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Por anno..... ... .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. .. . • 4Sfl(X) ,,~1 .. 

o Modo ue a;rescer mais Altb 
E DE 

Alargar os Ombros. 
ller.coberta verdadeiramente espantadora que hade revoluclon. 

a condição physlca da humanilfade. 

Porque continuar a ser baixinhos e acanhado 
quando podereis aprender gratuitamente o 

segredo de como crescer altos ? 

Por mais baixos que sejaes d'estatura ou por mais velhos que 
sejaes podereis sempre augmentar a vossa altura. 

semestro. .. . . . . . . . . .. . . ~$\tll) • 
trhnestro.. ... ... . .............. ....... . t~JO,.· 

,.... ,, 
AGENCIA DE VIAGENS 

R. Bella da Rainha. 8-Ltsboa 

- ---
Venda de bilhetes de passagem 

em vapores e caminhos de ferro para to
das as partes do mundo 

sem augmento nos preços. Viagens clr
culatorlas a preços reduzidos 

na França, ltalla. Sulssa, Allemanha. 
Austrla. etc. 

-- ----
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De passagem para a Republi
ca Argentina esteve, ba dias, 
em L isboa, o eminente escriptor 
francez Anatolc France, o pro
sador delicado e primoroso1 au
ctor de tào admiraveis obras 

primas, que lhe conquistaram o primado 
indiscutivel da representação, actualmen

te, do geoio latino na sua mi.is nobre e pura 
exprcssào de arte litteraria. As poucas horas 
que o paquete inglez Aniazqn, em que viaja
va o grande escriptor, se demorou na nossa 
capital apenas consentiram que lhe fossem 
prestadas as homenagens promovidas pelas 
associações de imprensa. A ltlttslra{ho Portu
g11.eza, affirma, por este modo, a sua 
alta admiração pelo maravilhoso e d 
incomparavel artista . !J.1( 

1-A11ttlOl~ ftan« oo c111ui1uo dos Jerouyn1os eo1n o sr. dr. Mag-;i.lb\1c~ Lim.-
1-i\!o nKretM> ü bordo: Anato-Je Frfti1Ce com o 5-tu seereuu'lo e.r . .Buil50n. 05 11.ctorcs Silvain 

da .Coniedle f'mnçai~·. o e.SC-Ulf>tOr P3.tln. os pintort$ Calnicue 
e J) lerre Sc:<:~·ola e o dr. MagalblCtt IAmn (Cllc"is dl" t1Rs()1.IKL). 
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V!Df\ PfiRLAME:'NTAR 
·O· DUtLLO·MORtlRA ·J UNIOR-C.L\EIRO·OJ.\ MATTA · 

i-0 u . •Ir. C•dro da ~lana to sr. Ql•n" lh~1ro \fot~ra JuniCM' çon\·trumlo 
COn'I ai ,;u,u rttperti\'H 'ntcmun....._, J-0> j'Mdti11t1n• ('.arn"gando a. pl•lotu. 1-0 •• · dr. Caeiro 

d:i '.\hma dc•poJa11do St: do rtlOji:IO t da urttU•. •-O $1°, 0011...,•lhtiro Mortlrn Junior 
rcttbtndo a &1u1 arma, t os 6rs. M11.1hla• Nunu .. AflOn.o C~u. ~· lk1)nls do due11o: o •r. Çaelro 

da '.\tau~ t 
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r. 1\ll'ooso ~~;~d~~e::'o~.dC~'~~ C:.·:~~c~~~ia<lhel~b~:;:'J! ~~~::.~ul 



Os recentes aconteci· 
mentos parlamentares 
deram origtm a dois 
duellos de deputados: 
o primeiro entre os srs. 
Moreira Juni('lr e Caeiro 
da Malta, que se reali
sou no dia 30 do mez 

1-A d1f' .... O_. ·• .ampo 
do P'foln.n .\ ..w ....... \l.art•ns 

di~ do .:o.nt.1~ 
·~ a<ocnpanhou o ., comcU1a· 

'º T~h.f' r• 
de ~ .. ,. <tO'l•ludn6o os ubt-a; 

1-0 ,.r, \tello lt•rrtto 
prei..a1aud~·M J>an. o «>mba1c

,. U• n""H""t. 
du. Auitu~o d~ \·.l,.o."Õncc-11°" 

