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li SERIB 

:Meio seculo de successo 

ESTOMAGO 
O Elixir do Dr Mialhe 

de pepsina çoncentrada faz digerir tudo rapidamente{ 
GASTRAt.GIAS, DYSPEPSIAS. 

A'o1nda em todasª' Pharmacias da PDrtugat st do Braz/' 
Phatmaelc MIAUIF,, 8, rue FaTart. Paris 

Madame ~~~ r:.~~:i~:~ r:·~~;~ 
s!onomilta da Europa 

Brouillard 
O 

IZ o p11ss11do e o vrest'nt.e e pre>c;ln: 
o ruiuro, com veracidade e rapl
de1: ê in•·omparavtJ rm ,·actfoi
ntos. Pelo esLu<lo que rei da.s 

sclt'nclas, chromancluf thronologla e 

~~~s!~~lr11~e Cha:n~l~,'.~i~ebc!'~!~~';;t~ 
tes, UmJlro2e, c:l'Arpenligoo,•, m;).itl'ltnt' 
Uroulllard ~m percorrido .;t$; prJnclp~t'S 
cldadrs da Europa e Ameriea, onde rol 
adtnirada J"tlOS numrrosos c.lltntes da 

~~~ª~~~ª1~ª0 c~~1iJ~1~*e to~:~~sP~~~~~l~ 
mentos ~ue se lhe seguiram. t-'al11 r>Or· 
~ufi~•;pànfi~~.ce2 , lnglez, a.llem!l.o, llallano 

JllslgnaturA dA "Tllustraçao Portugu1u" p1ra Portugal, 
colonlas 1 li!IPAnbl 

ror anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ r\~1~ 
:o:cmc.slrc... . . . .. . . . . . . 'l?&WO • 
trlmcs~rc. . . . . . . . . . .. . . . 1~ • 

Jlsslgnatura tO•Juncta do •Stculo•, •Suppl1minro lju:norlsrin 
do SttUIO• t da • mumaçlo Porrugutta• 

f>or lugal, ç0lo1ti•P ,. tltJJ)(IJtlv1 
J\or anoo .. . ... ... . ... .. .. .. . 

semestre . . . . . .• . . ..... . . . . . 
1.rlmeslrL· .. .. • . . .. . . . .... . , . 
moz (em Lisll«Ja •.. 

Jfor~ iJ19le;a, as mais 
solidas o ele~aoi.es •les· 
de ~ réis. Dley· 
elotas Srmplu, fllunbe-r, 
8. S. A. ui umos modo· 
los. B1eyc1e1as 1ng1c1,..1s 
J?adfo,·d, modelo es1)e· 
cial111onle retto para a 
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Dá co,,.ult•• dlarla• daa 9 da 
msnh8 á• 11 da no/to om ••u 

43: RUA DO CARMO, "4a'.";~bre-loja - LISBOA 

nossa casa, muito solida, l)toprla 1>ara aluguei, eom <1uadro 
rcrorçac101 aros nlckelados, roda livro, guarda-lamas o 2 1 ra
vões, preço 3ts<JOO réis. Enorme sorumeoto do accessorlos, 
taes como: 1>roteetores Conllncntal, Dunlop, Covcnlry; c:~rna
ras d'ar, t>uslnas, lanl.ernas, rodas ll\'rcs, etc., etc., ludo a 
1lreços barallsslmos. Gratido lkposuo <las memor es machlnàs 
falantes e discos $implt.t dos quaes acabanlOS do roccber lln· 
dlsslmas collecções. CAS1l s1.11P1.1-:x. Blcycletas, dlscõi:. e m:i
e111nas falantes. 

Consultas a t.000 rs., 2.600 rs. o 6.000 rs. 
Rua do Soccorro, 48 
Rua de Santo Antão, 32 e 34 LISBOA 
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AGENClA DE VIAGENS R. Bella da Rainha, 8-Lisboa 

CRNST GCORGC 

li • 
1 

SUCCESSORES 

Vtnda de bilhetes de passagem em vapores e caminhos de ferro 
para todas as partes do mundo sem augmento nos preços. Viagens clrculatorias 

a preços reduzidos na França, Italla. Sulssa. Allemanba. Austrla. etc. 

Viagens ao Egypto e no Nilo 
Viagens de recreio no Medlterraneo e ao Cabo Norte 

1 

Cheques de viagem. substituindo vantajosamente as cartas de credito. 
Cheques para boteis. 

1 

VIAGENS BARATISSIMAS Á TERRA SANTA l --



1 -A .rcv'lsta 4 guarda dt l10t'll'a, qlle st putica .<:ou11m1mt11't no estrangeiro. m11s que ·enlrt 
1164 não $C tç1t1 fcilo ... - t:t·Rl:'I ~ljando IL~ .:ri.am;as dé Qucluir. q11e lhe otf<:r«otr\\m um nuno de flór<:6 

(Clfrb; de .Mii.. emJSS6A1J l'•.A\'IKN ) 
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rios ex:ercicios que se realisa
ram no largo fronteiro ao quar
tel. As baterias lh:eram varias 
evoluções, exercício, de tiro, 
manobras de peças, acabando 



P?r volteio das muares no 
picadeiro. Sob todos 0 po~lO!t de vista foram mui~ 
to rnte~e.ssantes esses traba· 
lhos m1htar~, que demons· 
trara~ a organisaç!lo d'essa 
batcna a cavallo e que mui· 
~s1:8~~daram ao chefe de 

" 



A PROCl55ÃO DO CORPO DE DEUS 



/l 6RilNOE rr5TL\ Do Tt1rATRoºrD.MllRltl 
SARAl'-<:Ozi..:CHRTO l'ROM0\'100 l'OR l')IA COlOl lSSÃO DR ARTJSTAS P. CRITICOS~l>E 

