li que fugiram para o silencio 
das Oorcstas, o fundcl do oceano, a çi n· 

ia dourada dos tempos. Tirmtdo-os 
<.la ncvoa para a vida, Sousa Lo
pes topou um idenl inconfundivel 
para a sua obra. No começo ain
da e já elle se define claro, vi
brando do sentimento d'uma gran
de •rotbese. 

As Onáinas s!lo uma suave bu
colica ao luar. Volutas d'onda que 
1~0 seios de mulher afagam o ca-

valleiro andante que Re deitou na 
ptaia, vindo da guerra, ou de caJa .. 
do amor cm senhorial eastello. Es· 
cudo pendurado na lanç:a, vestido de ar· 
madura d'aço. elle seot.e no sangue o halito 
puro dos genios das agu~. mu 6ca immo· 
vel na quietude alerta da terra. durante a 
noite, bebendo os bals.amos do mar e os fil

tros da lua, armado 
para recomeçar a ba· 
talha, mal o 101 nasça 
e as cotovi.ii cantem. 

Emquanto as andi
nas se quebram con
tra a força, as suas 
irmas pas .. am na fimbria 
da agua, n'uzn bando de 
curvas vaporosas, uma 
allucioada ronda que mar· 
cha e murmura COOJO os 
Trolls nos alegros de 
Grieg. 

Na ~nnala Veneza go· 
sa no seu leito de luxn· 
rias, sob o véo perola do 
luar. O fogo faz ftorir os 
palacios. a a~ua que her
dou os íremitot das veias 
das dogaruas. Duas 2on 
dola.s vlo~ãngrando. JJcn· 
tro d'uma d'cllas, umas 
cspaduas .nuas de mui hcr 
dão se ao amante, em· 
quanto a musica celebra 
as eternas bodas dos. ho
mens, da noite e da o· 
dade, da laguna e do 
fogo. 

N'este quadro e naPq11. 
te Fantasma, exposta no 
Salon, a Veneza do so .. 
nho levanta se, da For-
narina, da terra onde 
Childe·Harold •pniguou 
em volupi:u a agitada 
alma. 

Sob o pincel de Sou· 
sa Lopes a sereia do 
Adriaticocanta.sof· 
ta toda õl magia da~ 
suas veia& tépidas. 
dos mantos de bio
cado de ... , pala· 
cios. A sua V cne· 
za é uma Veneia 
de noite, rendilha
da, adormedda ao 

luar, dos corcunda" que levam por pon· 
tes tortuosas missivas d'amor. Ao pé 
d'tsta, a de Ziem, empapaçada de ver
melh:lo e ocre, faz perguntar: Tem Ye
ncza este roato de cone.tã vclhu. ao sol 
e tem de noite este desalinho seductor 
de virgtm louca? 

Na Aia dos namorados a ant;ga poe· 
sia tpka rcsurge. O sol tomba para o 
poente, as lfamn ula.s e a arraia saudam, 
e mordida de pó, 
coriscando dot 
arnezes, a phalan
ge passa triurnphal 



sob os arcos ~.;~~~~'t![llB"'l!!!!!~~~~;; 
triumphaes . 
No roldão 
um ravalleU:o negro se destaca, lOb o peso d'uma 
dtir heroica, mas alti,·o. Eº o desventurado que 
entre os amantes perdeu a amada, não é QUf'· 
rido ou na.o tem amor. 

O rei rnca11/(ldq cstà em pre .. 
paraçllo. Na dufeita de Alca-
ccr·Kibir as moiras vieram e ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

na nuvem CSJ>C"I dos cabellos •rrebat<l· 
ram o principe formoso e os seus infan .. 
tes para os palacio1 encantados no cora· 
çao das penhas, ou no fundo do mar, 
reza a lenda. Sou<a Lopes edificou-lhes 
a man~:.o no seio do Oceano entre ar· 
''ores de coral e rochas de madreperola. 
Xos braços finos das in6eis D. Sebastião 
e 01' aeus cavalleiros est3o algemados. 
Fiie tem o mesmo ar juvenil e reiwluto, 
olhos de crença e olhos de esperança, só 
os stus cabellos embranqueceram, 1:'10 

uma ftore1ta que fluctua. As Jntitarru cg.. 
t.3..> aos ~ du amantcs, um guerreiro 
1ransp01t~1·~e de pa;i .no ante a sua bron· 
nada dama. 

Mu lã ao alto, na superfície, uin na,•io 
voga de quinas soltas e e.la amurada uma 

C'lnÇàO .!õe de~pren· 
..... de. O rei ou\.·e n 'el· 

~ la a '·oz da ,u:a ler· 
~ ...l.I ra, o Tejo e os vas· 

1 ~ aallos que ch<>ram 
e o sol que ri. E 

Este quadro de Sousa Lopes, d'uma 
dccoraçao íeerica, parece ter uido d" 
alma de \\'agner, irmao d'a.quelle Viro 
do Rlle110 onde os gcnios do mal e os 
genios do bem travam aociosa lucta. 

No PalacW d.a r 'n1/uta o pincel a pai· 
xonou·~ da duvida que veiu de Pyrro 
e despedaçou a alma de Anthero de 
<..>uen~al. E' uma a~"SQmbrosa man~lo, 
v•sta como o céo. gradeada de columnas 
a11;iatir::i1, excelsas, passavantu gigan
tescos, Budhas de c/icoras. As linhas do 
dci.cjo alo assim Rrandcs, e a respiraç~o 
livre d'ancias deve 1er assim ampla 

Mas que nevoa turva o olhar dos 
aventurados? Do mundo apõrtou aquclle 
cavalleiro1 armas rota3, goteiando "ª" 
guc, ilhaes do cavnllo em espuma. E, 
abaixo da ''iseira er· 
guida, as rugas C:a ~ 
sua fronte, os seut -- -~ 
olh 1 melancolitot,E_~ 
dizem: E's tu a Yen· ~J. 
tura? 



O s11tiro Mari#jô 
é outro <"squiçado 
bucolico farto d'C•· 
pirito e novidade. 

Um polvo, focinho de garanhào, cara 
de papagaio, emerso das vagas, espreita 
as Ondinas, soltas oa praia. Elias fazem 
traveuuras, raparigas coquetcs deante 
do riso hbidinoso d'um velho. Uma sú 
vacilla, fascinada do monstro como o 
Apollo de bcllas carnes do cêrco hedion
do dos satiros. 

Mais, muitas mais tell! tem Sousa Lo. 
pes, onde se de6oe o e•pirito pw:tlco da 
sua obra. C.Olhendo o mais tino e actual 
na lentla, nos gibõcs de vclludo, nos cs· 
padiM lavrados, estâ tecendo um rom•rn· 

cc iro cujas figuras são as nouas 
sub o trajo antigo d'um !>ai mas· 
fNr. Evocando as hora.s de transpor· 
te, n:1s \·emo·nns dentro d'cllas com 
a nos!la insati~faç.'\o de homcnt, com 
esse dualismo de sereia que ~tio as 
mulheres, instincto primitivo que se
duz, divindade que foge. 

Sousa Lope.s, tomando amores por 
todas estas cru.turas da legenda ~n
t~mental 'lU mitologica, deu-nos um 
suave ideal rico de s,·mbolos e pen-

somemos. A 
sua unidade 
impõe-se A 
primeira vis· 
to 

Pintor, 
Sou•a Lopes 
é senhor 
d'um pince! 
harmonioso. 
que !>e apraz 
d11 elegan
r1a1 femini
lll•!4, puras, 
t11ngclas sem 
u recôcô de 

La Gandara ou Cha· 
pliu. E 3moroso, bas· 
ta reparar-lhe na tez 
meridiona 1, cllas nao 
sào sensuaes, nno sào dtllaqü/es. elde,-ei~ 
immaculadas da sua altura irnmaculartl. 
Nos côros guerreiros. nas grandes decv
raçôt's as suas côres s:lo ~ogosas sympho
nias, d'uma gradaçlo 1nbtil, que é uma 
das melhores qualidades de Sousa h<>pes. 
i,; o desenho é fiel como o Anjo da Guar
da ao lado dos justos. 

Para os artistas as telas de Sousa Lo
pes leem a c.a.racieristica dos tons '-luen· 
te:s, he5panhoes, da doçura das cambian
tes, da preoccupaç:to do meio; para O!I in· 
tellectuaes oflerecem a senha d 'um ideal 
formoso, mas em absoluto a sua arr 
te ainda nlo encontrou uma fórma 

particular, aua. que faça diz.er como 
ante a agua de sabao de Corot: d 
ef;tá um Corot! 

Mas a identidade períclta de ideal 
q uc Sousa Lopes se deu, ha de eo
contral·a para a côr, para o ~cu pio· 
ce:I; e n"e~e dia com. a 'ua intpiraçào 
refinada, o 9tu sentime:oto ft.>rte, elle 
!ler~ um grande artista, ligando a poe· 
sia e a pintura n'um abraço estrei

to e e ter· 
no! 

O desejo 
que deve· 
mos expri
mir todos é 
de que che· 
gue breve 
e11.11;e dia. 

Aoc1L1~0 
RinEJRo. 

(Prostgttt 

"'' numero 
St,tUi#/~j. 
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Por mcno5 conhecimcn· 
to <-fUC ic tenha., quer das 
M1:i.1 an;ôcs, quer do seu 
trato. é impossivcl a todo 
aquelle que na.o esteja aco1· 
rcn1.ldn pelo interesse ao 
urro de t1 iumpho do bi· 
pede tjUCCm Portugal, pelo 
lavor do nepotismo ou pelo 
u~ufru, to de uma intlucn· 
eia cleuoral, ascendeu a 
Ao"''"' dt 1-.:.Slcu/Q, deixar 
de rce<•nhc« cr que á qua~i 
totalid.tde d'c~cs homun
culo~ i.tham a!J qualidades 
intellt:1,;luacl'I e mornes que 
uni\•cr:oial me l\le caracteri . 
!iant tt t'<t~la privilegiada 
do" <liri1:tt·nles. O absurdo 
1~ron~:""º de selecç3.o pra· 
tu;-ad•· (l('la política vem 
(lc h-mpos, t.ntrc nt.5, des· 
C..Jrnndo º" partidos de 
clcmtntos 'upcriores e fa· 
cilitando o aet:c.., ... o do go
\"Crno ilU!I in· 
competentes. 
Portugal c~tá 
:-oentlo \'Ít'lima· 

do, inexoravelmente, pela \"idnria do 
mcdiocrc: e a ningucm ~ j.'1 pcrmlttido 
ter duvidas sobre o dc~tintJ que nos e~· 
pera, se os partidos politicos continua
rem a n?lo corresponder 6 funrça.o que 
os legitima. Quando, em llcspanha, 
M aura corta. cerce o debate esteril das 
lilx:.rdadcs, reconhecendo que a Jil>er· 
dade é a base de todo o direilo poli· 
líco moderno, e formulando para o ana
chronismo apparente do ~<"u panido ~ta 
divi~ magisual: A /1~1 d11cü Jtz·St cn· 
su::adgra; n/)$ 3$-"i~rimos ainda ao pleito 
de um reaccionarbmo ardtaico, alimen· 
tando a peleja poHtka n1m il~ "'uª' rei
vindkat,'Ues absurdas ou dc~afiando a 
~ercoidade dos homens t-cnsatos com 
(18 suas concessões irri,orias. 