~ Slh a Araujo 
~o 1irnff' .. -ur ~1'" '"ICrlma 

L.11ii l'111to Mn1 t!111o, depo1 .. da 
1k•h1í.:ççllu 1lu. a1111as 

4 O.,. 111. J .. Ao l'll1lo 
do• ~a11t-, p11111h111h .. do sr, 

"f'lln ttart~o, 
klll•lo ª"ar. Rodn1un '.':oC"Uf:I· 

•• •• con·lt~l'k-a do dnc!lo 

passado, troc:ando-~e 
duas balas de pistola 
!tem con8.!quencias1 e o 

segundo entre ossrs. 
Mello Barreto e Ro-



drigues Nogueira, que se realisou á espada, no 
dia 2 do corrente, e de que resultou ficar o se
gundo dos contendores ferido no pulso diteito. 

A primeira pendencia re'11isou-se na Serra do 
Monsanto, no mesmo sitio onde se realisára já 
o duello Espregueira-Caeiro da Matta, e a se
gunda na Ameixoeira. 

1 e 3-A,.1>tttos do dut11o. 2- 0 10r. dr. Sih-a Ar.t11jo 1>cnsa11do o ftrlmtnto do sr. Rodriguc• Nos,ud1 :\ 
(Clltltl4 de lli~Ol.JUL\ 



'len·a F/qrida, por J OÃO DE BA RROS-Livra• 
ria Chardron de Lello & Irmtto, Editores. 

Eis aqui, por certo, um dos mais bellos livros 
da poesia portugueza contemporanea. N'esta 
obra, saudada pela critica com tao sentido en· 
thusiasmo, o illustre l'oeta do CnmillhQ dq Amôr 
e das Palavras Stu ent8a com um poder verbal 
admiravel, de uma riqueza de rithmos e de um 
colorido surprchendentes, com um alvoroço de 
mocidade que conforta, um hymno triumphal 
ás alegrias e aos prazeres fortes da vida. E' um 
livro optimista, este, e que singularmente des
taca, entre o melancolico lyrismo portuguez, 
pela sua bellcza varonil, como um dia radioso 
de sol entre pallidas noites de luar. A invoca· 
çao a um suicida, com que abre a 7erra Fio· 
rida, é digna de figurar, entre outras poesias 
egua.lmeote esplendidas, n 'uma antologia da 
moderna poesia portugueza. na.o só pelos esplen· 
dores de tecb.oica que a revestem, como pela 
energia eloquente do doesto e pela lluen· 
ci2 inspirada que a anima e movimen-
ta. Com este seu novo livro, Jo~o de 
'B::.:-ros definitivamente abr'iu um logar 
de honra entre os maioi:es 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~p:o:e•:•:s~d~a sua terra . 

/,a l«;mu~-Quadro d a ex ... •· !iJ • \'io;i;on ci('f.S:l_ de Sls1ello, (');posto a\":lUnlmen tc 
no Sal<m ele Pan~ 



O príncipe 
Piajatipok, 
que ha dias 
ctteve em Lisboa, é 
o quarto filho do rei 

de Sião e conta quinze an Jl 
nos de edade, sendo actual-~· 
mente alumr.o do Eaton Col- · "'"· .. 
lcge, um dos mais notaveis · 
e conhecidos estabelecimen
tos de instrucçno da Inglaterra. l 
Aproveitando um período de 
férias, o principe realisou uma 
interessante digressão pela An 
daluzia, acompanhado pelo seu 
preceptor, e que completou vi
sitando Lisboa com seu primo 
o principe de Charoon, minis
tro pleni potencia rio de Sião nos 
paizcs liitinos, que veiu ;1gora 
a Portugal apresentar as suas 
crcdenciaes e incumbido de 
entregar a sua mage.stade el· 
rei o cordnc> da ordem do E le

phante Branco . 
O principe ~iamez visitou alguns dos pr incipatsmonu

mentos da capital e deu alguns passeios pelos arredores, 
amrmando levar da sua vi~lta lísongeiras impressõts. 

=====;--------;;;;;::::::::==~==~~ 



Coudc de Sabu~~ 

Hi.sloriadores Porlu.
gu~zes, conferencia 
realisada pelo SR. co~
DE OE SABUCOSAna Li· 
ga Naval. 