ARTK tOI JlRXMPl(.;IO UA M'H~11.11•<.<to PRO)IO\'ll>A PELO «SECl'.LO• D~STI• 
1'Al>A Á CO:io.:!tTtH'C(':\0 DA.., l-l~'OLA~ DK SAL\'AT8RRA R SA)!Õl(A

1 
R€ALI· 

SAU() ~A :"OnK l)J.. 16 l)J.~ Jl.N'HO 

A .Y•.,/a Cà•I•"""'· a i:r•ntlt- ao.:M-.;l•f11.1 C'Of'•1 d~ Li~. din~ida pdo dllt!itre mM$tro Alberlo 
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O visconde de Rio Sa
do, que falleceu em 7 de 

junho, era urna figura singular e de 
grande destaque na magistratura por .. 
tugueza. O illustre juiz não guarda· 
va exterioridades, mas seguia no í8ro 
intenso da sua consciencia a mais 
estricta justiça.. Era verdadeiramente 

querido pelo povo, que o saudava nas ruas, e sen-
do bastante esmoler toda a gente o apreciava. 

O visconde tinha ditos de espírito realmente encan .. 
tàdores, apropriados ás circunHtancias e cont.am·iJe d'el· 
lc anecdotas que bem demonstram a fina intelligencia 
do que era dotado. 

Uma. vez um amigo mandàfa .. lhe uns soberbos melões 
que o visconde do Rio Sado conservou no seu gabinete 
da Boa Hora durante algum tempo e como o interro
gassem ãccrca da sua provenicncia re:1pondeu: 

-Ora, d'oode vieram?! Criei-os aqui. . . Ha tanta 
immundice na Boa Hora que até nascem melões ... 

li n gatuno, que na.o pauár.a ainda pelo tribunal onde ellc 
julgava amenisaodo, a severidade dos julgamentos com os 
seui ditos, roubou·lhe um a15nete de gr1tvata. uma joia anti· 
ga, que muito estimava. o, joroaes deram a noticia e o ga. 
tuao, ouvindo fallar da bondade do visconde, foi procural .. o 
e entregou-lhe a joia, pedindo-lhe segredo. 

-Vá em paz, homem, que eu nno digo nada ao juiz ... -
exclamou o magistrado gratificando·o. 

D'cste modo creou uma grande reputaçao merecida de ho· 
mcm e'pirituoso e cheg'ou a ser querido por todos que se lhe 
dirigiam. Na Roa H Jra, condcmnando os culpados, sabia 
distinguir os in.felizes e então prescindia dos seus emolumentos 
a fim de ;..lliviar a severidade dot: castigos que a lei lhe obrigava 
a impôr. 

jicnais se lhe fez uma accusaçio; a imprensa tratava·o 
carinhosamente e elle tinha tanta ~ratidao pelos jornalistas 
que no seu testamtnto não os c,qucceu, deixando dois con
tos de réis para as associaçõ~s soccorrcrem os jornalistas 
pobres ou impossibilitados. 

Possuindo uma grande fortuna, perto de quatrocentos con· 
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Nn t.:alia d•> ê&tOl"il, O jr. ,.i .. wndt' ''" Klo g:1do ttndo 
• seu l111do a K,O\•t1111tHC" .. r.• ' I htroti~'l 

·lc J•._1111 XC\'Cfl, que hoeu"'1.1 doic corno~ dt r~is 1 

tos, fez uma distribuiç?l.o d'el· 
la, pelas sua8 ultimas vonta
des, em que n!lo esqueceu aquel
Je.s que o tinham dedicadamente 
~ervido. A sua governante, os 
seus creados, as pessoas da sua 
intimidade e seus sobrinhos, que 
muito estima,·a, os sn. Carlos e 
Manuel Gucrra-.filhe'>s do distin
cto amador photographico sr. Ju

lio Guerra - foram os 
herdeiros dos avultados 
bens. A' aun governan-



rii~iiJll!\1~!~~~§~S~~~f;;;;;:;~~~~~~~~~~~~g;:~~ Ainda que-remos contar, 
porém, outra 
anccdota mui· 

te , Thereza de 
Jesus Neves, 
legou doze 
contos de réis, 
pedindo-lhe 
que continuas· 
se a estimar os seus 
dois càes predile
ctos. Deixou tam .. 
bem varias quan .. 
tias a alguns esta
belecimentos de ca
ridade, demons .. 
trando assim toda 
a bondade da sua 
grande alma. 

O visconde não 
esqueceu tambcm 
os presos, os que 
estão nas cadeias, 
mettidos nas tnxo· 
vias, quiz deixar
lhes com que me· 
lhorar o seu rancho 
no dia do seu Cu 
neral, mandando 
que se distribuissc 
t<imbem 500 réis a 
cada um dos 549 
reclusos da cadeia 
do Limoeiro. Taes 
foraTU as ultimas 
vontades d'essa sin
gular figura que Lis· 
boa conheceu e 
apreciou. do vis
conde de Rio Sado, 
o mais popular dos 
juízes. 

to inttressante do visconde de Rio Sado. 
Nao se tendo podido provar o roubo d'um relogio 

praticado por certo gatuno, o visconde absolveu-o, m(;.S cha· 
mou-o de seguida ao seu gabinete e disse-lhe gravemente: 
cSei que roubaste; não houve provas e por isso te mandei 

em paz. Vaes, porém, exp1ica1 .. me como conseguiste fazer esse 
roubo tao limpamente.• 

O homem sorriu e volve\1 : 
-Foi assim, sr. viscond~ ! 
E mostrou na palma da sua m:io o proprio relogio do ma· 

gistrado, que já lhe tinha tirado da algibeira. 
D'esta vez o visconde de Rio Sado na.o grati ficou o 

roub 1dor1 m B conservou semj)re a sua lembrança, recordan· 
do variai vezes, em conversa, a subtileza com que ell.e fi. 
zera o roubo. 