Entretanto, cm Portugal lcm·se de 
'.\laura a idéa de um dcril:.11 intoleran· 
te. uma espccie de Joto l·nm .. -o com 
talento, chefe ostensh o dos de meu tos 
rcacdonario$ e abrindo c-armnho pd~ 
prepotcncia. Esse rctrdlO dnfi~urado do 
grande estadista \'(·mol~o a cada pa_s .. ,I) 
"ervir para as dedamai;ões do .~omali~· 
mo, de onde nào faltartt quem tle boa ré 
o v1"'ionc como um dc:iipot4'. 

Por is:-.o a noticia req·nte d~ que o 
go,·eroo hespanhol delil~r{1ra adiar o 
pros~guimeJ\to da diSCUM!'<!\11 da lei de 
administraçao local, convvf'ando o~ col· 
legios eleitoracs para a 1cno\'ação das 
mun1c1palidades, mereceu a. 
um iurnahs"' porlUl[UCZ a 1 
aprcc1açao inepta de que 

M••• ••••Mo·~ ~ 

Jl .\nt<1q10 )li:aur-a. t>tt'shl~ntr ,, ... '""k \1•> ''' mihi'ilf•is dt- ltc~1•.inh t 

l-'1•111.11 Ju.rn11,11t111"I" um pli()o11u1ucnto 



messar a H espanha para 
guerra? 

Maur..t. não succumbe, nào 
se atemorisa e n:Lo recua . li. que 
motivo teria elle para s.uccum
bir? Os grandes golpes vibra
dos contra o seu proJCCto de 
administra<."llO local n'ào tcem 
conseguido senao revelar-lhe a 
fortaleza. O caso é mesmo tal
vez unico em politica, de se 
vêrem as opposiçôes liberaes 
atacarem a obra de um pre
tend ido reacdonario , com o 
pretexto singular da sua Ji6e
raJidade perigosa ç c.-rcessiva l 
A autonomia provincial alimen· 
mentará as aspiraç~s sel)ara
t istas, asseveram os republi
canos. As mancomunidades 

não sào sen.ao o prologo do desmem
bramento da Hespanha. affirmam o..; 
llbc raes. E Maura, voltando se para os 

me conveoienLe aproveitar o ensejo para esclare
cer um pouco, com as luzes debeis de uma im
pressao pessoal, essa grande figura de estadista, 
que a politica ponugue7.a, n ·esta hora grave, de· 
veria examinar anent:.Hnente. e sobre a qual util 
seria sobretudo evitar que se radicassem na opi
n ião publica iuizos falsos. 

seus antagonistas, depois de esclarecer 
que ao poder central c:omp-0tia o restringir e 
ampliar as concessões da lei, hnpedindo os 

abusos, cxclarna: 
« PesJoas "ª~ ctt}b paln'olismo, cuja cul/1"'ª e 

cujas quab'dadcs iJtdivid11au so1' o primeiro o re
ctmhecer, qu.e r«eiam nrmar os atlversari1s ej.Jci
litar à 1nt10!i peccadoras a pralita do mal, com a 
promulga(llb de refbYmns que i11fri1t.S1:tã»tenle rtt()-
11hecem como bene/icns e justas. Admillo comb res· Quando, tia dois me:r.es. nos encontrámos em 

)fadrid com o chefe do governo hespanhol, Mau
ra acha>1a-se ent:to ern toda a plenitude do poder 
e do triumpho. f~ssa omnipotencia acabava de lhe 
ser confirmada pelos seus mais irreductiveís ad"er
sarios . A resposta do presidente do conselho ao 
discurso sensacional pronunciado na se.ss.:to_ do 
Senado de 27 de janeiro pelo senador por Gua
dalajara e óeputado por Barcelona, D. Juan Sol 
y Ortega, e as declaraçõe:, feitas no Congresso 
pelo chefe do partido liberal, D. Segismundo 
Moret, haviam de6oitivamente assegurado a victoria do 
grande estadista, que alguns dos diplomatas csr\\ngeiros 
acreditados em :\tadrid consideram como um dos maiores 
vultos politicos da Europa. Podem C•rcum.slandas fortuitas ha
ver, n'estes dois mezes, e entre eHas o incidente Sanchez Toca, 
affectado ligeiramcote esse preôominio. Mas o que os confü. 
ctos das paixões não lograram ao de leve reduzir foi com cer
teza a energia moral do homem C)Ctraordinario que com tào 
contagioso enthusias.mo pretendc\l fazer triumphar, com as uni
cas luctas parlamentares da discussào. uma verdadeira revolu
çào polltica. Maura n!lo tem a tempera dcbil do$ que succum· 
bem. A sua temp0raria transigenc1a, se ê certo que elle de· 
sistiu de fa7.er as proximas eleições municipaes na vigcncia da 
sua lei trh1mphante, .só pode ser considerada symptoma de 
tibicza n'um paiz de educaçào politica deploravel. que sof
freu durante longos meics o jugo de tun dictador teimoso e 
onde se pensa ainda q\1e a energia de um estadista pode 
defrontar-se impunemente com reacções dispostas a não des· 
armarem pela violencia. 

Tudo nos Jeva a crêr que o chefe do governo hespanhol 
nao desistiu do seu proje('to de reforma, e que no dia em 
que se lhe impuzcsse, per.1nte a irreductibilidade das oppo
sições, a dcsistencia do seu programma, Maura resignaria 
sem tardar um poder tornado illusorio. Na.o o fez clle quan· 
do, diante da Hespanha colligada contra a$ suas doutr inas 
de autonomia cubana, abando11ou o governo, e com auste
ra tristeza lavou as màos como PiJatos1 decli1\al\do as res- 1-n. A111ootor~~:~:1~ oraudo n'um 
ponsabilidades do erro capital, que em breve ia arre- ~A tsp011a. to fil ho de ~latira 

peitaveis todas as 
vacillaçbes que 
esse i11timo re
ut'o suggere ds 
co11scie11ci11s l i-



111or11t11s. AultNdo, fJO~tm, e stm/Ju 
assim o tJtttndi, qNt ns /ris Hi1o stto 
1'ttr<h jet'tn.r ao povo, NLllS /órmttfllS 
de jN.Jli(a soâal# t tomo taes 11t10 /JO· 
dtm ne111nr •. u, p<Jt's a todos se deve 
i11sli(11 t ntto hn pa; se111 iuslira, e 
'lttJrnr o 1111e t legitimo prlo temor de 

l{IU a>naNhtt se exija o illegilimo, e 
sa<ri/icar os 91~ leem ra:b.o aos que 
a 11tu1 leem! /'lao ltrt dirâlo parâ dei· 
xar de ja:er o que t iuslo e bettt/it:O! 
Prei:artcamos se o nlto /izermosl Quan· 
do o pa1/úfo rcp11ô/fca111J Pediu. aos 
got•ernos do Rei o su.úrngio 1mivers11J, 
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joi /><JY aoJ() moli:•.J para o ,.,r11snr
mos 1/1U Ili·,, /J'dis ~tnt f0'1111 m ma con
/J a o Jlnu11oll 

presentes ao c~pirito quando, dia$ 
depoi!; de <is ouvirmos prvnunciar no 
Senado, nos apeavamos do trem & 
porta do chefe do governo hespanhol , 
que condescendera em receber-nos. 

~l aura vi\'e no rez do chào ele um 
dos novos predios da cai/e Lc:altad, 



entre o Kcuru e . ~ , ~11~ ., ,v .. 
1 
~ sumo eu. com 

o Pr~do: e a ~~C!%,U~~ ""''<J~~Cli ~ exa~gcrad~ pc•· 
primeira aurprc- Q . s1m1~mo. < • pe1 
ia. que nus espera,·a ilO entrar na residencia do ~ s1mi1mo pode ser um perigo ; ·ara o homem. ma' 
pnmeiro m1ni1tto era a matinal a.z.afama de scc~e· e. um profundo mal P-'ra u ~t;ões. O de' er c1. 
taria que cn(hia de laboriosa \"ida aquelle lar. F.m § \'Jco da coUectividade é o optlmiuno •• 
todas a,. ulu, cujas J>Orta.' davam para o co,.re- >;;:; F. no~ ~us frios olhos azuC$ parece pcrpuur a 
dor que atrav('u.!amoa até ao gabinete, ha"ia ~e· doçura de uma tristeza. Com b"4 cloqucn< ia na-
cretanos trabalhando. Scnt:ia·t-e, desde o ,·cstibulu, ~ tur.-1 e clara, totahnente di:nituida da tn.a"'Ulcncia 
que Ullla ro1ou;;l tarefa absorvia a ex1stcncia do ~ - hc.p.tnhola, que con .. titue uma da .. "-UU arrnaJ 
homem que ali \'Ívia. Emquanto aguardava.mos nu mais poderosas. o primeiro mini')tr() cou1111uava 

vasto gabinele, dct-'Or3dO com moveis de arte, as ,~-.,~,~ ía1nndo, attribuindo a. crise por-tu~ucza, c1n grande 
carruagens aj.':~lomtravtlm·sc na rua, e um rumor '=1 parte, ao desalento collectivo. 
de pa~sos e de voics cnrhia d. casa. E n 'essa palestra matinal e despretcncin<la, eu 

J·'in•~lmc1dc, o presidente do conselho asso1nou tornnva a vêr o homem sereno e ... cductnr, que 
á porta. Alto, !llanguineo, olhos azues, a barba doi ... d ias an1es, da tribuna do corpo diplnm.i.tit·o 
brant·a e t:urtn aparada em bico, como a do re· tu vira no /Jallto n:ui do Congre3so desarm.n lCm · 
trato do duque de Cui!l.C, ~faura de tal maneira pc'ltadc~ com o seu hvpnotisador '">'>rrl'º· 

AJfom•o XIII e IJ. A11tonro ''"º'' • nt,11111•1·• 1111 Jtarc'fl••i.ll 

corre'-!pondc no seu aspecto physico a esse itleal 
que Azorm evocou no seu Ei Poilt1co, quedes
de logo rC("onhcccrno~ n 'elle o modelo <1ue 'Cr· 
vir,L aos ,·ommcntario.s do philosopho clccante 
e 'ubtil de /.a l-10'1111/nd. 

Com uma nobre singeleza, )(aura C:)tendc
nos a m3.o, conduz-nos até a um di::aw, cncon· 
tra '°"º u palu·ra.5 capth"aotes que estabclcc·cm 
a ,ron6an<,a e preparam o entendimento entre 
crcaturíü que pela primeira vez. se approximam. 