Entre a serie de con
ferencias que d.! h a 
tempos ve(>m realisan
do alguns dos nossos 
mais illustres homens 
de sciencia e de let
tras na sala da Liga 
Nava l, destaca-se a que 
o erudito academico 
sr. conde de Sabugosa 
oroferiu no dia 25 de 
Abril sobre .flistoria
dores Porlu.gtu:es. Mo

Edu.:trdo d~ N'oronha 
fClkAi l't:ftSA;o.mlt.'>) 

delo de uma conferencia litteraria pela sua elegancia de fórma, pela sua clóreza de exposição, pelo seu 
poder de synthese, o trabalho magistral do sr. conde de Sabugosa merece ser meditado por quantos se 
propõem tratar o genero difficil da conferencia, 9ara o qual se tornam indispensaveis reeursos iotellectuaes 
dos menos vulgares. •ff 

O 11ltim0Alarq11ez<k Ni.:a, romance de costumes, por EDUAROO OE NORONHA-Magalhães & Mooi~, editores. 
Eduardo de Noronha é um dos homens de Jettras que melhor souberam conquistar um publico fiel e 

numeroso, em terra onde tào pouco se lê. Nunca porém uma obra sua attingiu como n'esta monographia 
improvisada cm romance. tão grande fiuencia de íórma e tão pittoresco poder evocativo. A figura do mar
quez de Niza, talvez a mais singular da sociedade porl\lgueza do seculo XLX, é analysada em todos os seus 
multiplos aspectos, e não sabemos o que mais admirar, se a tarefa laboriosa do investigador erudito, se o 
talento com que Eduardo de Noronha soube, sem prejuizo da verdade historica, transformar um estudo 
biographico do mais alto interesse n 1um romance da mais elegante e perfeita íactura. 

A puça de$. Pc:dr<> cm Roma,(~~k,,~ ~: ~~':;~~11t~~· be:utfi~Ç'ã<> de Jo:rnn~ d'Arc 

Foi no dia 18 do mez passado que se realisou em Roma, na 
basilica de S. Pedro, a cerimonia da beatificaçào de Joanna 
d' Are, que a Frar.ç.a desde ha tanto tempo desejava toroar ob
jecto de seu culto religioso e que Pio X acaba de elevar aos al
tares com tão especial disvelo. Essa cerimonia revestiu effectiva
mente uma excepcional imponencia, não s6 pelo immenso con
curso de peregrinos francezcs, como pelos privi1egios e-speciaes 
que foram consentidos, a ponto da beatificaÇllo da doce e glo

riosa Pucellc de Orleans se assemelhar quasi a uma canonisação. Tambem r..ão póde 
restar muita duvida de que a heroina franccza, agora proclamada bemaventurada, nào 
demorará muito que não seja feita santa, tão evidente é o empenho que a Igreja põe 
em vingar a memoria da piedosa criança que os padres fizeram martyr. 





das arvores, mal desabrochada dos seus gom
mos, é ainda de uma delicadeza e de uma íres· 
cura infantil. Pelas tardes serenas, quando as 

velas côr de açafrão das faluas e fragatas 

r-0 bnrrado dll' m1H hini" da Con1panhl• <lllll l .("dr11.11. ~m Samon, 
drpoi.; do lierrrmoto 

2- Aspe:«o de \1111 acfim,i.3mento n;t ''ili" d~ A,;amooifi 



• .\l")>«:toaç t1111.I d•• unu;a. pArito:ltt da icvd• Jlll..ru1;hial d~ 8t1~\·tnle que ret0U.tiram 
i dtrrocada 

azues desmaiados do cCu comt> estam
pas. As vinhas afescoam as encostas, tão 
rep~lhudas de pampanos que parecem 

se il1umioam aos ultimos clarões hori
sontaes do sol, os vultos dos campinos 
a cavallo, recolhendo as mC&nadas, de 
parnpilho ao hombro, recortam. se nos de longe immensos hortejos. As cego-~'11 

~ 

O. 1k1>1rr.çcw <Lll ic.a:rejn. de Bcna\·itntt. 1t11!uld11 R '"" niomt 
<!t e11n1ll~o 





nhas começnm desferindo os seuc; lentos vôo!' 
rcctilineos sobre os mouchões. Os ares leves 
perfumam-se com os muhiplos aromas das flô· 
res. A terra é ao mesmo tempo seara e jar· 
dim, riqueza e po.esia. O pao cresce cmbal· 
aamado pelos efluvios do rosmaninho e da 
giesta . A rructa está ainda no estado rudi· 
mentar da flôr. 