1-0 !l'r. vi5'Co11de dt Rio Stdo n a mCM:ídad~ 
(l'llOTOGRAP UIA A;\IElt l CA NM 

.t- A esvt<a dºum amig o: O 5r. vlswncle de Rio Sado com o ~u 
aml~o st. \'lt-lra dll Silv1'. :u1tig o con~ul geral do llrazil cm Lii:boa 

(Clirbl d" d últ11tfQ ámádor )l.11.10 GOl!ll:IU) 
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roras, ten: como uma ri· 
jei:a de marmore de Paros, e 0$ 

seus corpos, d'um modelado pu· 
ro, destacam com uma serena au. 
dacia no meio de toda essa vida 
huliçosa e arriscada dos mannheiros seus 
irmãos o seus maridos. No fundo de toda 
essa serenidade existe, porém, a eterna ner
vosidade ícminina, aquella nota que é do 
sexo, tanto das louras como das morenas, e 
que dá a incomprehensibilidadc das crcatu ... 
ras mesmo n'cs.scs /jords, á beira dos quaes, 
Ibsen. o oebuloiw, fez viver a sua symbo
lic.a Dnma do .li.ir, a sereia d'essas para
gens, sempre saudosa do prateado das on
das, das manchas vivas e louras do sol do 
mar alto. A Hedda Gabler, extranha e ca-

iii 



~-.. ·· -·--!': ~~ \ ~}.~ tes de granito, !:.• ~~''\ eguaes a gigan-

(
~,' 'i 'c-- tes vigiand0 a 
"} • ._._1 prata liquifeita 

das aguas, as 
mu Jheres de rostos alvos, 
defendendo-se ja monoto· 
nia em que se mostrariam 
vestidas d' um só tom, en
chem-se d' ouro e de bor

dados pesados, pousando sobre 
as suas cabl!lleiras d'ondas lou
ras os chapéus ~nfeitados tam
bem a galões dourados, a vi
dt()S reluzentes, a bilros formo
sos, que lhes dao um ar de di· 
vindades pagàs acordadas n'al
gum templo da velha lenda 
scandinava para surgirem na 
vida de todos os dias com os 
seus sorrisos esphyngicos e com 
os seus pa!'lSOS miudos calcan
do os rc1vedos altos e os cora- 1 '/ = ~;-:.~.~~ " 
~í\ 
~ 

O --\:~-a, 
sseusamores '\.'~~e, 

deco:rem graves .•.,;./l?.,.-.. "'· 
e sao tào calmos :,...,'ij~f.\ .. 1 
ao começo que 1 ,,, 
mal se pôde ima- """ 
gil'~ai· o que exi~te de aven 
turoso no fundo d'aquellas 
almas singulares . Aos do
mingos, nos bailes pitto
rescos da regiào, as- ran- \ 
chadas alegres das raparigas, 
com os seus t rajos recamados 
d' ouro e com os seus adereços 
h1zentes, volteiam ao som dos 
instrumentos pelos braços dos 
mocetões robustos, n'aqueJlas 
grandes sombras do Hardan
gerfjord, o mais be'llo d'esses 
golfos de prata. E lia. deixam· 
nos Calar de noivados honestos, 
d'uma vida futura bebendo o 
leite das cabras, como n'um 
idyJJio primitivo, aquecendo-se 
nas pel les formosas 

'º' 'º;º'" ~~· ~~ 

1-i;njode ti()fra de HudanKt'r-(("/rrllc! d~ AIJ(;..,-STA so1.att1tG) 
2- No rcgrttSJ> da e~«ila-(Clir/Jt ([~ Sk. DM . .UtTHUR J"URTAJ>ô) 

ns 



dos nas geleiras; e 
para algumas esse 

amor continua sempre assim, n'uma 
castidade enorme, achando boa a vi ... 
da sem ideaes, sem coleras, sem am. 
bições. Essas sllo as 
felizes, porque as 
outras, presas nas 
aias das aventuras, 
levadas pelos sonhos 
da sua imaginaçào, 
t1lo portentosa como 
a das mulheres do 
sul, tomam-se mais 
singulares do que ei
las, e geram as trage
dias mais estranhas 
á beira d' esses /iords 
formosos côr da pra
ta, na soada rija das 
cascatas, torrentes 
espumantes cantan
do entre as arestas 
dos penedos. 

As mulheres dos 
/jords sao aldeãs á 
primeira vista com 
o seu sorriso dôce 
e com o seu calmo 
olhar, com os seus 
seios castos e os 
grandes aventaes de 
neve nos dias de 
trabalho e o m os 
seus sócos enormes 
e as suas saias cur
tas a deixar vêr as 
meias berrantes de 
la grossa que ellas 
mesmas fazem em
quanto guardam as 
suas aves pelas ri
bas. Quando appa· 
recem, porém, nos 
seus trajes de gala, 
com todo esse ouro 
em cima, mal se po
dendo mover ao pe
so de tantos galões, 
de tantos bilros, de 
tantos vidros colori
dos, nao teem já 
aquella f6rma cam
pesina que a nossa 
mui her minhota e a 
provençal procura 
guardar mesmo 

parecem resair do fundo d'um quadro 
antigo, d'cras já muito recuadas, quan
do os nortemandosregressavam da con
quista e lhes depunham aos pés os tro
pheus da pilhagem. Sao magesto~as, 