Fafa.·!>C, como t: natural, da politka portu .. 
guc1.a. e) c:hcíe do governo he:-.panhol nao a 
perde de vista, antes a segue i:om urra ~ucn· 
çn.o que n~o lhe deixa perder nenhum v<>rmc
nor <Jas successivas ptripcc ias que tào singular
mente n r u ractcrisam. 

l•.m Portogul c:;tào a vêr·sc as cousas, prc-

1 > dc:,.,alento de que elle nos accusa\'a e 'tuc 
tu ti>cn1ia aggra\lar·se em mim perante o cspc
ct.Jfulo d ·e..,,sa Hespanha re1.asdda, que os meui 
olhtJiS surprehcndido:> contcmpla"<&m ha\13 uma 
it·man;a, C.'i'C dc.__...alcoto como poderia com· 
prchtndc:l·o aquelle homem ,·ictorio'º• cheio 
de rc JU\'Cnil: Es~ du,;da exprimimol·a, scrn 
que o ac.-rupulo de re,·elar a$ cau~') mamo,·i· 
\·ti!i do pe~:>imbmo portuguez lograsse ruais 
clcter·nos. Como corrigir e~se de:;alento. se 
n'aquelle mesmo instante era ainda cllc que 
d1cu.va as no~as palawas de tristeza e de de· 
s.olat;;!\o t 0:-. destinos da politica portugucza t!\• 
t!lo retidos n 'uma dutia de mios con~;.1nada"I, .. 
pelns rugas. E se alguma garantia estiu Ctl\IC· 
lhecida~ mãos nos podem dar ;: a da perpetua· 
<. fl.<> (los seu~ erros. Onde vemos nó::i urn ho· 
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mcm capar de ma.nietar es· 
sa:t m..'º' nefasta ... e .. al\·ar o 
paiz? 

- l ru homem~ - E llau· 
ra "JOrri cc•m mcbnchoha. -
)(a-. es~ homem e imPo;;si· 
vel in..-tnt.,l·o hoje. s~m que 
tenham115 de r('~ressar ;{ con· 
cepçào an.:haita e actualmen
tc i1.an:citavel do despota. 
O papel do homem de go
verno é o dt. lntcr-r>rete da 
opiniao. l'vde um · ~tadis
ta Chcaminha.l·il. preparal-a. 
:"3o pode de 1:0rma alguma 
·:np:-,J.a. Crc1a. esse homem 
neca"'u10 ha de na ... cer de~ 
ti.ncos da opm13o publica. 
E' ella que hoje ~over • 
na ª' na\i">C'.\ e n!lo conheço 
perigo m.1 ior para uru es~a · 
dista do 'IUC pretender con· 
uarial-a. E!ltc n~odo de penl'ar 
maiit m'u ratlkou a cxperiencia. 
<-_>uando, perante th redamat~ôe~ de Cuba. e 
compn:htndendo que o uniço caminho que le· 
'ª' . .., A uh-aça.o en1 a uausiger.ca. a11rc:1tntei 
nas c-am .. r.a.1 o meu prOJCC'to de autonNnia. a 
opini~o pubhca condemnou·me. ~3.o tentei r-ca· 
_u como miniJtro. Entendi que um homem nào 
1k.dc arrogar·"e o direito de :-e lmpt1r a um<& l<>
Ueran.l opiniao collccth·a. De:-~açadamcnte !iUC· 

LC<lcu o que cu tioha previ.-.to. ~-\ Hesp;.ml1a foi 
1mpellidtt para a guerra e t· ;:~indu com a mais 
"~"ª ~unargura que evoco e~c tran:.\: •. • A lUI· 
pu do dc~astre pertencia {t naçào. E foi i~MJ 
que )nlvou a Uer-panha! (,!u;:m<ln a Europa se 
-.urprehen{lia do nos~o C!:ito?cbmo, a Kuropa 
i~11~ r;iva o 111c.:.t;vo d'e5~a n.:~7gna\3.0. F' que to· 
'1· .., os hcspanh •es se sentiam cumplü es nu 
tremendo dbahno. que nc•s arrd><st~''ª o rt ... 10 

do 1naior imperio colonial ela lerra. 
Foi sobre esse stntirntnto unanimc 

de remorao (1t1e se tornou pos~iv~I a rc~taurac;.!\o 
piicitlca da Hespanha. A trans.1g<·ncia do go· 
,·erno perante a opini.Ao publica arroJár::. a na· 
çào para uma gucrn e. ... trangeira, mas c\·ita''a 
o dt:ta1Me maior de uma guena C1\·il •.• 

Creio que a hel reproducç~o d'e~ml'1 palavras 
auxiliar;\ a n:>rri,gir a idéa fali.a que cni Portu· 
gal onde m. governos se su('cedem em perma· 
neote <:onllicto çoru a opini~o publi1."a se íaz 
do homrm eminente que na hora 111.lll(d dinc;e 
os de~tinos da J {espanha. 



Durante os ultimos annos do 
scculo xv1u, os representantt& 
da b'rança em Portugal-á exce
pçllo de Antooio d'Arbaud
mantiveram uma linha de proce· 
dimento, que se coadunava com 
os inviolaveís ritos da c81te, 
com as infringíveis praxes da 
etiqueta. O general Lannes, 
ministro plenipotcnciario da 
Republica Fraoceza. é que 
se afastou d'essa linha, tra· 
çada principalmente pelos 
seus dois antecessores, o 
marquez de Bombelles e o 
conde de Chalons, embaixa .. 
dor de Luiz xv1. Lannesche· 
~ou em março de 
18o2 e morou, pri
meiro, em Buenos· 
Ayres, r\as casas do 

desembargador 
Santa Martha, antecedentemente 
habitadas p>lo consul de lngla
terra, mudando-se depois para a 
Hospedaria Ingleia, de Thomaz 
ll"illiams, no palacio de D. José 
Lobo da Silveira, á esquina do 

largo do Conde Barão e 
da r-ug dos 1'1astros. A sua 
petulancia tarimbeira era 
de tal quilate que, quando 
elfe visitava o principe D. 
J olo em Queluz, pergunta
va sempre, com certo es· 
pirito achamboado de ga
lucho: -«hfr. dtl Brisil 
está em casa?• Se este pu· 
nha embargos a qual4uer 

documento, que o se-
, cretario da legação 

franceza lhe apresenta
va para assignar, Lan .. 

1-') ~;i?c~~~~l;,~111'~'~ ~3"r~~~ d!' ti:~!c~~~~ ':i'~~:c:ã!~ ~~a:i7~ . .({t.\~ u~~1~1~!:11:;1t:~ne$) 
(01(.}I; ~ a..:. .. Ol.JhL) 
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nes acudia logo, 
o'um :t!l.somo de 
torvosobfecenho: 
- •Ah! Ah! Elle 
não quer assi· 
gnar? Vamos 
tel·as bonitas! O 
negocio agora é 
commigo! E. o 
principc IC"abava 

por se submettcr a coite 
roncador. muito gravido 
de farofias. N3o é de 
admirar que Lannes pra· 
ticaue como um gêta 
auvcrnhtt, porque pos
:i.uia um espírito addi· 
l'icavel e uma educação 
restricta. Ao cabo de 

José de lllene· 
ies, fi lha do con· 
de do Cavall ei
ros, dama·tama· , 
r.~ta do paço, e, 
segundo se bo
que j ava, ex· 
amante do prln· 
cipe regente, es· 
capuliu·sc com o 
medico da real camara, 
joao Francisco de Oli
veira, cuado e com qua· 
tro filhos. homem bem 
falante e sabedor de lln
guu, ma1 que era u~ 
polhutro useiro e veze1· 
ro n'eatas façanhas, por· 

contaa, quasi todos os <1fficiacs superiores do 
1mperio punham de manifesto a mesma phi
laucia e a me\ma arrogancia. 

"'- que Jl filra expubo da 
...... _...._..~•.,...,.~ ilha da Madeira como desinquietador de ÍI· 

milias, e andâra na campanha do Rouss11lon, 
de onde trouxe uma franccza, e na campa

nha do Alemtcjo, onde raptou uma freira. Mat, em I.? d'abril de iso.z, Lannes te,·e um 
rasgo de deHCldeza, e mandou um valíosiuimo 
presente ao principe D. J~o. presente que ÍOJ le· 
vado a Queluz pelo seu secretario mr. Fitte e que 
consistiu n'um m;.mto de vt:lludo verde ricamente 
bordado a ouro, um selim bordado a vuro com 
seus coldres riquiulmos, duas pistolas da fabrica 
de Versa.illes. delicadamenle 
trabalhadas, uns arttios e frei» 
para cavallo egualmente ricos, 
e uma espingarda de dois t•· 
ros para a princeza D. Carleta 
Joa4uina. O principc retribuiu 
esta de1ic:i.dezacom outra, por· 
que. em junno, enviou a Lan· 
nea um reboniHimo presente, 
le que foi portador Jo3o Dio

t;o de Barros (íuturo vis· 
.:onde de Santarem), seu 
~arda·joias. Consbtiu no 
reuato de S. A R .. cit· 
<uitado de diamanth e en· 
cimado por uma con..,a de 
pedrario.s, uma espingarda 
especialmente fabricada na 
l:o'u ndiçã.o, dois pares de 
pistola:;, umas griindes de 
(1ois canos e outras peque· 
nas, tendo 0$ rupectivos 
polvorinbos, em vez. de pol· 
vora, ouro em pó e 2.J 
balas, sendo 1 i l'randes e 
J 1 pequenas. 

Durante esta cnviatura 
de Lann~, rebentou um 
;:rosso escandalo na córte 
do !,>ueluz. D. 1-:ugenia 

Lanncs pediu passaportes, abalou na madru· 
gada de to de ago•to de tl!Ol para Aldeg>ll•S• 
e tomou a posta para Paris, onde nao aqueceu 
o logar, porque, em 11 de mar<;O de 1003, vol· 
tava a Lisboa, ~ ftm de exercer a sua segondn 
t'11viatura. Entno, estabe1eceu re•idencia no pa· 

Jacio do lar,o do Lorcto, que 
rôra mandado edificar f'm 1 ;91 
pelo pttUni0$0 negociant_c 
Francisco l lygino Dias Perei
ra, palacio adquirido em 1b.iO 
por Jo3o Ferreira Pinto Bas
to, que n' elle recebeu a vi1i· 
ta de D. Pedro IV cm · l de 
julho e : de agosto de 1 ~.IJ· 
N' .i segunda cnviatura, cam· 

biou de tactica. Se, na 
primeira, fôra brusco, 
impertinente, prenhe de 
fanfarronias, na segunda 
foi blandicioso, peBUa· 
,ivo, cheio de rapo.i11 
As suas coofenm;iu 
com o príncipe regente 
ameudararn-se. e teve ai· 
gumas noctumas, como 
a que se realisou na noite 
de 18 de novembro de 
180.\ para ultimar a com· 
binaç:io da nossa neu. 
tralidado, sellada, em
fim, pelo inap~ellavel 
traudo de 19 de março 
de J Scl.i, o que motivou 
enviar•se:, ainda por Ci· 
ma, a Talleyrand um 



presente, com- pedras treme· 
posto de uma lu.ziam com a 
caixa de rapé gamma ioquie-
guarnecida de ta dos ~eus_fo- 1 
brilhantes e gos . . \. none. 
um anncl com o enviado 
um solilario. rrancezdcuum 

11.m certa oc~ 1 ui ido sera o 
casi:t.o, andan- no seu palacio, 
do o priocipe durante o qual 
regente à caça se ouviu uma 
d 11 pcrd1~es orchestra diri-
na ~pada de gida pelas ba-
Queluz, appa- tutas magis-
reccu inopina- traea de ~lar· 
damente ,, ge- cos Portugal e 
nernl I.annes, Fioravanti. e 
que depois o cm que a Ca· 
a com pa nhou talaoi, a Caf-
n;,,. partida venatoria e foi presenteado forini e o Naldi brilharam na plenitude 
com uma lebre por sua altexa. radiosa do seu canto doçar. 