Foi por esta epoca de idyllica belleza, ao 
cahir da tarde de um dia de primavera, que 
sob a serena paz de um ceu impcrturba· 
\'el, as regiões Rorida.s do Ribatejo foram 
sacudidas por um tremor convulsivo , 
como se os proprios alicerces da terra 
se esboroa''Cm. 

Nas torres das egrejas matrizes de Bena
vente e de Samora tinham soado havia pouco 
as cinco hor,.s. A faina dos campos estava 
terminando. Crianças brincavam nas ruas. Màcs 
embalavam berços. Subito, como um trans· 
atlantico no momento de largar, quando acor· 
dam no seu ventre profundo as trepidações 
resoantca das machinas e as aguas marutham 
á rotaç:.o poderosa das helices, um fragor sub
terraoco trespassa o solo, corno o ccho for
midavel de um de§aba.mento gigantesco, e tu· 
do oscilla: as arvores vergam, a.s cans dan· 

çam, as torres inclinam-se, a! paredes: esta· 
Iam. J':' primeiroasensaçàodaqueda n'um 
abr~mo, como se a terra transformada em 

1-l'111:1 nu de !?.a.1nora na m;whll sotl{Uinte no ll!'tr~l'llOCO 
" A•1>«to do 1~c11m1oame1110 mnndn.do ed lh-.'ar pela \'.11m111u1blll da~ l.e71o 

rillll t1u ~:u"°" 



• 

ruuda • tH•H<" d-t t<·1 ror dt lJ d·abril, 11. populaçto df ~111,H'ln, con'""º" d~5df o ;unanht«'r 
dc·,,1<-fjAn1fo .H hahllll\tk• arniim1d;u: a 60~ dc{.uhar ~ i.,u. r11i,t10• h,t.\('f('"" df um no,-o 

eata.._1)·i.mo 



onda se cavasse e logo, em refluxo, se reer
guesse, n1 uma colos!-al paJpitaçào. Depois, \Iro 
tremar convulsivo aba la-a e vareja-a. em os
cillações de trampolim. Sobre o rugido que 
ascende das profundidades geologicas, um 
maior frag8r abate. As casas sacodem de si 
as fachadas. Alluem os telhados. Desmoro
nam-se as paredes. Uma nuvem de pó e de 
caliça inça o espaço ~omo a fumarada densa 
de um incendio . Durante quinze segundos, 
as povoações jogam como navios bailando 
n'um mar tempestuoso. b: de segundo a segun-

~ .••• :·:..._~==- .~ 

gilidade miseranda, no espanto de haver sobit:
vivido, na dnvida de que na vasta terra onde 
toda a sua obra jai desfeita, o destino lhe per
mitta continuar respirando e vivendo. Torres 
de "!grejas, que havia dois seculos, assentes em 
fundos alicerces, erguiam para as nuvens os 
seus cataventos de ferro, tinham·Se pulverisado. 
56 o homem fragilissimo vagueava entre as rui
nas. Já a noite vinha espalhando os seus pri
meiros véos ligeiros de penumbra na atmosphera 

aiul, de onde o sol se ausentava; e as popu
- lações de reS"ustitad.os. encont,·ando em si as 

\ 

. , ~ I 
... ~·~ ....... " .•.. ... ..• .. ...... ~ ~ 

do, como a simultanea salva de cem forta- resignações heroicas dos antepassados pre-
)ezas, estrondeiam as derrocadas, interce· historicos, que v1v1am entre quasi perma· 
ptando o cam.nho aos que fogem, calando nentescatac:lysmos,acomroodam·se nas pra-
sob os seus trovões o alando dos espavo.. ças, longe dos lares, convertidos, de re-
ridos animaes humanos, que vagueiam en- fugios que eram,. ~m ameaça$ de. morte, e 
tre a poeira e as ruinas. reunem as fam1has, e reorgao1sain sem 

Mas já agora a terra serena . Aos poucos, demora, no meio da devastação e do ter-
a poeira ascende, como um pan- ror, essa coisa espantosa 9ue 
no de theatro, descobrindo o é a sociedade humana. Que 

espectaculo medo- importa que as r.iu· 
nho. Só ainda a lheres solucem e 
humanidade treme, chorem, que os ~~ __ 
reduzida á sua fra... homens tremam, -:s;f'"~ 