e nos seus rostos cla
ros e rosados aecen
tua ·Se uma funda gra
vidade, co~o se as 
conchas côr de pero
la dos seus brincos 
1 hes estivessem segre· 
dando todos os mys
terios do mar 1 o que 
dizem as cavernas 
fundas onde o sol 
nào vae e as lendas 
das damas encanta
das, por muito terem 
amado, no recesso 
das lapas estranhas. 
Teem uma rara gra
vidade e se cantam 
nas festas, ha na 
suas vozes uma accen
tuaçao de religiosida· 
de; nào entoam as 
modas alegres, mas 
sim os cantos severos 
em que hâ a melo
dia sacra d•um rito. 
Se bailam sob o peso 
do seu ouro parecem 
astros soberbos gra· 
vitando graves e opu
hentos. Sorrindo, mos
uam os dentes esma 1-
t:ados, 1ee1n uma luz 
viva nos seus olhos 
azues, côr d'aço tem
perado, e parecem 
mais magu;,r do que 
aeatentar, dando-nos 
a impressào de que 
são realmente sober
bas esphynges vindas 
da poesia d'uns se
culos para a vida nor
ma! da Noruega ro
mantica. 

E b?.m romantica é 
essa terra onde a ima
ginaçao do povo fór
ma as lendas :nais 
curiosas, comumgran· 
de fundo pittoresco 
de bailados amorosos 

i79 



Todos sabem que a mythologia 
scandinava ê uma das mais opu
lentas. O paiz dos /jords é, além 
de tudo o mais, uma riquíssima 
messe de lendas, e muitas d' essas 
lendas são, como pôde prevêr·se, 
lindas historias de amor, mas que 
otfcrecem um caracter e sabor par

ticulares adaptados ao genio e ao espi· 
rito do povo que as repete. N'aquella 
região de sonho, sob a pallida luz po· 
lar, que t~o bem se casa ao silencio 
magestoso dos /jonls, o 
homem experimenta mais 
intensamente o anccio de 
sonhar. parecendo-lhe a 
realidade menos palpavel. 
a vida menos positiva. Por 
isso, a alma scandinava 
é nativamente sentimen
tal, e a propria severa 
rigidez da scicncia se ama
cia. ali, ao contacto da 
divina poesia. Um dos 
mais notaveis naturalistas 
da Xorucga foi tambcm 

;So 



tro por um largo bu· 
raco, uma e~pecic 
de ~averna. Eis a lenda que a 

imaginaç~o popular forjou prom
ptamcnte: 

Vm dja. ha muitos annos, 
como os senhores calculam, sue ... 
cedeu que um gigante, dcscui 
dado, pela sua bondade, dei
xou roubar por um outro a 
mulher que amava. Calcule-se 
o seu desespero qu;,ndo deupe
lo rapto e o seu ardente dese
jo de vingança. Costuma dizer ... 
se exactamente que a vingança 
é o prazer dos deuses, quando, 
afinal, melhor seria dizer que 
nos deuses o prazer da vingan
ça é, pelo contrario, uma das 
qualidades que os approximam 
e irmanam com 01 homens. Com
tudo, na mytbotogia nordica, os 
gigantes nlo vivem muito distan
tes dos deuses. Ora no tempo 
em que este caso succedeu,-ha muitos 
annos, como jâ dissémos,-tinham sido 
inventadas na occasHto as botas de sete 

claro, facilmente ao alcan
ce dos gigantes. Calçar 
um par, novo em folha, "''" 

leguas. Nfto eram ainda muito vuJgare~, 
comprchendc·se, mas estavam, é ,..,ç;::::::::Í::~M 

de modelo mais aoeríci· 1.~1:;.) 
1 çoado, foi, pois, obra de _(t)~ .. .:_.. • .1 

um momento, e o rouba·~-'> e. 
do partia por ali íóra, lés· ~~~~ • 
co e rapido como o vento .. "" .. j' 

1-No Slitf}otd: lllU (Oll'lt((I de idyllio 
i-Trajt1 de 1whra do lhrd:1ng('r 

f( lülll # 11.01.\'1uc.: 1,..1mn) 

Mas, infelizmente, o outro conduzira a · 
sua presa para o cimo do Thorgauen, e 'v· 
as botas magicas, preciosas para caminhar 
pelas estradas fóra, pelas bóas estradas 

amplas e direitas, como as que exigem modtrnamen· 

) 

te os automoveis, tornavam-se incommoda~ para uma 
ascensao, que reclamaria, de pnferencia, o aux11io de 
um alpenstock encantado. 

Por iuo. chegado em frente do rude i1hote, o pobre 
gigante ficou desolado, e a $U1. furia nao conheceu 
lim1tCJ quando viu o rival, lá de cima, a provocai-o. 
rindo da sua impotencia. Desesperado, armou, entào, 
o seu arco. Pcrturbava·o, porém, a colera, f.tzia·lhe 
tremer o braço, e a frech;:i. por elle expedida, quasi 
ás çcgasJ em vez de attingir o alvo, perfurou o mon· 
to ern toda a espessura da rocha de um a outro lado. 

São estas delicadas lendas ;>oeticas, que desde a 
meninice aíeiçoam ao amor, habilitam ao sonho. as 
raparigas da Noruega. 