Km outra occasiaot madame Lanncs> n'um Lannes asa.istiu á ceia e ao baile ~ue os mar-
requinte de brios, presenteou D. Carlota Joa· quezes de Bellas deram em l i de 0(1vemb_ro de 
quina, eotào no paço de Mafra, com uma co- 18o3, na ~ua quinta d*aquelta v1lla, locahdade 
berta de ~ma, toda de rendas maravilhosas, pelo frequentadi11ima pelos rouxinoea I} rico-s, p<>rqu.e 
que o ajudante de seu marido, conductor da até a Catalaoi foi jantar Jâ. com grande sequt· 
dadiva, recebeu d'aquella princeza uma belli&si- to, ern 10 de fevereiro de 1~01, indo montada 
ina sortilha, em que &e cntrecrm~avam os raios n'um soberbo cavallo fantil, que o principe D. 
Jampoa das pedras caras. JOão lhe cmprcstára para cnlrnr n'uma opera, 

1.anocs conseguiu tornar-se persona graliss1ma e porque alé a Gafforini foi cantar là, no eon· 
ao principe regente, que ficou tlo agradado com certo de 1 de ~ctcmbro de 1 &:>3, oficrccido pelo 
o p<eudo diplomata, que elle e D. Carlota Joa- conde de Redondo, no Bomiard1m, onde D. 
quina apadrinharam um seu filho, bapti!ado com Carlota Joaquina ouviu, pela primeira,.,,.' essa 
o nome de Joào, na real capella da Semposta, cantatriz, que, esíusiando volatas, conquistava 
em !i1 de setembro de 11So3. O baptismo ceie- todos os sultragios e esgotava todas as formulas 
brou·sc consoante as jn.. da admiraçlo. 

~~~r::sser;~~ª~ n~~:~;: ~~~ do·~1::1a:~f~~~!~, ~~~~ 
to conduzido nos bra- <.>1 ve ainda outras, em que 
ço1 da mie, acompa- a sublime Catalani fez 
nhada pelas marquti:u rutilar a sua eorôa side· 
de Lumiatts e de S. ral de princtza estrella-
Migutl, t por seis da- , da do palco: a do paço 
mu, e baptisado pelo \ de Mafra em 6 e ; de 

padrinho brindou o ge- ,.,,. fíi, " tinada a commemorar a 
principal Miranda. O ~ novembro de 11XJt, des· 

nerul írancez com um ,....~ .._. l"::~ :;-s paz geral; a de O. Fran-
preseute avaliado em ~ ~~ j4 1 ~ cisco de Almeida ?-Jello 
quatro '!'il libras esterh- #1,r:!J' r~ ,f · e Castro em 12 de de-
nas, afora tres duplos I ~ ... ., ~ / zembro de 1f:.o1, quan. 
punhados de brilhantes ' ~ I do abriu a!t 1alas do seu 
naiícs, eam.adrinhaprc- ~ 'r- ,~ palacete da Cova da 
sentcou madame Lannes ~'r _ _ Moura, comprado ao il-..., .,,.,. l'~ lust1c sir \\.liliam Bcc -

_. _. ., ~ 1 ford, na qu-.na 
' " 1 1 vez que cate di- 1~ 

~, . ::,,,, -!lll nheiro•ooo~ri~tor ~.:" - r e3teveem l.11boa, . 
~ ~ ..• , } oqualllcckíoréo 

~:Ia tL ~ e:t ~,~ 

1-P:ifanu du brro cb> Oua11 F.r~iu 
11.• ru,1111.ua J-t Lau1~s1 
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o li.AJ>ll•!l'IO ti•~ filho de 1.•nno 
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comprára. por seu a mira em Junot, 
turno. aos herdei- que acceitou vir 

rosdo inglez: Thoma:tOrne para uma côrte, que eia 
cm • 7fJ4 ; a da condessa 1mta Câta stm ,,,,· "'"' 1·0-

dc Lumiares,no dia de seus que, segundo a phraae do 
annos, em 2.) de maio de proprioLanoes.Acceítou·a, 

t('l()Z; a do visconde de Balsc· por::m, com reluctancia, porque 
m?lo em :>11 de maio de tSo1; a o seu desejo era cngolphar-sc na 
dos rccem.casado.ç viscondh da voluptuosidade vermelha das ba-
Rahia, no uu palacio de$. Se- talhas, na ~loria sangrenta das 
bastilo da Pedreira, em 15 de conquistas. Por decreto de 4 do 
setembro de lli03; a do paço plwi6se do anno 13 PJ de ja· 
de Mafra, em 2'1 de outubro de neiro de 18o.~ 1, o coronel-general 
l8o,\, celebrando o primeiro an· Junot foi nomeado cmbai:rador 
nivertllrio do infante D. Miguel; em Lisboa, e mr. de Raynevat 
a de l.anncs em sexta feira da pro- ~ ~ íoi nomeado seu sccrelario. 
cissao dofl: Passos da Graça, no anno / ~ O novo embaixador, sua esposa e 
de 1804 ; e n que o mesmo plenipo· ~ f;f/ sua filha vieram juntos até Bayona, 
tenciario oflereceu à sociedade de ~~ . c""?'f# onde Junot encontrou ordens rormaes 
CSClll no dia 10 de maio de 1&>4 • :"\. '°" •• ~J)'~ do imperador, e, cm virtude d.'el•as, 
cm que o metal precioso da voz da Catala- '?11~~1, 4 ~ ~, ab~1ou, de róta batida. com o aeu ªJudan· 
ni rebrilhou com essa tranS('cndnte ane ~ij~~N te Laborde panl lladrid, emquanto mada· 
que en(eitiçava o 6pirito pelo caminho do O {). me junot proseguia no seu rHIU d~ "'"e 
coraç2o. ~ ).. ,-01 e se via em calças pardas para ~e li-

:\'"esta ultima íe$tividade, appareccram, Jt. vrar das unha$ íarpantts dot bandotciros 
entre outros penteados, as urtlltos "' rllo A hespanhoes. O mesmo prccalço acontecera 
d'npa, uma~ tranças que pendiam ao~ Ja- ~ l a Antonio de Araujo de Azevedo, qu'.mdo 
dos do ro110 e cahiam sobre os 11cios, o *(..) voha\•a da côrte moscovita, pelo que requi-
quc os lisboeta$ denominaram .~ôj/01 t'ltn, ~ ·~ witou. e obteve, de D. Pedro Cevallos uma 
porq1.10 auppozeram ser uma i1wencionkc t) guardl\ de seis. miquelê tcs pura o c.scoJtarem 
da Gaflonni, quando a cantora foi, sim·i ~. ~l de \hdrid até Badajo:r.. 
plesmcntc, quem apresentou, pela primei· Ó e >s dois Junots abalaram Juntos d'csta 
ra vez, em Lisboa, e!Ssa m?da parisiense, < capital, e. perto de Trujilh.>, e~con1ra~ram 
que fez escancarar as mandlbulu dos pin- Jcronymo Bonaparte, futuro rei de \\ cst-
t~legrctes n'um prolapso de basbaquice un- phalia, que vinha de Li.sboa, onde estivera 
dia. hospedado na Casa de Pasto de Carlota Mon· 

Mas como, seguodo reza o annexim latino. tana, no largo de S. Paulo, o.• 12 moderno 
'""' U1fif/>(·r '"',,' sal11n11J/ia. o general Lannes. 1• • andar, e onde deixára temporariamente 
promovidv a marechal, teve de abandonu • sua mulher, a lindissima Ehsabeth Patcnon, a 
doirada circumfusa da nossa côrte e de to· quem mr. Serrurier, consul e encarrcg1do de 
mar o caminho de França na madrugada de negocios rle França, se ncgira a entregar pas-
-'! de julho. S~a esposa largou na frag~ta saporte. Um outro Bonaparte, o l.\~ciano Bo-
Ct1r/~Ja para Loncnt, lendo por companheiro napartc, que, na qualldade de embtuxador em 
de. viagem a D. J..:ourenço de Lima, novo cm- lleapanha , firmára o deploravcl tratado de 
ba1xador cm Paris, que conduz~u uma corôa Badaioz em 18o1, rôra presenteado com ve-
phosphore,cente de riquezas lapidarias t um lho moscatel de Setubal por D Carlota 
sceptro cm que pyrilampisavac esplen· Joaquina, vinho que 6gurou entre as sete 
didos chry•taes, objectos avaliados cm / mil garrafas da Cruqueira de Carlos 
seiK:cntoa contos de réis e ofiercc-l· X, vendida depois do throno ser 
dos pelo principe regeote ao impe· arrasta.do na espyral do cyclone re-
rador do1 ínnccus, a fim de 'he volucionario de t l\_lo. 
servirem na sua coroaçlo. Junot chegou 6 nossa côrte 

em sexta feira, u de abril de 
18o5, fixando re1ldencia no 
palacio do largo do Loreto, do 
qual ficou a pagar Tallcyrand quii confiar a 

nova embaixadaemLis· 
boa ao marechal Lan
nes, mas, como este 
n:Lo estivesse pelos au

tos, Napoleão poi 

' I <=><5':'."51~::::::::1\J~ 
J~ lll!!!l'A~i 

1- <.1r Wdiiao• Bt<.ldvfc 
,-S.ir \\'ilb .. m 8t(kí•>I d ..a 

,•(lhice 

1 :boo..'Xloo réis de ren-~ da annual, a mel ma .. 
que pagava Lanne1. 
Defronted'elle, 

1'131, ...... 



no quarto andar da, de que foi por· 
do predio que tor· tador o coronel 

ne1a da rua do Outeiro Laborde e que conúnha 
para o largo de $. Cai los, sete gran-cruze. da Legi1o 
morara ocontul Scrrurier, de Honra, ~endo uma-
e morava o celeberrirno com pJacar de diamantes 

sopranista Cresccntini, que, com -para sua ahez.a real, e as ou· 
sua voz hcrmaphrodita e seus tras para os duque~ de Laíl'1e1 
ademães androgynos, íanatisára e dç Cadaval, conde de Villa 
o publico do nouo thcatro Jy. V.crde, marquei de Refias, mi· 
tlco, chegando mesmo a inspirar nistro dos estrangeiros e D. Lou-
sentimcntos que l\ chronica se· renço de Lima, embaixador em 
ereta <!os sopraniscas picante- Paris. Depois, foram recebido1 
mente consignou. Ao principio. em audiencia particular por D. 
Junot desgo•tOu-se da cua, por Carlota Joaquina, D. Maria J e 
motivo da vi!ínhança da Encarnac:ào, O. Maria Beoedkta. S'este dia " 
cujos sinos lhe azoavam a cabeça, e damas pa1atinas estreiaram um t;ajo 
parece que desejou mudar .. se para 0 ~ azul e vermelho, que a princeza 
palacio de Pt1lhava. "t~f~.: real lhes maodára coníeiçoar para 

Em torou do novo embaixador, .. '-2.. as recepçôes 1olemnes. Madame Ju· 
conden.sou·~ Jogo uma bal$atnica atmos· not, ao vêl·as tào caricaturaes e gentadas 
phera de s)·mpa.thia. Cma cana confideo· no solo com as pernas cruzadas- porque, 
cial do mini>tro dos C)trangeiros ao conde ante os monarchas, as dama! só ae 1en1a-
de V ilia Verde dizia.:- Conheço o novo vam n~ ch~o ou em tamborêtes comra-
nomeado para emb .. 1xador, tem maior ta- rou·as a cacatúas. Excepciooalmentc, JJ. 
lento e é mais amavcl do que Lannes Carlota Joaquina não tivera •• cclebreira 
porém julgo que as intenções serào a; de se apresentar, como costumava no" 
mesmas•. Uma carta do conde da Ega~ beija·m:los, com um vestido de chita aío· 
datada de 11 de abril, confidenciava ao gado no pescoço e ele grande calada, 
mcs~o _\'illa Verde:-•Estive com Junot, e com a banda das Tres Orctcus a tira· 
que e vwo, tein boa presença e maneiras:t. collo, ao invez do que, mais tarde, prati-
g outra carta secreta do supracitado es- cava nos beija-mãos no Rio de Janeiro, 
tadista a Villa Verde, apreciava assim cm que luzia um vestido de cauda roçagante 
o Junot:. ct\lodo, figura e expressõts, dtvelludoeouro,precio!aconfcc(3•1tlema-
tudo prevwe cm seu íavor•. Junot visitou da me Josephine, da rua do Ouvidor, a mo-
os secretarius de Es~d<", o duque de Lafõcs e dis1a e.stampilhada com o sinete do 1o;lo re· 
o patriarcha, para o qual uazia uma carta quintado, a ~odi~ta qu~ ainda logrou impôr 