1-l"m •"Jlof'Cto cio •cllmpam<'rHO do Tt'ff<'ho d~ Molnl~'· cm Sah .. l~rra 
a-N'uma rua dt' Samora 

J-Um" ref<'içlo no ~c:am?*mcnto de 8enave111c 
<1-Uma famiha 8Cnl ht.r 

5-A com1trucçlo de um r10\'0 lar em S.h :Ht-rrn 
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soria realeza. Pois que~ 
Não vem elle assistindor 
desde as remotas e obs
curas edadca, aos lances 
pavorosos dos cataclys
mos, dos deaastres e das 
guerras? As villas de
vastadasrenascer~o áma· 
nha das suas cinzas. So
bre o mesmo solo da 
hecatombc, o homem re
edificará o seu lar. A 
lembrança da hora ter
rlvel n:.o o impedirá de 
amar, de procrear, de 
multiplicar-se ... 

Nao seria difficil, com 
os depoimentos dos so-

~~~~~;;;~~~~~~~;~~; breviventcs da catastro-
'-:;~?';i~~-§;~~~~ phe, evocar essas ho---= '-' ~.- - :;;.::; ',; ras de terror que para 

~\ ~ ~} as povoações de Salva-
alarmados e vencidos? N'esse tremendo 1'-.~ ~ terra1 Benavente, Samora e Santo EsteVào 
cabos. a íamilia resiste, como uma obra in· \f mediaram entre o escurecer de 23 de abril e 
destructivel. Os corações na.o se perdem na l o clarear do dia 24. Panados os primeiros 
confus2.o da hora sinistra. Como d'antcs, as } momentos df! panico} evacuadas as casas, re-
mães utlo rodeadas dos filhos, sob a guar· '' fugiadas as familias na largueza das praças, 
da vigilante dos paes. o homem, entregue á alegria de sentir-se sal -

P6de ter-se subvertido tudo, mas sobre as vo, nho mediu toda a intensidade da desgraça 
rui nas, passados os primeiros instantes de des· que o attingira . Os que de Benavente e Samo-
norteamcnto e de pavor, o homem humilimo ra rugiram espavoridos e tomaram pelas estra-
reergue o. sua cabeça de gladiador con- das s!Lo uma insignificante minoria. U grosso 
demnado a luctar eternamente, e de novo a das populações não desamparou as vilfasdes-
natureza apaziguada submette·se 6. sua illu· moronadas. Emql.tantoa luz. do dia o consentiu, 

S94 

1-1') ac.an,p11on1cnto de Sah-aterra c.le M•JL-Oti 
,-Vma \ cnda lmprovi•ada no acru1~pa,mc:u10 de S11.lva1crra 



soccorreram-se os reri· 
dos, procuraram·se de 
rua em rua as famílias dis
persas .• \sm:tes entraram 
resolutamente nos lares 
em ruioa para lhes ar .. 
rancarem dos escombros 
os berços dos filhos. De
pois, a noite ícchou a 
sua pesada palpcbra. 
Acampada ao ar livre, 
o'um escarcéu de soluços 
e de choros, a popuJa .. 
çào aguardou que ama
nhecesse. De tempos a 
tempos. a derrocada de 
um predio enchia a noi· 
te de estrondo. Era como 
se contra Benavente in
visiveis baterias estives
sem interva11adamente 
despejando os obu2es. 
Os feridos, deitados em 
enxergas, gemiam. A es· 
paços, elevavam-se os 
sussurtos das rezas. llo· 
roens que voltavam de 
heroicas pesquizas atravCz das ruinas iam 
trazendo aos acampamentos as noticias das 
mortos. Entào propagavam-se os lamentos. A 
toada das rezas recn:descia. De entre os es
combros da egreja tinha sido retirada a ima .. 
gem cnornle de um Christo crucificado, cm 
volta de cuja negra cruz cslilhaçada pelo ver· 
tice as mulheres e as crianças ae comprimiam, 
entoando ladainhas. O somno ia já piedosa
mente. attenuando as excitaçf\cs do panico. 
Havia gente que dormia ao lado de feridos 
que gritavam ... 

, 
1 

V 
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acampamento, um a mulher, 
caindo de joelho., gritou: 