Emquanto pequeninas, nas escolas, essas futuras 
mulhcre!i dos /jords- não teem reservas e s!lo como 
aves leves, sujeitas a todas as sensações. buliçosas e 
traquinas. Outr'ora sabiam ao cahir da tarde das 

Ht:,.,~1! ) 

aulas e fugiam a colher csus ft6res 
sem côr e sem perfume das suas es
tranhas terras, ftôrts que viviam um 
minuco nas suas ma.osinha~ claras. 
Os professore& sabiam dºenas tra
quinices, :!asr:!:1rdadas entradas nos 
lares e ent:lo, por um ardil curio
so, obrigaram-nas á disciplina. que 
eltas, na sua app1rencia fria, odeiam 



as singulares ten. 
das da sua terra com 
os mysterios dns cou· 

sas que por lá viram. E ell as 
habituam-se !iqucllas viagens, 
áquellas delongu, h hísloríasque 
ouvem e ficam semprie com o seu 
arsinho de esphrnges olhando o 
mar azul e como saudosas de 
boiarem sobre as suas ondas 
eguaes as nayades, cheias da mes· 
ma uncçao my1hologica que tem 
vindo atravéz dos seculos vivendo 
na!' suas cabecinhas cobertas pelos 
mais famosos cabellos loiros de 
toda a terra e que o soi da meia 
1u1ite banha, dando-lhes reflexos de 
encantamento como a tornal·os 
d'oiro e por isso mais preciosas 

~ 
~~;~~~:c::::m t:~::la::e::: 
os seus trajos, os troquem pelos 
arreb1ques banaet da moda das 
nossas regiões, mas certamente 

extraordinariamente. A' 
s~ída da aula formatn em 

que nas suas cabeças lindas jamais deixará 
'2'l~~~"1\ d'cxütir a anciedade do mystcrio d'essas 

_ ranchadas; á frente vae 
J J a que mora mais longe, 
-~~--aQJ lev•ndo a bandeira que :---'.) ~(-:. todas as escolas 1a No· ~r'\.S{; 
(t · rucga possuem, e, pouco a pout:o, á me-

' 

dida que vao passando dean1e das suas ca
sas. deixam o baodo1 entrando assim na 
ordem, à sombra do estandarte, aquellas 
futuras mulhersiohas voluntariosas d'olbos 

azues como as aguas dos /jords cm cuja beira vi
vem, se desenvolvem e crescem, sempre saudosas 
das amplidões das aguas mais distantc.s, no fundo 
todas ondinas, todas Damas do Alar cheias de so
nho e como se tivessem na alma o espírito das se
reias. E' vêr como os seus olhares se prendem nas 
grandes aves que passam gritando nos ares ou vào 
boiar com as suas cabeças e.stranhas sobre as on
das, recordat\dO as barcas antigas, as t.riremes de 
cem remos onde os piratas iam à conquista e á 
fundação d'essa Xormandia, filha do norte. com 
a sua cidra e as suas formosas mulheres que lem· 
brahl ainda em semelhanças vagas e.5.sai lindas 
mulheres dos fio•ds suas antepassadas do tempo 
barba:o das rapinas. 

S:lo as mulheres e as irma.s dos marinheiros d'a· 
quellcs que vno para as viagens longas por esses ma
res, vestidos nos sçus oleados reluzentes, calçados 
nas suas grandes botas. que recordam as do gi· 

aguas de que Ibsen tornava saudosa a 
sua Dama dt> ftfar. 

gante de Thargat1en, do amoroso 
cheio de ciumes cujo arco ma· 
gico íurou d 1um lado ao outro o 
escalvado e legendario rochedo, 
sã.o as noivas d' esses aventurosos 
homens que v:lo caçar a renna 
e partem para as terns do pólo 
para voltarem a casar e a parti
rem de novo, augmentando sempre 

,., 1 ~~) )~ 
~~,1.(?~l Tt('f 1lorucgu~:i:itas c1ue cr4.'~('IU 

p:ua a1>p..rcttr 
tCJü•J dt> i;>a. AaTHl'& .. UaTAOO) 
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do •~..;.1•eni.o 
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pelo ('(Mllman<bnte do \."<H"po 

rC/,.llhd,- )f. f'rn·,,t.u. •t..\'\U• 
, •r.,ot.tltt. ' 



O pianista por· 
tuguez Raymuodo de 
Macedo estudou no 
Conservatorio de Lei· 
pzig, depois de ter sido 
durante alguns annos 
empregado do Banco 
de Portugal e de ter 
abandonado o seu lo
gar n'umn anciedade 
artistica de se educar 
e seguir =- carreira 
para que o chama· 
va a sua vocaçao. Na 
Allcmanha fcstejaram
no, Luthardt-o gran
de pianista-guia-o 
nas suas excursões de 
arte e auctorisa-o a 
apre..entar-se diante do 
publico intelligeote de 
Leiptig, \Veimar, Es
scn, Eníeu e Francfort. 
Sempre levado pelo 

1-KA)'tnlllld<> de M11.~-tdo f(71~_t,i d.,. ... ~ .. 1-ll;llOl•I-, Ili• LKIV}!lc:;) 
~-ô 1>la11i>·l• 1111 "º" ••lia de ~tudo-fC'liçJu ""' t'AMI u"' t•a.iumtA c;.uuio~) 

mesmo desejo de 
conseguir a glorificaç:lo 
e amando a sua carreira 
-:orn uma intensa pai
x~o, foi a Buenos-A v
res, onde o applaudi
ram; íez uma lo11r1iü 
brilhante por outras 
partes da America do 
Sul e regre.sou â Alle
manha onde o seu no
mese tornára conhecido 
e apreciado. O distiocto 
pianista portuguez vae 
agora ao Bratil, onde 
serã admi,ado e onde o 
seu trabalho receberá o 
applauso que bem me
rece e que o grande po
vo nunca regateia aos 
bellos artistas que, 
como Raymundode Ma
cedo, honram o nosso 
paiz. 
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DRCHEDLOGIU POl\TU GUE Zíl 

Em Portugal, onde poucos estudam e raros -Meus meninos: a idade da pedra diz-se 
sabem, poucas vezes se fa la da archeologia, "-quella em que n~o eram ainda descobertos 
por tantos motivos necessaria e interessante o bronz~ e o ferro. Os instrumentos cortan· 
para a comprehensilo das epocas que nos pre· tes eram de pedra: o machado, a faca, o 
cederam. Estuda-se a historia por uns com- martello .. . 
pendias breves, que marcam epocas, citam O menino n:to ficou com uma ideia do ta· 
nomes, referem factos. Entra·se na >naoho, da fórma, da rerfeiçào, 
escola e o professor, grave. sabio, re.. porque o professor não lhe a:>re· 
fere pot exemplo a idade da pedra : ~---L&;o<LL>::.>.:.::.... ____ \ sentou um modelo, uma estampa. 