rccommeodatoria, até que, pela 1 hora da o ulumo figuru'lio as r,anoca.s elegantes do im-
tardc de quarta feiu, ! ; de abril, clle e sua ;>crio de O._ Pedro 1. Junot achou que a prin· 
mulher foram rttebidot em audiencia solcm· e-eia era feia como as Eumenide!. Mu n.~o 
ne no paço de Q..aeluz, servindo de iotrodu- deu tento ao:. seus bast0$ cabellos nt-gros. que 
ctores o D:Jarqu~z de Bellas e o conde de haviam sido penteados pelo cabelleireiro Fran· 
Almada. O embaixador e a embaixatriz tive- ci1co Lafontaine e pelo cabelleireiro Pedro 
ram de cumprir observantis.simamente o for.. ' Maria, maculado com a eiva do maçoni;mo. 
~ulari?. regimental da pragmatica, as tyran· como ~stavam sendo penteados por mr. Loui"", 
m~as 1e1s da corletanicc, que entlo pos- o mesmo que bisbilhotou a Junot todoa 

:i~~~~aªs~S:;~~~:~ ';~~;,:~~tr;:~~i~ª!ª das / ... --'---~--._.., os pec~~~~n~~:~'~ss:~~~r!~~a~~1e~~h:~~: 
cerimonial, madame Ju1\0t levou 0 finidade elcctiva de duas cellula~. 
fHrm'er ou o donaire, cuja elegancia No dia immediato, i~ de abril, 
redundante deíxár::i. de ser moda em anniversario natallcio de D. < .1rlota 
!~rança havia dcieseto annosl Joaquina, houve beija-m:Loem 

Uma testemunha presencial Queluz, onde o especcaculoso 
diz que Junot •deu o seu re- embaixador se apresentou no 
e.ado com polidez e clvilida· trinque do luxo, ostentando o 

dct,~ entngou a.s cre- seu bello unifonne de 
dendaes, uma carta au- coronel de lu1ssards, 
ographa de N apoie.lo todo reluzente de ouro, 

para o r~gentc e uma e com uma pelliça de· 
caixinha quadra- bruada de pelles 

r-A uuttaH11(.'11tal•11I 
2-A t•nto1a O•ll~nl11I 



de rapou azul, mas conservando.se de 
s/Jnko flammaote na cabeça. desprimor que 
summamcnte aggravou a prosapia dos au
Hcos, mas que não p8z empacho a que o 
regente lhe mandasse pedir o unilormc 
para modelo de outros dois, destinados a 
elle e a seu filho Pedr"l, uniformes que: 
foram feitos por mr. Pierre Duprit, al
faiate de aua a1teza real, estabelecido n•• 
1.• andar. lado esquerdo, que hoje tt:n o 
o.• 1;, fronteiro á calça.da do Sacramento. 

A mist!lo diplomatica de Junot cifra\'I· 
se cm nos induzir a cerrar os ponos a• ' 
navios inglez.es e em se estipular um tra
tado de allian~a entre o imperio, Portugal 
e llesp:rnha. Mas, antes de se encetnrcm 
as: negociaçõts, houve um peguilho .. \o 
dia ó de maio, entrou no Tejo uma frotu 
de iº velas inglezas, que procurava revi
tualhar·sc e desembarcar a maruja, ao 
que o embaixador fraoeez p(•z obices:, 
porque reputou llma infracçao de neutrali
dade. Este e-aso urgico e bicuJo pre!ltou 
ftanco b lnvestidas de Junot. que desem
bes:tou tru notas diplomaticas, a ultima 

das quaes Ee adar;ou com 
os modos aggressivos de 
um ultima/um, o que com-

'• b111.aJllla dr Fotdb.lld .a 1; dr •""° , 
il~ doqaadro& llonu \'~>-

vedo, que se retiraram d'alh para 1.ü~boa de· 
poi!J de soar a meia·noitt. A's ~ horas da 
noite de Ji de junho, o embaixador confe· 
1enciou, de novo, com o principe na Bem
posta, e no domingo, 7 de juJho, foi n Cin· 
tra para assistir ao banquete que Antonio 
de Araujo oOcreceu ao corpo diplomaüco 
na Casa de Pasto da irlandcza ,itrs. 0' 

Uaisy Cusid• (hoje 
o hotel I.a-...-rence), 

.. onde. quatro annos 
depois, .., hospeda
ria Lord Byron, que, 
n'um: alcova do se
gundo andar, escre
veu o primeiro can
to do Cltildc-Harot
de e lançou a nrnges· 
tos a purpura das 
buas ri1na1 sobre a. 



No mesmo mez de 
julho de 18o5. h 
11 horas e 3 quar· 
tos da noite de 24, 
O. Carlota Joaqui· 
na linha o seu de 
livramento da jn. 
(anta D. Maria da 
Assumpç3o, co:· 
rendo immediata-
mente um cama· 

ri•ta a participar a fau~ta 
nova ao príncipe: real, 
que se limitou a pe.::ar 
n ·uma folhinba, a folheai· 
a at6 vSr em que dia ca
hia a laa e a teimar de· 
poi s que a infanta lhe o:lo 
devia o ser, porque el le 
nao t ivera relações conjugaes com a espo'n 
n'aquella occasiao. O principal Camara fez-se 
cargo de levar ao espírito de D. Joao o con· 
vencimento de que a rci·em·nascida era, eftecti· 
vamcnte, sua filha, mas aó o conseguiu depois de 
empregar a mesma logit -a ferrea que usaria para 
provar, a posteriori, a esistcncia de Deus. Mais 
tarde, o principal Camara pegou de ma1ucar, e 
a maluqueira dava·1hc para dizer nas salas que 
frequentava: - «Nada, o:lo p6dc ser. Nao é fi. 
lha d'elle. Eu enganei-o! AI· 
ludindo assim ao facto de ha· 
ver embaçado o priocipe 

J unot inaugurou as 1uas li· 
r.embléas das quintas felras, 
cm que havia jogatina de vol· 
tarcte, cassioo, quinze e rl'/tisl, 
o forte do embaixador. Celc
brisou-se a assemb16a do an· 
nivcrsario natalic iode Na .. 
polcfto, em que, após o 
j.intar ,se realisou um gran· 
dio.o baile, que foi illu· 
minado pelas alegri .. de•· 
enfreadas do luxo. A '1 
l>anca11 guarnecidas de 
bronze e pedta branca, 
< ncostaram·se braços os
culados pelo beijo lumi· 
noso e frio das pedras ir· 
radiantca; nas cadeiras e 
nos t·anapés estofados de 
m·brcza, sentaram·se mo· 
dtlos de impeccabilidade 
corpor~a, cuja formosura 
t'ra triplicada pela menti· 
ra dos cosmetico.s. J-.m· 
4uanto a$ retardatarias re· 
toca varn as garridices cn
pi lla 1 <• no gabinete de 

vestir, nas salas 
chilreavam acdas, 
ferviam rendas que 
rebentavam cm ja
ctos de espuma, 
soavam vozes que 
se diriam notas 
perdidas de Rau· 
tios de prata, ra
malhavam leques 
empunhado• por mãOs de· 
licadas. cuja graça ry1h· 
mica linha o vôo balan· 
çado de uma az.a. E os 
sons da orche-stra dern
mavam azougue nas per
nas dos v~l~l~tas, emquan· 
to nas larninas dos espe-

~ lhos se animatoiraphava 
~ uma rotação continua de coitos de neve su· 
' 1 blinhada deambar1 decotes ri'lcadost:m trian-

gulo isosteles, gargan1ilh .. de 1opazios, plu· 
ma.s tremulantes, sedas de c6r das lamas de 
Paris, mus.c.elinas da lodia, ca.,acas \·crdes e cal-

.. ções de seda. 

~~l Junot írequenlou ass:u.mente o thealro de 
'!~ S. Carlos, onde teve de auignatura o camarote 
1 n.º ·l l e onde o viam com 
• sua mulher. o c~·rone1 (..abN· 

de e Ra)"neval, um amador 
musical de primeira. ordem, 
que compo7. music-a 1em col· 
laboraçao com D. Therez.a de 
Sous.a Holtteln. futura con· 
dessa de Villa Real) para al
gumas operas comicas que 

sublrarn 6. acena no thca· 
tro d• ca.a Palmella (S<>u· 
sas Calharh:" , no Calb;;.
ri~ de Jkmfica. ot1.de tam· 
bem se representaram CO· 

medias ponuguezas e fran· 
cCI.as. 

Por dcspncho de 22 de 
setembro de 1t-1n5, Tallcy
rand ordenou a Junot que 
regres1a,,c a Paris e que 
se desculpasse com o g< · 
verno portuguez, dizendo· 
lbe que partia em go•o de 
uma licença ha muito re· 
clamada. Em o de outu· 
bro. Junot foi visitar sua 
mulher às Caldas da Rai
nha e cm 12 foi a ~fafra, 



·~~~~~-):...'., ).l~ 

~i~~ 
no intuito de se 
dc~pcdir do princi· 
pe, jantou ahi com 
o conde de Villa 
Verde, c-s outros mt
nistros e o marque~ 
de Pombal, cama
rista. de semana, jo
gou o r«llisl com o 
conde de Vil la Ver
dc e pernoitou no 
paço. Em 19, vol
tou a Mafra, pua 
de6nitivamenteapre~ 
tentar as suas deg... 
pedidas, esteve no 
caro da real capella 
a vêr :i festa, entre
vistou-se com o prin· 
cipc o veiu jantar a 
Lisboa. Como tinha 
as baga~ens prom
ptu, em 20, do
mingo, a ~ua car-
ruagem de posa ba· Jnon) n...... -·• 
teu 1 na~ horas de 
estalar, para Hei.-
p;tnha, seguindo de Aldel\'•llega por Veo· 
du Novas, Arrayollos, ti~Jvas, Badajoz, 
Metida. TrujiUo, Navalmoral <le P lase.n
cia, Talavcra de la Rt)·na e ValmoJa· 
do até Madrid, onde, apoz breve de
tença, montou a cavallo e picou a toda 
a brida, re1Tilhando o caminho da posta 
por Scgovia, \"alladolid, Burgos, Victo
rja, Tolosa. l.run e 
Bayona até Paris. Sua 
esposa 1 que se trans· 
portãra n'uma liteira 
de Cintra para as Cal
das da Rainha, tnr· 
nou para a capital em 
15, d .. pcdiu·se em 16 
do príncipe O. João, 
que, para este eHeito, 
veiu Jlropositadamcn· 
te ao paço de Belem, 
e assistiu a um ban
quete que ? ministro 
dos negOClOS estran· 
geiros lhe otlereceu t. 
no qual a famigerada 
canta.rina Catalani sol· 
tou a.s perolas ensar· 
tadu no fio exqui.sito 
da sua voz. Finalmen-

te, á 1 hora da 
tarde de segunda 

ft:ira, f) de dezembro, 
O. Carlota Joaquõna 
concedeu uma audien· 
eia de despedida a 
madame Junot, em 
Queluz, 0 1 a seguir, 
uma outra ao bat3.o 
de StrogonoO, novo 
ministro da Russia na 
côrte madrilena, com 
quem a condessa da 
Ega viria a matrimo
niar.,e em segundas 
nupdas. Depois, a em
baixatriz (rance7a e o 
ministro russo janta
ram nos aposentos de 
D. Maria Moscoso, 
um a cubicuJaria que 
viera de l lespanha com 
o infante D. Pedro Car· 
los e que intcrveiu na 
con.spirata palace-ga de 
1 Sob, (ujo descobri

r;,.,.,.ª ·k cwtW t...il mento deu occasi2o a 
serem envenenados 
mysterio!;amentc, no 

paço de Mafra, por meio de um prato de 
brocolo.s e de chaveoas de chocolate, o 
ajudanle do intendente da policia e _dois 
dos seus auxiHares, successo Je oue dima
nou um proverbio conente n 'aquella epo
ca :- Livra-te dO!t brocolos e do chocolate 
de Matra. 

Madame Junot deixou e•ta Li•boa bem 
amada e rodou no cor
ricôcho para Madrid, 
onde, por ordem de Tal
leyrand, colheu informa .. 
ç<>cs ácerca da doença 
da princcza das Asturias, 
que diziam envenenada 
com um veneno lento 
por O. Manuel Godoy, 
amante da rainha Maria 
Luiza, po•toque lord 
J lolland, nos seus Souve
nir; f)iplomnli1111es, ~ffir
me que cl la morrieu pro
vavelmente de morte na
tural. (.luando chegou a 
Paris, ;1 ~eu marido re
doud.ra asdragonascom 
o sol brilhante de Aus
tcrHtz. • Entretanto,o bom· 
tom alfacinha conti· 

Lud•uu Bon111"'1te (Gra\ur~ de Z\lauJulao11) 



