
t> Dl'Fl.LO E A URIGA •• \l'Vt'sTo Ko~.\. so P.\l'J I. uo •O. Ct:7..\k 1n: B.u.\:-,• 
f(11.ltJ K>IO:<.~) 



li SPRUI 

llleio seculo de successo 

~ ESTOMAGO 
~ O Elix ir do D• Mlalhe 

" ~ 4• ptptina eoneeotr-1d1 fH diqertr tudo rapidamente 
~ ~ GASTRALGIAS, DYSPEPSIAS. 

A'o1nda 1m todas 01 Pharmacla1 d1Portu1a111 do Braz, 
Pb.aTmacle MlALHi:'., 8, ruo F•van. Paris 

11~1,\tSTllAÇAO 'PORTQGUF.7,A 

Jlul9aa1ura lla " lllusrraçAo Porraeuu" pir& Porra111, 
tolotlas e litsP<l•b• 

Por anno... ...... ... . . . ....... ... . . . ... . . .. . .. 4$900 ~Is 
• iemeslre.. . . . . . . . !$100 • 

trimestre . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . I~ • 

Jlul1111ur1 col1u1<1a do •Scculo., •S•pplt•t110 li••or1111:1 
do St~!o• t da • Tllus1nçlo PorragutH• 

Portugai, colonial • flt•n<Jnfw. 
t>or anno .......... .. .... . ............ , ...... . 

1omcslro .. . .. . 
trlmeslre . .. . . . .. . 
mo• (em Lisboa .. 

8$CX)O rf'I' 
~· 
~ · 
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Madame o~, -••to' ro~uro .... lado J. CASTELLO BRANCO 

pe:a malJ cololn chlroma:ite e phy· 
--------- o!o=1tla 4a Europa 

Brouillard 
O IZ o p....,do • o ~UI.e e pttdlJ 

o tuluro, com Ttraddade e rapl· 
du: • 1n .. 01nparaTtl ~tm YatUcJ• 
nlo.. ~lo e1ludo que tez d.u 

~~!isi::~:1. ~h~1~:0c1':riJ~º~~rt~ea~ 
du tlieorlas do 0111U~ava~r. De:Sbarrol· 
les, Uml,rO&fl, d'Arpenllgney, mart11me 
l)roulllard wm percorrido as prlnclpaes 
tldadt• da Kuropa e Amertu, onde rol 
admirada !)fios numerosos tllenles da 

:u·~:1~ª0 ~:~~~l~•ê ~~!i:l:!~si:,~ 
meot.os cru• H lhe ~Kulram. Fala e«· 
1urut1. tr.ntt'i. 101lu, aJJ.emio, tlallaao 
efi~nhul. 

Dlf cone11H•• dlarla• d•• 9 da 
m•nh• li• U da noite .,,, ..,, 
t1abl.nete 1 

43, RUA DO CABllO, 43, sobre-loja - LISBOA 
Consulta• a 1.000 rs., 2./SOO rs. e IS.000 rs. 

Marca '"fk:;o., as ma.b 
101ldas e elegantes des
do ~ reis. OICJ· 
<:lotas s,mptu. lltunbtr, 
o. s. A. ulllmos mod .. 
los. Oloyc1e1as lnglei.u 
it<ul(ord, modelo esp& 
el:alloonlo tcllo rara a 

nossa tas.a, multo solida, 11roprl:a para atuuuel, com quadro 
roror('ado, aros ntetelados, roda llvro, kU3rda-la1nas e t Lr> 
vões, preço 3!1000 réis. Eoormo sorumento de ~ssorfoSi; 
taes como: protoctores Conllnen1.a11 Dunlop, Coventry; cama
ru d'art. _buslnas, laoterna.s, rOdH livres, etc., etc., tudo a 
prO(OS oa.ratlsslmos. Gran1.c dtpoatto das melhores mac.hfna~ 
í.ilantes O discos Sbçla dOS QUJ.U at.ibamOS d O r«:ebCr llt1o 
dlsslmas collocç<>es. CASA SIJIPLF.X. Dlc) clew, discos e m .. 
chiou falantes. 
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AGENCl.l _!_VIAGENS * R. Bella da Rainha,8-~~ 
1 CRNST GCORGC 

SUCCESSORES 

Venda de bilhetes de passagem em vapores e camlnbos de ferro 
para todas as partes do mundo sem augmento nos preços. Viagens clrculatorlas 

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

V/agen• ao Egyplo e no Nilo 
Viagens de reore/o no Medllerraneo e ·ao Cabo Norte 

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

VIAGENS BARATISSIMAS Á TERRA SANTA 



~~ 
·:f.--.,,..~·(Q)olIJl1UJElLlL~HE ~ ;~ 
, oJHBllru((]Ao lEl1° ~ .. 