'-------- --\ \$ls, 

\~ \ (lf 
·~.:~ 

1-Capell$1 d t' $1'nl:l M:utha oa M-1ra do nu:.,;mo nome 
2- A pi1ta. da G11.llinha ames de e>.:plo rad:. 

./~~' ., ,;,"':::, 
1i~~ 



um desenho, 
nem o levou a 
um museu onde pu
desse vêr aqnellcs 
objectos encontrados 
em escavações nos 
differentes pontos do 
paiz. 

E• principalmente 
na archeologia que se 
teem encontrado os 
maiores elementos pa
ra o estudo das ida .. 
des prehistoricas. Ha 
bem pouco tempo um 
engenheiro america .. 
no, archeologo distin
ctissimo, Edgard Bau· 
lcs, depoiR de innu
meras ditncu Idades, 
em escavações succes· 
sãvas, conseguiu des
cobrir a cidade de 
Bismya, que se crê 
ser a mais antiga do 
mundo e que, segun .. 
do muitos dos dados 
encontrados, é ante· 
rio1 ao anno 4;50 an
tes de Christo. 

No estrangeiro de· 
dica·se á archeologia 
uma attenç.lo espe
cialissima, gastando 

com clla os governos 
import.antes verbas an· 
nuacs. As epocas anti· 
gas, os seus costumes. 
as suas constn1cções 1 

1-A e-nttada <111 ,Ctruta no ~omeço da txploraçllo 
~hllerior- da grn1a 

sao-lhe um es
tudo caro. 

Qualquer estrangeiro 
que venha a Portugal 
procura sempre vêr os 
Jeronymos e a Baia
lha, tomando todos os 
apontamentos p os si
veis. No anno passa· 
do ~imos n'uma gran
de illustraçao estran· 
geira uma perfeita pho
tographia da capclla 
mór da <grcja de Al
cobitÇa1 que em Por· 
tugal quasi se desco
nhece. 

Para a sua archeo ... 
logia o governo por
luguez clispende uma 
quantia insignificantis
sima, tendo só um 
museu, com o pompo· 
so titulo de Afuseu 
ElltmJ/01rico Portu.trt1e1, 
que e s t 5 installado 
n'uma das alas do mos
teiro dos Jeronym'ls, 
e que é dirigido pe
los srs. J. Leite de 
Vasconcellos e Fclix 
Pereira. E' n'elle que 
estao os productos das 
exploraçõ<is feitas pelo 



governo,~' 
cataloga- 1J> ,...- -. 
das, btm 
dispostas 
apczar da iua enorme diver
SJdadc, porque com craneos 
estão patra~, armas, martd
los. machados, enxós, fa
cas de silex, aras, bustos, 
vasos, pedras, terras. Este 
museu é visitado quasi ex
clusivamente por estrangei
ros, que o .:.predam e admi
ram, comparando-o com os 
dos seus paizcs. 

Ha ainda <m Porlugal uns 
museus archcologicos rtgic· 
naes, alguns de grande me
recimento, como o de Fa
ro, que e um eloquente de
positario de objcctos de moi-

1-l'~ter• hl!oO·r••mArna 
-Mt!ftc>h1: l.OU1 da 11~\ ru 

l)Cile wl11l1t11tkn 
3-C•JJ'l'll:\ d~ "'auta \forthA 

no t'••1to pr<-hl•torli;.o 

d• '"''" 

ros - e como o da Figueira da 
Foz. 

Um dos mais intereuantes 
documentos dos antij!OS são os 
dolmens. O dolmen e composto 
de enormes rochas soltas, tm 
numeao varfavel, di>pos1as t>m 
fórma de jazigo. N'elles eram 
deit.ados os mortos, cm varias 
camadas, n'um mesmo sentido 
ou em varias posições. A pho
tographia que damos repre.en
ta um dos mais perfeitos dol
mens de Poriugal, e que fica 1?-; 
situado no Alemtcjo, cm Mon- L/I 
tem6r-o-Novo. Na serra da Abo· 

-~~ r ~boreira 
~existe um 

_ muho se-
..\. melhantc, 
~ n 1um largo plató; consta de 

oove pedras e està um pou· 
co estragado pelos lavrado
res, que o teem demolido 
em procura de thcsouros 
que a tradiça.o diz existirem 
ali. E' conhecido por a <a
sa dqs mqiyqs. 

As ~mtas archcoJogicas e 
os seus dcpositos constam 
quasi sempre de tres cama
das prchistoricas, cuja divi
são se conh~ce entre si por 
uma pequena faixa de terra 
de espessura pouco variavr) 
de dez centimetros, de côr 
diflerente do resto do entu 
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pouco matS 
tina. Entre euas ca. 
madas esta.o dispos· 
tos os e~qucletos, 
n ·umas !lern pre com 
a extremidade era· 
neana para noroeste, 
n'outras cm posiçj'\es 
varias. Dinicilmente 
se:: distinguem 01 que 
se ri a m dos ricos. 
Comtudo, isso perce· 
be-se !Is vezes pelos 
objectos que os acom· 
panham, e que lhes 
eram companhia co· 
mo muniçào de via· 
gem além de instru· 
mentos. vasilhas de 
barro tosco com os· 
sos 6nos que ~e per· 
cebfom ser de ani· 
maes, de caça natu· 
ralmentc. 