- A Senhora e.til a olhar 
para a gente 1 

Logo o grito se propagou, 

e uma mui· 
tidàodemu· 
lheres preci· 
pitOU·Se pa
ra o largo 
da Pac, pe
netrou na ca· 
pcl:a em rui· 
nas, apeou 
a imagem 
do altar, tra .. 
ze1\do·a cm 
prociss3opa· 
ra o acam· 

cesai, como 
um divino, 
pre~ervador 
íetiche. Com 
este episo

dio termina, póde 
dizer· ~e, o primei
ro acto dramatica· 
monte movimenta
do da catastrophe. 
Nenhum lancepos· 
terior o vence em 

tragica emoç:io. O ttrrivcl drama 
prosegue desde essa hora com a 
monotonia pungente e n grandiosi-

., 

1-0 o;r. John Wahu. H'ibi.c:tor do '/'lmn, v0Ju111do •• rumu de S:unora 
iu;om~nhado pelo rncdico da loc·111tldn.1lt, " ' ' Correi1l d'Almtida ' 

i-Sold•do& tr3h;1l11ll11do til alh1l~l\o d11.11 ca11a11 •rrnfo~1du 





dade sombria de todas as dôres hu
manas quando entram na phase da 

resignaça.o. Por is~o os jornalistas, acudidos pr~ci
pitadamentc de L1sboa na manh~ de 2-J, e obnga
dos a fazer um longo desvio no trajecto por Santa
rem, debalde procuraram .as scenas d~ dramatica 
violencia-unicas que podiam commumcar âs suas 
descripções o vigor theatral digno de acommodar-se 
aos horrores path.eticos do scenario. Os milhares de 
visitantes que, ou descidos na C'taç~o de )luge, ou 
tendo atravessado o Tejo cm Villa Franca ou se
guido pela estrada 
de Almeirim, chega· 
ram a Benavente na 
tarde de 24, depara
ram com uma PoPU" 
laça.o cmmudecida, 
empilhada n'uma vas
ta praça arborisada, 
envolvida em ruínas, 
guardada pela tropa, 
e occupada em con
struir, com ta boas 
apanhadas nos es
comb1os e velas ar
rancadas das fraga
tas, emprovisados la· 
res, onde a sua mi
zeria pudesse repou
sar. Nem escarcéus 
de gritos e lamu rias , 
nem revoltas de dôr 
e desespero. O for
midavel drama apa
:1gu6ra·•C n ·uma re
sigoaç-3.o heroica. Ha
via quando muito, 
nas physionomias de-

compostas, o a nceio sobresaltado da 
fome. Escasseavam os mantimentos. 
Por algumas face:; desli~avam ainda 
as lagrimas, mas silenciosamente. 
o~ mortos jaziam já no seu coval 
humilde. Os bombeiros removiarr. 
os escombros á procura de novos 
cadaveres. Os feridos eram traospor
t.cado• em maca para Li_s... 
boa. Todos esses deta
lhes lancinantes não con-

·-Tudo o <IU(" i tt.111, d~ ""' IAI' 
2-0 ~xodo d11.t1 l:I0\'0;1Ç'ÕC• . .. ..olfHlh ~lo ttrrt1noto 
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seguiam porém modificar a terrivel serenidade 
apparente, que o olha~ apprehendia. Benavente 
era apenas um arraial pntoresco entre uina 
paliçada de ruinas. A vida recomeçará , com 
as suas necessidades imperiosas. A's casas ar
ruinadas, os habitantes iam bu~cal' os moveis 
indispensaveis !t vida rudimentar que lhes im· 
puzera a ca~a!itrophe: en~ergas, roupas, uten
silios de co!Jinha. l\lcthodtcamcnte, sem pressa, 
outros transportavam e empilhavam os míseros 
haveres. Furtivamente, enganando a vigilancia 
das seotinellas, uma crian,a de dez annos su· 
bia a um segundo andar á procura da boneca. 
Por i..,do o largo ambito da praça resoavam 
os manellos. Cada um se impro,•isava car;>in
teiro. \;ma immcnsa azafama enchia de labo
rioso ruído o acampamen· 
to. Os mat.eriaes de con
strucç:lo iam buscar.se aos 
entulhos. Homens p•>!a· 
vam acarretando taboas 
e vigamcntos. Dianle das 
casas abandonadas, ores
peito 1>ela propriedade 
attingia um t!\o prodigio
so escruµulo, que um ho .. 