~~~ 
nuava a tomar chll e se- )"lÇ 
quilhos em casa de lord ~ 
Robert Fitz· Gérald, na ., 
traves~a do Enviado de ls': 
Inglaterra, a sabo..-ear o 
chocolate e roscas de la 
ReiNll no palacio do velho 
conrle de Campo·Alange, 
á Boa·Morte, a sorvctear 
no palacio da vivua do 
opulento Anselmo da Cruz 
Sobnl, ao Campo Pequt· 
no, a tngulipar licores nos 
PiuttYos tk agltil do mar· 

lentas. 
Dentro do praso de dol! 

annos, aquclle mesmo Ju· 
not, que acabava de ser 
embaixador em Lisboa, se· 
ria invesrido no comman
do do exercito de obser· 
vaçA.o da Gironda, cncar· 
regado de occupar PürtU• 
gal, e deveria eua invea.· 
tidura n)o •Ó ao facto de 
conhecer o nosso paiz, 

~f.~~ ~~~~<.if~ . .~~ ~ 
. quez de Pombal, h Janel- "f'f mas tambem ao facto de 

las Verdes, a atlrontar os manter rclaçr.e.s amorosas 
olhares sobre3criptadoi. pela com a branca e be11a prioceza 
pontaria das lunetas diploma· Carolina Bonaparte, e o impt .. 
ttras na residencia de A nt,mio rador quen r cortar rapidamente 
de Araujo, ao pê do conveo- essas relaçt1es. 
to de Belem, e a contradansar Mas a sua intcrpr~sa militar 
nos salões em que n !'Craltice fracassou 1 como fracas.sara, a 
dos dois sexos exercia o seu sua mis~ao diplomatica. 
condomioio d'! influencia. Com-
tudo, ~randes acontecimentos Pt!'>'.TO DE C.\M\' :\LHO 1T1'.".0P). 

políticos se preparavam em 
11ourdina1 semelhantes a esses 
phenomenosgeologicos, rcpen
tinos e consideravcis, insensi-

1-h11.lo Orph~ 1 1 it• h,uh dn IJido 
<l°" jud1w1 do pllla(;io 

dt Quthn l-1.oHI B) um 



·~ LÁ POR FÓRA ~~· 

UM M8LHORA.MENTO 
l'OSTAl ... -0 serviço da 
posta urbana acaba de 
receber cm Paris um 
aperfeiçoamento i nt -
portante com a ada 
ptaçào de caLxas para 
Q lançamento da cor· 
TeSj)01lderlcia nos Lra1n· 
·wa.\·$ que cirl ulam nas 
linhas dos arredores 
da cidade, e que s:t.o 
mudadas nas diHeren-
1.es paragens visinhas 
das esta~)C$ postaes.' 
Em :li adrid foi já de-' 
cidido adoptar a mes
ma instaUaçào nos car
ros da viação publica 
que ser\'ern os bairros 
afastados. Em T.isboa 
é natt.1ral {iuc mais ce
de ou mais tarde se 
introduza ta mbem o 
mesmo melhoramento, 
e por isso damos aos 

nossos leitores, a titu· 
lo de ('uriosidade, uma 
photographía das caí· 
xas parisienses. 

EXPOSIÇÃO 08 CA· 
NOAS·AUTO:UO\<Hr$. -

Vm dos artigos do 
programma da grande 
semana sportiva de 
Monaco consistiu na 
exposição de canôas 
automoveis, da qual 
a nos.~ photographia 
reproduz uma vista ge· 
ral. qt1e pt'1de dar aos 
''os.sos leitores um a 
idéa da import.ancia 
do certamen , e dá 
!J;ufficiente testemunho 
do d e se n ... olvimento 
que tem adquirido a 
navegaç!\o automobi· 
lii~ta. 

/C71tkl d,. 1to\·1-:a} 



F\S NOSSAS)---~ 
EXPOSI O E:S 

1- 0 1>11ttnr J11li<> Piru 
1-A7.enha d" Portuiell<> 

J-PtOn•~ t \'irit:em. .\farilf.'\.\l:a1Cl':roi - 8re• 
u11h:. ínuu:o:ta) 

~-Ax<11ha da Tfoía 

A EXPOSIÇÃO DOS QUAOROS 
OE JULIO PINA 

A exposiçào dos trabalhos d"este novo 
pintor portueose, que era ainda inteira
mente desconhecido do publico de Lisboa, 

inaugurou-se, no salno da lllu.#rartt" Portu-
1 g-ue:a, no dia 'º do con ente. Damos n 'esta 

pagina a reproducçào photographica de Ires 
das telas expostas, que poderào servir para 
dar id~a, aos que n:io tiveram ensejo de visi· 
tar a exposição, do merito do artista. 

505 



~~j!-l_ Joia 111oderna em PortugaI~-~q .. .., 
c...JOAO DA .SILVA 

A joia que. em que e 1 a m ava m 
todos os tempos, pos d~ sa111tots 
teve cultores dis- !Jttm(1ins dons tu 

tin~to,, nunca encontrou dtants des poN.u.' ap· 
em Portugal artista .-1. pareceram os srm60/t'.1-
gum que lhe aS!Jignnlassc tas, os preraPlrnet/stn.s, 
no nosso meio um logar em6m todos esses .rcsu&-
1lc destaque entre os citadores de íórrnas e 
'bjcctos d'arte. Houve sentimentos antigos, sur· 
cstylos, seguidos de per- giram tambcm algun' ar· 
to umu '·eies, outru tistas que se dedicaram 
modificado~ pela m:t.o a crear aqulllo a que, 
pesada do ;utifire, que por commodidade dot 
lograram entr.rir u nos-. catalogadores e cC'lníu~o J 
sas frooteira•. J!& houve de nós todos. se cha-
joias marcadamente por- mou arl~·•tr.. a. 
tugucz.as. U'ahi. porém, Foi por esse tempo 1 
a haver entre n·:.S existi- que appareceu tambem 
do o que com proprie-- ,~' um homem de talento 
dade IC l'"'-ld e chamu a joia // iuperior e muh1pla• aptidôct 

d' ar - rt que empregou todo o ~eu 
~,I' esforço 
~01' para fazer da 

me distao· 00 00 ;pCP j 01a- • ui:r1 a 
eia. Pode ~ verdadeira 
meiimO affirmar-se obra d'arte~ . Chama-
sem receio d'crrar: _ se ~sse artista René 
que 0\1nca em Por· ~ Lnhgne, e apparece~ 
tugal se cultivou a tentando a rcsurre1 · 
;01• d'arle. E tam- O Çlo dn grande joia 

bem é cc1to que jámais ar- decorativa, de que nos 
tista portuguez deixou na falam Flaubert na Saiam· 
joalhcria uma "6ra. 1>6, Brantome nos seus 

U f.',ra a joia encontrou di..cunos e Ccllioi nas 
sempre csplendid<•s arti .. tas que n · ella dei· 
xaram muito do ~cu ta
lento e da tua inspira-

çl~e Benevuto Cellini 1\:( 
até hOJC muitos nomes ~ 
glorioaamente .t-e affirma
ram 1 assignando ci; .. a~ mi
nuseu lu maravilhas que 
devem ser as joias. 

f louve um interregno 1 

entretanto, no uguimento 
d'e&s& d\·nastia brilhante. 

<.._lÚando, depois do 
rtinadodo'!.(Jar· 

Para iuo juntou ât 
pedru con•ideradas 
preciosat todas aquel· 
tas que enecrr.u.\Cm 
wm momLNIO de bdle· 
::a, isto é, todas as 
que pudessem coo· 
correr por sua côr ou 
fórma para a belleza 
harmonica do conjuo· 
cto. 