Ali:m das tre• ca· 
madas prehistoricas 
ha n'algumas grutas 
~quarta camada, que 
é a que fica à ílôr da 
terra . N' esta camada 
tcem-sc encontrado, 

i'll 



L>oh11~" no Al~mt~jo, Mo11t~m.6r•O•Novo 

Torres Novas. Compõe·se de Ires ordens ' de 
muralhas : a primeira está toda dcrruida; a se
gunda, cento e ciocoenta metros acima, está 
quasi no mesmo estado da primeira; a ultima 
fie.a na imminencia da serra, tem fórma cir
cular, grande espessura, e deveria ter sido 
bastante alta a julgar pelo volume do material 
dcrruido. Nos vJrios cortes feitos n'estas mu· 

ralhas encontram-se em varias ca
madas de terra fragmentos de lou
ça grosseira, ossos de animaes e 
fragmentos de carvft.o. 

Perto do Castro fica a capella 
de Santa Martha, antiquíssima e 
sem estylo, situada n'um peque-
no terreiro e sobranceira a um 
declive vertical de duzentos me
tros. Na.o tem cruz a encimai-a, 
e dentro po~sue um só altar com 
a santa, muitas oftcrendas e diz:e
res pelas paredes. 

Como atraz fica dito, a ultima 
cxploraçao archeologica foi a da 
gruta da Gallinha, conhecida por 
a Lapa da Gallinha. 

Esta gruta, como quasi todas, 
na.o é artificial , é talvez forma· 
da pela natureza calcarea do ter· 
reno que abriu cm qual1uer mo
vimento do solo, n'uma epcxa 
muito remota. A sua exploração 
foi dirigida pelo sr. Almeida Car

valhaes, que obsequiosamente nos íorneceu 
todos os esclarecimentos. 

Fica situada a meio da vertente de um 
planalto calcareo, na quinta do Rabaçal, 
nas vertentes da sena de Santa Mattha, a 
tres kilometros de Alcanena. A sua expJo
raçào fez-se em julho de;, anno passado e 
durou seis mczes. E' perto d'e11a que fica 

a original fonte do Pito, que n'a
quelles sitios é o unico recurso de 
agua. 

Vi.illl ele Mc.o1tol11, \'endO·fC: :ao fundo os mont~ a nde h fl vu111."0 lcnipo 
M elrce1.1.1<tu um:a exploro\Çlo •HclH:oloak• 
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Entramos na g1uta por uma abertura na ro· 
cha calcarea, com metro e meio de altura 
e quasi dois metros de largura. A illumi· 
naçào é ft:ita por grandes candieiros de gaz e 
acetylene, por velas e por pequenas lanter· 
nas manuaes para o exame de objectos e os · 
sadas. 

O piso em que assenta a terceira camada 
é composto de estalagamites com protuberan
cias mais ou menos elevadas, e o tecto da 
gruta está cheio de pequenos pingentes de 
estalactites que brilham muito, n'uma grande 
diversidade de côrcs, pela inddencia das lu· 
zes dos refiectores dos candieiros. Com mui
t íssima dificuldade, á luz do magnezio, ahi 
se tiraram as photographias que reproduz hôje 
a /llu.straçtlo. 