mem atrave1'sava a vi11a 
para ir repôr, com peri· 
~o de vida, na loja do 
ferrador, em frente á egre· 
ja, o martello que lá fô· 
ra buscar horas antes pa
ra conit.ruir a sua barraca. 
~unca maior desgraça 

revestiu uma mai' sere
na apparencia. Em Sa· 

•mora, vintcequa-
1ro horas depois 
docataclysmo, to· 
das as caus que 
ameaçavam des· 
aba: tinham sido 
escoradas. Pela 
vllla silenciosa ~ 
deserta apenasre
soavam os passos 
dos forasteiros, 
avidos de emo· 
ções violentas, e 
qut: os habitan
tes guiavam, 
mostrando o en
tulho cnsanguen· 
tado de onde ha· 
via tido removi· 
do o cadaver de 
um namorado, 
morto sob a fa. 
chada do predio 
da 5U3 noiva, ou 
o 'luarto onde 
um• pobre mlle 

ficára sepultada sob a caliça •. con1 a ca· 
bcça do filho enterrada no peito . .. 

Por toda a parte a mesma ~onírnn~edora 
rcsignaçào perante o desastre 1nemcd1avel: 
uma resignaçao cheia de nobrtia, ~orno se a 
propria enormidade da catas1rophe tivesse for
talecido as almas com uma coragem heroica. 
Nem uma só mào se estendia para a esmola. 
Nas villas reduzidas á mi zeria não havia um 
mendigo. Apenas se al_guma ~riança pedi_a 
pào . .E n'essas mesmas 1"'npress1onava o esto1· 
cismo, talvez inconsciente, que retocava de 
uma estranha energia os seus d8ces olhares 
csgaseados. O pavoroso drama mantinha as. 
sim uma solemoidade commovcnte, que lhe 
aggravava a pa!hetica grandeza. 

•- A l>f'Qlltnln• ~tatl• 1.-1116.a, n'Clnu:ontos antCll d11 opt· 
H\A,,, 1('.t11!111.da u 'mtl" ca111t de Benavtt1\c 

1-0 ctmllcrlo de Kt-•"•"<'"tt., onde repou11:i.m 
li.li \'klint~ll do tt'rreinolo 
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1-~:l tua da 1-"nla 
POl)'\~:hi:uca. e:m h _ · w do ·p11to

<li0 hl•e:lla if. trirate ....... 
a-l>eita.Ddo o M'U C)boJo 
l-llma e~mola 111íat1ul 

e- No IAllo..--0 do R~lo hun~btiros 
inu11id 1,.f'a 

~ - Bumbht°" '11lun12rioa 
· de L lsbo• 

Seria para d esejar que 
a grande tragedia riba
tejana encontras.se, en· 
trc os que a etla assisti· 
r1.m , o historiador mi· 
nu cioso e eloquente, que 

lhe arch i vasse os 
episodios dramati· 
cos, projectando so· 
bre elles a lu~ veri-

(>03 



dica de um 
depoimento 
testemunhal, 
antes que a 
vcrtfade irrc· 
media velmen -
te se desfigure 
na confusao 
das noticia s 
e o o tradicto· 
rias ou na di.s· 
pe.,.ão da re· 
portagem jor
nalística. 

N'estc mcr 
menta ainda, 

lance da tarde 
do dia 23 de 
abril. 

Como subsi 
dio para a r~
constituição vi
sionai da catas
trophc, a l/111.s
Jraçllo P01/11g-t1e
:a publica n'cs
te numero avas· 
ta serie de cli· 
chés que o seu 
redactor photo · 
graphico, J. Be
noliel, poude 
obter desde o 

dia ·~ · A documentação 
graphica, tao com
pleta, que fornece
mos a respeito das 
regiões que os tre
mores de terra flagel
laram .. possue um va
lor indiscutivel, que 
os nossos leitores cer

SÓ os que vfai
taram o logar da ca· 
tastrophe tccm da 
sua importancia a 
visão intensa e con
rrangedora, mas CS• 
ecs mesmos, peran
te as villas dcrrui
das.. ao caminhar 
por entre os seus 
escombros, o:to po· 

dem senão imperfeita· 
evocar o grande 

tamente n~o deixara.o 
de reconhecer. 

;-1~·Nt Renu;•o1/f.-O dr. Af1$>thno X1n let fal:mdO com o _,, dr. 8l"rnardino \lacl111do 
.- (0111 o 61'. Queil't>r <k .\l11gnlhles, med1t:o cm .\111JN 
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