1•ei: o que, segun-
do o nitito ítan
c e z Gustavo h~ 
Kahu, fize- ~~ 
rarn os ~, ~~ 

~~~~~~~e ~ 

o~Õ~~o-::.ccc-;,;;;;;;;;e;;;;ccecooeecoco-;;7.;oÕccceeoeccecoccecoooooooooc;~~: 
,-h·ll dai ~1h;• l m .ll.i•-cd 9,.,,: oi1u, '°"1t1•ll• e •uarlim. hrrnbt a-l'm Coll••a. p1ata oxldl).<la 

...... ,...,l, l" ... 1.0 •IH')l;l!la10 /'"Ntl~~~ir;!-;J;;!c;,~~~\',:~. rr~ .. ,~.~";,~:·~:~ .. ',:,•:n:l.t~. c-Julo da :,th·a, Cummte º"' 



romanticos; estes para a lingua
gem, augmentando a riqueza do 
vocabulario e apagando a dís
tincç2o arca.dica e poeirenta en

tre palavras 
nobres e pala· 
vras vulgares. 
aquelle para a 
joalhcria, ac 
erescentan do-

1 h e conaideravcl
mentc os materiaes 
e destruindo o pre
ceito dn prcciosi
d a d e commcrdal 
como elemento in
disptnsa\·cl d1joia. 

preJerivel ter ícito um comple.1:0 
resumo da evoluÇ2o da joia, eu 
aptnu busquei dar cm dois lar· 
gos traço· a sua moderna conce

~lo. 
Em uma pa

lavra e ser· 
vindo-me da 
phrasc de 
Kahu : a j'>ia 
antiga era funda· 
da sobre um prin· 
cipio de riqucin; 
a joia moderna a~· 
senta n'urn prin· 
cipio de arte, 

Convém tam· 
bem notar que em 
Portugal o primei· 
ro cultor da. JOÍa 
artistica é aquelle 
Ce que me vou oc 
cupar, o que facil· 
mente o leitor verá 
provado pa<..ando 
em revi!ta as vi· 
trines dos nossos 
joalheiros 

R e n é Lalignc, 
cuja artt: t2.o deli
cio~mente compli
cada. ..~tV111u11u, 
tem vindo a dc~en
volvtr·"'C mais e 
mais, sempre cvo-
1utindo, j!i abando
nou a sua 1Na11tiro. 
Já n3o é o arabes
co, a linha, o que 
o tenta t: o que 
elle imprime como 
carac t eristlca ás 
Sl1as obras. Elle, 
depois do •eu prí· 
m ci ro processo, 
complicou·~e mais; 
o certo, porém, é 
que elle 1e tornou Jvlo da SiJu_ S, Joio llhlJ>li.t.a. ~··~IKI' ~ 

A pureu du 
linhas, nas obras 
de João da Silva, 
acompanha sem· 
pre a belleza da 
concepçao. A rin· 
zclagem é mara
vJlhosamcntc C\;e• 
cutada~ ª' propriu 

mais complexo. l-'c% 
da joia uma verdadeira obra prima, re,.-u
mindo n'clla toda a belle.a das grandes cs· 
culpturas e mes('Jo da pintura oas sua' joias 
esmaha.da\ •. \ joii passou a ter definitivamen· 
te •~ propor\ôel d'uma authentica obra d'ar· 
te. Hoje tenta o que elle chama a jbia ~s
s11t1I. Quer imprimir a esse objecto alguma 
cousa de caracteristico da psychologia de 
quem o usa. Creio que será esta a joia ideal. 

K de notar que Reoé Laligne tem 
muita!! joias que se nl'lo podem usar, o 
que nn.o deve causar pasmo, pols que 
segundo o artista a bcl· 
Jeza da joia deve ser a 

mesma, quer usada 
por uma bella d•· 
rra, emmoldurada 
cn\ tenucs e precic>o 
1 a a renda•, qu,.r 
c-:<potta na ar-ide~ 
do ta boleiro d'uma 
T{/riiu. 

O estudo d ·este 

An1tei\--l~iv<eUa 
1.,da: p::wao ~ 
clil.do=do)fu,;MI 

cor..tinudf. 

e; 1 

t 

an~5.taS teem dOÇl>· 
ra. Nilo ha atpcrciat nos traços; tudo é doce, 
brando, embora cnergico. D'ahi o poder coo· 
sidtrar-ic um artista perfeitO. 

:Mas, antes de entrar na apreciaÇão du suas 
obras, conv~m conhecer alguns dados biogra· 
phko.., que para o c.sclarttimento d'ellas con
correm poderosamente. 

J o:io da Silva completou o cur.o da 
Eitcola Principc Real em 1900, seguindo 

""• 1•••111 chirt
lulu lf•r~•J•df' 
,, ... ""'' lJt"• 
t.c-11 .. t.1 • 

para Paris, onde ~e em
pregou como cinzelador 
na casa FJC"uret. 
Ahi passou um an· 
no, no fim do qual. 
por inftueocia do sr 
Antonio Arroyo 
partiu para Gene· 
bra. pensionado 
pelo Estado, paro 
cursar a r;rok tús 

artista, iotcre~uoussimo e d'uma 
grande valia para quem tentar 
conhecer a orientaçao moderna 
de joalheria artí~tica, demanda 
um espaço con-;idcravcl de que 

4t-IS b1d11sll'iLlks. voltando de· 
poli a P .uis diplomado por 
aquellc importante instituto. 

'(Ji.r"'' •L"'°"" ' l : ma vez ...:oncluido o seu cur· 

"~º 1)<>5'0 d1spôr nas paginas da 11/ru· 
Ira""' PfJt-INJllU':a. 

Quanto mais que, sendo talvcr 

&\) de Genebra, entrou para a 
E,cola das UcJtas Artes, rr,que11tando 
o curso de medalha sob a direcçl1o 
de Chavlain. Lo~o no 2.• annocon-



quistava o primeiro logar entre 
os discipulos de Chaplain, sen· 
do .. lhe conferido n'esse anno, e 
no 3.• e ultimo, o prime iro pre· 

mio de curso. 
Quiz estudar a medalha para com pie· 

mento dos seus conhecimentos de cin· 
zelador. 

Segundo Jo~o da Silva, •todo o cin
zelador deve str medalhúro,· o estudo d 1 esta 
arte é-lhe indi~pcnsavef, se não deseja resu· 
rnir·se ás funcções d'um simples technico. 
A cinzelagem deve ser feita por quem exe
cuta o original, e este tanto poderá ser rC· 
produzido no fundo d'uma :-;alva. como no 
bojo d'un; ' 'aso ou n'uma simpJes placa.» 

a Silva, o director da escola ti
nha a phrase: • Votre piai re.sk 
ltntjtJttrs un des mei'.t/eurs diplo
nu:s de l'.1.;.cole.• 

Além d'isso, o Museu das Artes De· 
corativas da mesma cidade adquiliu 
tres objectos do artista. Sao ellcs os se
guintes: PavlltJ, fiveHa de cintura, em 
praia, cuja gravura i llustra o presente 
artigo; CJtclamen, fivella de cintura, em 
prata, tarnbem representada aqui; e um Va· 
so, cinzelado em cobre e bronze. 

Tambem ~aris o conhece. Na passada 
grande exposição do .Sa/Qn, foi·lhe confe· 
rida uma mcoç.ão honrosa pela sua plaquet· 
/e •Let F1a1eraUl-1:-S d'A laia-,, , que é \1 ma ma-

A sua passagem pela escola de Gene- ravilha de execuçào e concepção. ln-
bra ficou honrosamente a<Jsigoalada. spirado por Chateaubriand, joao da 

O seu trabalho executado para a ob- Silva poude, com uma sobriedade cn· 
tençlo do diploma acaba de ter uma cantadora, dar corpo a un1 dos mais 
brilhante consagraç:to. E' um prato cin· commoventes episodios do Jiuerato 
ulado em prata, que cllc intitulou 7oi· franccz, conscnando-lhe todo o sabor 
!ri/e de Diana, e que, 00000 todas as poetico. 
obras dos concursos de diploma, é pro- Algumas das obras do artista, espe-
pnedade da escola. A c.ctJ/e des A1'1s cialmente respeitantes á joalheria, fi~ 
b:duslrielks escolheu-o para a represen- guram entre as illustrações do estudo 
taçt\o dos seus trabalhos na recente ex· presente. De Jeve1 apontartmos o que 

posiç:io quasl universal de Londres. mais nos parece taztr real<ar n'eHas 
Ka participação, que do caso fez o talento de João da Silva. _ sç, 

~· 19. ooooooooooocooooooooooocooooooooooooooo90000000000 ·b~~ 



Em primeiro logar, por mais dos decorados sobriamente, re ... 
volumosa, citaremos o seu Bule. COtrt;ndo pouco ao detalhe la-

' Cinzelado em prata, o seu mo- pidar, egualam·se na superiori· 

íl 
1, tivo decorativo é a planta do dade com que o artista os con-

châ. . A execuç:lo é per· cebeu e executou. 
' íeita, e n ' elle a singeleza , _D'entre elles, porê:m, 

de decoraçào eguala a e justo destacar o que 
elegaocia artietica dos de- elle chamou Pe11Jte. O 
talhes e do conjuncto. corpo da mulher apoia-
Domina a tampa, como se brandamente a uma es-

0 coraça.o unica, uma cabeça meralda. A pequena escul-
de Nimpha, n'uma altitude de ptura é modelar. A cabeça 

".~ sonho, e cujos cabetlos lon~os da mulher, cuja expressão ~ 
t>'?: e espalhados lembram a quie- concentrada evoca logo á pri-

titudeevocadora dos lagos pa- Peridcnte: oifl) timu:Jado; as:ma meira vista a mcditaçào. o 
rados e silenciosos. Pc1t.támc1tto, encosta·se a uma 

X' esta, como em quasi to- flôr />tllsée, segundo os íran-
das as obras de João da Silva na.o ha arro- cczes, por nós chamada amor perjtito. Este 
jos de linhas. Na joalheria a i~spiraç:i.o deve annel é uma obra franceza; a traducç:l.o do no· 
ser calma. A linha deve desenvolver·SC sa- me da flôr estraga-lhe ns intuitos. O conjun-
borosamente branda, n'uma harmonia com- cto, porém, é tao perfeito) que tanto se póde 
pleta. chamar Pensée como JJfetliiaçtfo ou O /JetUa-

Eu jâ o disse acima, o traço nas obrai 111e1úo. 

d'este artista não tern aspcrezas. João da Stl· Jo:'lo da Silva resente·se ainda uro pouco 
va é um. terno; as sua; obras são sempre cui- da inflluencia das escolas ern que estudou. 
dadosamte acabadas, definidas, e a brandura O proprio arthta o affirma, justificando essa 
da execuç-ao coutraita bastas vezes com o io- influencia o pouco tempo decorrido desde 
definido das attitude., e a profundeza da in· que trabalha independentemente. Procura en· 
spiraç:i.o. tretanto 1 fogir cada 

Assim, no J)t'o,g~- vez mais a essas in-
nes, um alfinete de fluencia.s, e reando 
gravata, os contor- uma nmnei'râ absoJu-
nos, perfeitamente tamente sua. Isso ser-
lançados, sào energi- lhe-ba facil, dado que 