Assistimos á extracção d'a terceira e.amada e 
ao .:xame de duas ossadas, estendidas no sen
tido horisontal 1 tendo ~ exlremidade cranea
na para nordeste: os craneos estavam muito 
fragmentados, os ossos muito descompostos, 
desfazendo-se ao menor contacto dos iostru· 
rnentos. }l.!nto a um dos craneos estava uma 
faca de si1ex e fragmentos de outra. Da seguo· 
da ossada apenas poude aproveitar-se parte 
da maxilla inferior, á qual foi applicada logo 

~~~~~~~~~"!!!!!~~~~I!!~~ a selica.agem, que cons!ste no revestimento 
,_._.._,,.... ....... de uma camada de se1icato de potassa, es· 

1-Xo mu1:>'t\I ~rchC(llogieo: 2 medic;1o de um crnnco 
:i- Fontc do J'i1o 

Ao chegarmos junto da gruta, á hora do 
trabalho. afigurou-se-nos que ::.ssistiamos a uma 
exploração mineira. em pequena escala, mas 
com todos os seus aspectos, e as suas picare
tas, alavancas de fe ro, grandes martellos, en
xadas, pâs, sachos de corte recto, estiletes de 
aço. 

N'um terreiro, junto á bocca da gruta, es
tavam montados quatro grandes crivos, de ara .. 
me grosso, que serviam para separar a tetra 
arrancada da gruta dos objectos miudos. ): o 
primeiro a malha tinha cinco millimetros, e 
nos outros tinha dois millimetros. Trabalhavam 
n'um supporte de quatro rodetas, e eram accio· 
nados por um homem e tres mulheres. 

Todo o material escavado saía da gru· 
ta n'um pequeno carro, em fórma de 
elevador, puxado por um forte cabo en · 
rolado n'um sarilho de madeira, e des
lisando em duas possantes pranchas que 
mediam mais de quinze metros. D'este 
elevador a terra era emborcada no crivo 
de maior malha, saindo depois para os 
outros crivos. 

O trabalho é vigiado por um empre
gado do Museu Ethnologico Portuguez, 
que vae recolhendo os objectos encon· 
trados e os vae catalogando com o nu
mero de ordem da ossada e bem 
assim da camada a que 
pertenciam. 

794 

tendido por meio de um pincel muito fino, e 
que tem por fim conservar os ossos. Junto 
a outras ossadas da terceira camada foram 
encontradas cinco facas de silex, dois macha
dos de p.!dra dioritica, um dardo e um pu· 
nha1, ambos de sílex, e muitos fragmentos de 
carvão misturados com terra negra e fina. Os 
objectos e os ossos, conforme iam appareccn
dl'\, eram recolhidos cuidadosamente n'uma 
barraca de madeira, ao lado da gruta. 

De outras interessanteCJ explora<;ôes poderia
m.os falar já, se nào nos faltassem photogra
phias e espaço na J!fustrarao. 

Josi; o• AnltEu TORRES. 



a-O C"A\•:t!!ciro ~hnucl C:t~imiro. <J-Um:\ MA fàrp:1. J - O C'!<p.,d:t $(:g"11rlta b:mdadlhando 
4-05 ~,,·411l~irO$ Jofê e \laond Ç:1~in1irn recebendo, nn inlc-rvallo, Otl bdncles otfereçi<l°"' 

' 1>el0$ t1cu,; :tdmiradore.< 
.s- Um bo.u par a qu:trtci(). 6-Vm:t bCoo'I peg:t. ;'-0 t'-$11"-da ~gurha 

- tClüklJ d~ BH.."'0l.11U .. ) 
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Damos aos i::.ossos 
Jeitores algumas 
photographias rela
tivas ás provas 6-
naes da escola de 
Tàncos e á visita ré
gia, que se realisou 
nos dias J 1 e 12 

do corrente . 

••• 
1- ltl•r..-i. o .-;r . minisiro 

da gu~rm. o H. dire
c:ior da ~ola e 011• 
iro& oílieiáts 11a <:ar· 
n1111~m De<:a11v1llt-pa· 
ra ircn• \'islla r os l NI.· 
bla lh05. Z-'A IOCOltlO· 
t irn Jk<a11vill<: J)PS
lb.ndo o " i""ducto feito 
pt-l<o!I offi('illt"ll Cnt ti• 
róeillio e q11l" d~poi• 
foi de!!truido 1>0r 1n n,,. 
e.'1Cp1rl!>:lo-. 3 - El·rt'f, 
~1t1ii<ki dos offidaes 
e de n111i10 1>0vo, atra
'~S&:tndo os campos 



1 e J-0/ot'I~ ~OIONhtf,• A 1oalll"""'d ll e o inte lio r d~ .-01utruc."\lO. j-A• fo1tific:.Jçôcs e rcduc•ofl 
ccm ,..n1ido• J>el~ offici:ie11 tif('lo('l1"1•11tt11 

•-ro11tr11 de mlldeira. s-Atra\'tbando um fouo. 

i9i 



.l'\0 'VC: LOD~.IV\0 -
V E.NCE. 0 COLLEGtO MILITAR 

I• .\!umno• ·~ n1lltJ:10 de Carn1•0l'<k C'.\eC-ulnndo dh('n-Otl cxNdclc;.11 1f(' 1) nuu1.1>tk• pc-d.iitt-.=ic., 
? -0 11 .. \1naldo Pai\1. l'••"·;111l,o, do hu•u P~o<'" Manuel. o HnudordosjoicOll 

do diKO (' •I•> t:llkC'L .;-O• \fl!Udor""s do Collt'ICic) M1lit:1.r . coni UI rc·-1.1ectÍ\"0$ J)fOÍ• '*""~ 
e in .. trut:torn. -1-1' lar11:s.da 1•ara uma wrrida d'° \.rluadade 

t.-Jog"' do pau pelos alumn- d.21 F"·<"C>la At.:1Jc11>1<'.a 6-.\ n/"''' tlo httu Pu909 \h•.,..~ 
u l•cta de tn<tfo ~•que 6co. Hm<.cl'.vra-{.Oid'1 "' ••~ou:n.) 



2- .Yo ""''flJ: O:< orr0$ 
das ~colaio de ;l.1onscn"ate ... 

3-0" \·erd;dorcs 
d;i c;unnra de Clinra. e o ~r. ,·i11cou• 

de da ldanha, adrniz1btr;idor 
do coucelho 

••• 
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A SR.· D. AN
NA D' ALINCOU~T 
BRAGA, íallccida 
em 6 de junho e 
que foi uma das 
senhoras da nossa 
sociedade elegan
te cujo salào se 
tor(!.ou celebre pe
las reuniões d'ar· 
tistas e litteratos . 

VERSO B RRVER• 
SO OA ~lEDALHA 

DE OURO, oflereci · 
da por subscripçao 
dos artistas italia
nos e portuguez.es 
ao illustre ::;..rchi
tecto Alfredo de 
Andrade e mode
lada pelos nota
v eis esculpt ores 
italianos BistoJfi e 
Colandro. 

CONSRJ...HEIRO 
AN'fOt:JO MARIA 
o' AMOR! M J falle
cido em 10 de j u
nho e que fôra di
rector gera) de in
strucç'3.o publica e 
secretario geral do 
mini:)terio do rei
no. 

tClull< dr J. A. 
\IAOISlJlA) 

Ctupo dos bachu~is do 5.• ~n110 t h cologic;o.j11ridico d e 1S;S.1S79, reunidos cm Coimbrn, no dia 6 do oorrcnte, pàrll oom11ic11i<>rarC"in 
o 30.• AIUIÍ\"U"'ario da $tl.l'I (orm:•ll.ira-{f'llO'I'. OVFRR~C:U)A 1• ... 1..A l'llOr(K.KAl'lllA OOIM8k1CR~:>R} 