cõs: musculos fortes possue coruo poucos 
de ho'mem t6brio, uma grande tenaci-
barba hirsu ta, aspe- dade de esforço al-
cto severo, fronte pro.. liada a um talento 
fundamC'otc enruga- completo e muhifor-
da. A energia do per- me. 
fil é completa. Entre- ...\,severa-nos o ar-
tanto, todo o traço é tista que espera crear 
brando, n:lo ha aspe· na joalhería alguma 
rezas e o conjunc10 coisa que, sendo ia· 
é d'uma verdade at- discutivelmente sua, 
trahente. Aarte,n'es- seja profundamente 
te pequeno objecto,é portuguez.a. 
tão comple~a que Nao temos duvida 
consegue ofluscar a em acrediLal .. 0 1 conhe· 
preciosid:t.de enorme cendo· lhe bem as suas 
do grande briihaote formidaveis aptidões, 
que 1 erve de lanter- itmàS gemea'J da sua 

na. attrahente ho-
Inda mesmo nestidade de 

com este deta· processos. 
lhe d'um valor E assim es-
c o n sideravel, peramos que 
esta obra obe- em breve a joia 
dece ã formula occupeem Por-
geral da joia tugal o logat 
moderna, fun- de olJ1a d'ar-
dada sobre um te que lhe per-
principio d'arle tence e que já 
e uao sobre um em outros pai-
priocipio de ri- • zes reconquis-
queza. Os seus tou. 

anneis s~o A1oiatcm 
precio~is~i- rraducção do qu:adro dt Bcgucrt'aud (le~ IW)U,\'('SllX nê) dir e J to ' ,r... 
'Ql.OS. To- rm1.1a rt:po~ tsem du- J r 
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.1 vida, a ser considerada um to à matcria prima de que nas 

objccto d 1artc como o é um qua.. differontes epocas, é fabricada, 
dro ou uma esrulptura; e mais como na maneira mai$ ou me .. 
n2o é do qve um resumo de nos artistica porque é trabalha .. 
muitas anes. cons.oladoramente da. E quanta\ coisas lindu, 

portatil para o delehe dos nossos olhos. admiravei$ de delicadeza e elegancia, 
não tem produzido o homem com o oi· 

FRANCISCO fH SILVA-PASSOS. ro e a! pedras preciosas! As joias egy· 

Nota da redacção.-0~ leitores da //. pcias, gregas, etruscas, bysanlinas, ..ao, como 
w.J.lro1' /'t11trtA ,,~,, lcrao tiec~rto com in. t.odos--sabem, pe-quenH ma12vilhas de arte. 

teresse o arugo dj · nosso cot. __ ..,....,...=...,-• Os proprios orienues, que 
laboradur, que precede, nào amam apaixonadamente os co· 
só pelo curioso ass.umpto de larcs1 os anncis, os brincos, 
arte que elle versa. como pe- oao a esses objectos as fór-
la revelaçtlo de um arti~ta mas mais originaes, embora 
eUll>evecido no nobre intuito nem sempre inspiradas pelo 
de trans~o1mar a nossa joa- bom gosto. 
lberia, geritlmtole tào uni. Ha tempo ji que a arte es-
íorme e banal no seu fa, ... r Jtncialmente de luxo da joia 
l'fadicional, fiem o mais sim· -t: industrialisou, porém, como 
pies prurido de libertação dos tem succedido a todas as ou· 
moldesgroueiroscexhaustott. tras artes, introduzindo-se. 

Póde dizc1-sc que nc- mesmo, os meios mecha .. 
nhuma outra íórma de ar- oicos na sua íabricaç.3.o. 
te e manift~taçlo de luxo N•estas condic;ir-cs, a re-
revelou melhor o requinte producçlo con~taote dos 
~uingidc pela civilisaçao mesmos modelos provocou 

de qualquer povo, entre os artistas mo-
do que as suas joias.. dernos, uma natu· 
Desde aa sepulturas ral reacçao, 11 que 
prchittoricas,emque o artigo do nosso 
se encontram. con· illustre collaborador 
chas, pedras perfu- se refere com eleva· 
radas e contas de da pro6ciencia A 
callaite, com que o joia artistlca renas-
no~so longinquo an· ce, pois, e ainda 
tepa$sndo se ador- bem que, no nosso 
nava, é curiosissimo paiz, encontra tam-
s~guir a evoluç~o da bem um cultor cheio 
joia parallelamente de fé e de talento. 
com a historia do 

desenvolvimento 
, humano, tanto no ~ 

que diz rCS!)Cl· f~~~,1ª1j;':,;~~!~~~~~-:!~~~~~f~~;1 ~~~: .. ~~11 _,., ']r( ,.1. 
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eFIO~S E, F'~CI'OS~ 
l°)JA GRASJ1t: < \Ç'AD4 AO Lf\~já por 

mais d ·uma \·cz a /1'1ulrt1f40 Porltigra::o 
~ tem referido h pandb caçadas africa 
nas, que ~o a1 que podem ainda oftere

~ 
do em ttrande numero de !e leor r· 
c.l•J5, bufalo:-. e diven;.J.j, outra.:t c.>pr\.Ícs. 
La~n acaba azora rle bater tambem 

cer cm~õct for1e1 aos amad<•res verdadeiramente 
com·ictos e ~pC1iX<1nad~. O iangal é o theatro apro-
priado ('UI que .. ind,, podem cumprir-se feit<)S ,·cna
torios digno!(, na rnlidade, de tal nome. E' no 1neio 
da espes~a Uore,,.tot tropkal, n'e.-..se dominio quasi 
virgtm onde crcti.( cm as po~santes hervas da altura 
do home1u: ÍClô!ÕI, pandanus, lianas inextricavei$, 
entre as quues vivem o elcphante, o leâot o tigre, o 
btiíalo, o& anínweft selvngcns, as feras valentes e co
Joss.ttcs da fauna de .\írica, que os disdpulo$ sini c
f('IS de Ncmrod, o!\ que amam a caça como um forte 
pra1er de homcn~ \·iri"• podem encontrar rea li~adas 
as suas nobre~ ambit/•tà. 
~o no"'° rlc.:o e c'te""º 

territorio africano. quer ao 
norte quer ao sul. abun· 
dam os mai-4 admira\tis e 
opulento) par11uct naturacs 
de caça, e é rranJe JiÍ o 
numero de caçador('~ ar· 
rojado.s, alguns nacionaes, 
bastante~ t.21lraogtiros, que 
os teem tx· 
ploradooom 
brilhante 
SU(('C!-$0 •• \ 
hi~toria dt1s 
caç-ada'J rea-
1 isada5 du· 
rantc os ul· 
timo1J anno~ 
na A {rira 
portugueta 
daria de llO· 

~joparaum 
livro anima-
do cinterd· 
santíssimo, 
e, de reato. 
tem s.cr\id11 
de thema jà 
para \'arias 
il1ginas du 
mais crupol· 
gantcA da 
moderna lit· 

o Ytíord da caç.t do lca.o. Ha annOI, no 
~ud!\o, um mglcz matu.·a no mesmo dia crnco 
lcf-cs, o;cndo a .. ua proeza celebradd cntlo con10 ~ 
mais txtraordinana no gcncro. O cxph . .>rad<or d\na· 
marquu C'CIO!<oC'jZUiu, porém, uhrapa.~!'ar o seu pre· 
dec.-cswr, akançando nm'\ victoria muito mais no· 
\3\'CI. Em minutos Larsen cons.e~uiu matar sete 
lri"•C$! Foi no dia .:o de janeiro ulumo. no matto 
vitiuho do Memdobe, que é um atluente do rio 
Niml>c), que corre no concelho de t.>uiJlcngcs. per· 
tcncc.-nlc ao nosso districto de BeogucHa. () c,lc;a· 
dor :-.rg.uia, no .nattagitJ, o ra!\ltl de um grande 
elcphante <1ue ferira na vespcra. qu(l.ndo ret.:onhc· 

cru ait 1..'.·gadas do terrível felino. l>'ahi a pou 
co encontra"'•·~" 11t1 íren· 
te de um cn<1~nitico 1f"3.0, 
que tc"'·c a fortuna de 
derruba.r com a pmncira 
bala. A \ºUÇOU n0\-0 lc~<). 
contra o qual Larsen des· 
fcch(JU com o mesmo ex· 
cellente e:ito de ponta· 
ria, e seguidamente 1n.ais 

teratura <.:y· ~..& •. 

ntge1ica. .;.:,, l_~ 

l:m dos ~~I ~ ;'·J 

cmço que 
Ü\'traru te.
do!\ 1'0rlC 
igual :l dos 
doi!ll'lrimti· 
ros. Eram 
f.' i nru f C• 
meas e d11i'i 
machos, 
que unham 
produzldo 
va.lios.ot CS• 

traj:os em 
Quilleng.,, 
e que o \'a• 

lente e ha· 
bil1Nimoca 
~d<1r con
~u1u der· 
rubar com 
nove oro• 
da !!iUa e ... 
pinat.lttl.1. 
l\no ha du· 
vlda, pois, 
de que c'ta 
cxpedi\~O 
de l •. m1en 
cons ti tu e 
uma d J.I 

explorado- f;.L) 
r~s ai rica· o aica.dor dallattta.r• ~ 
mstas c1ue, 
nos ultimos tempos. mais se ttm celebrisado coll\o 
l'ac.;ador. é o dio:tmarqutz. Carlos Lar~en, que du~ 
raute anoot realisou. tanto na ,\frira oriental como 
oa occidc:ota.I, a<;adas e capturas zoologi~ para 
o Museu bril41nnico, dcdic..ndo--"e depoi~ exclusiva· 
mente i caça do elephantc, da qual é pr~ucmente 
o mab ilhi.tre ca1npc:10, tendo mono. no pcriodo 
de dezesete anno1 que conta de vida no scrtio, 
para cima de ue.icntus d'es1es animaes, nio falan· 

ma11 gloriosas proezas venatoria.s. 
\"a photogrJ.phia, que reproduzimos n 'cst:l mt.• 

gina. o valente e audacioso caçador figura acom· 
panh;i.do pela comith---a que o segue habuaahnen· 
te na» suas expediÇt-'\es ao matto: um rap.u, prc· 
to de 15 anno!', uma preta incumbida de todo o 
scr\·iço do al-ampamooto e uma cadella ~1lga, de 
raça atra\ºt§sada. mas pos(;uidor• de exc-cllentn 
qui1idadt3'. 



MOR llT E>l LIS
BOA. - Passou 
uma semana em 
Lisboa o illustrc 
chefe 1 ibera! hcspanhol D. 
Segi:1mundo Moret, qu~ é 
urna das figuras preponde- , 
rantes na politica do paiz 
visinho e um dos seus: es
tadista$ mais prestigiosos. 

O sr. Moret, que conta 
presentemente 71 annos, 
é deputado desde 1863 e 
foi pela primeira vez mi
nistro em 1869, tendo de
pois. por diversas occa
siões. occupado as pastas 
das coloniasi das finanças, 
do interior e dos estran
geiros. e exercido duas 
vezes a presidencia do 
conselho. A sua folha de 
sP.rviços é, pois, como vê 
bastante Jarga e valiosa. 

O illustre homem pu
blico é -actuatmentc o che
fe da fracçao mais avan
çada do partido liberal de 
Hcspanha, a qual se se
parou de Montero Rios, 
pouco depois d'estc sub
stituir $agasta . 

• 