· ~ .~~.~JP~!RI1UJMIL ~W}~~ ~ 5 _ ~~ ~ ~ Os portuguczes bateram-se O.~'.f, ~ • • 
.. .,/A ~/.~ muuo, - e tiveram fama de ,.---, •P ~ 

"" · ' ~ .. ct_ · /~--= se bat~r b~m_. Apesar d 'isso, o du~lk>, Pl/t~::_;.~, ~'"' ~ 
~ ·y~z~ como msutmçao regular, na.o ex1stm ?·" 
~ .1i1"' z......._ entre nós . O combate singular como o insthuiu ,.ci.. ~ 

--~~..,;; .... ~ a Edade-l\tedia, regido por um ceremonial complexo1 ~ 
_ . - ~ ·-.."tf ../. _"' <:.. . sugeito a regras. a principios, a convenções, movido a • _ '"; 

"' P- ~~~t:: _, trombetas de prata e a vozes de arauto, creaçào feudal d'ori- " ~~ 
~...:=> gem burguinhôa,-nunca poude radicar-se em Portugal. O l: 

nosso duello revestiu sempre, atravez de todos os tempos, a fórma sim-

( 
rf~ -..... pli1:1ta., elem.entar, immediata, d'uma aggress!lo provocada e repellida. Foi 
lf~ uma «briga • e na.o uma cceremonia.. O proprio combate judicia rio, expres· 

/-

\ sti.o sangrenta do juízo de Deus, substituindo a. murça verrnelha dos doutores 
'="µe la dalmatica d'ouro dos reis d'armas, -não existiu nos nossos costttmes. Ao cara· 

-- cter do portuguez, rude, impetuos<" e . 
simples, repugnava o formalismo dos · " · 

combates «a frio• . O duello seguia-se imine
diatamente á injuria: era a resultante d'um 
acto irreprimível, humano, fulgurante, -a ag
gress!lo. Nào havia tempo para erguer champs 
de drap d'or. para bordar armarias heraldlcas 
nos jaques e nas sobre·cotas, para reclamar 
a presença sumptuosa dos reis; e dos bispos: á 
injuria respondia a violencia ; á violencia, ou-
tra violenda, - e o duello constituía-se sobre 
uma tentatJVa simples de homicidio voluntario. 
:N"a historia anecdotica dos duellos cm Portu
gal sào raros os «desafios- em fórma. Os com· 

bates singulares nascem das «coimas• (Or
detta(tJes AjJonsi11ns, v. 18i), mais tarde das 
•esperas sào aggressões á mào armada, re
pellidas á 1nao armada. Na.o se aprazam ; 
surgem. Nào sào paradas sumptuosas: sào collisVes 
sangrentas. Nao sAo espectaculos: s'ào crimes. Falta· 
lhes à magniticcncia; mas sobeja-lhes a paix~o. Nào 
os annunciam os arautos: mas acaba.os o car rctsco. 

E' no Livrb Veihb das Linhagells e no Nbl>iliarib do conde 
D. Pedro que apparece a noticia dos primeiros desafios e 
dos primeiros duellos. Sobre tudo no No6iliariQ, onde certos 
episodios de vida intima sào revelados com a frescura e a graça 
ingenua de pequeninos quadros ho11andezes, os com bates singu

lares surgem frequentemente, n~o com o caracter judiciario ou 

~ 
feudal, como ;u1gamento de Deus ou como ceremonia de ca- t·m:a c,tOÇad:a tatat 

vallaria, mas sob a fórma simp1es, primitiva e brusca de con· 
f1ictos derimidos á mào armada,-e ás vezes a murro. Os velhos fidalgos portuguezes, 



em especial os do seculo x111 e 
x1v, eram eu\inentemcrHe des

confiados: bastava um sorriso. um olhar, 
uma palavra, -e era logo •sacar san 
gue~ e fazer cárdeo» (como diziam os 
foracs do tempo), ás cegas, se1n vêr a 
quem, com a espada ou com uma brafo
neira , com o conto da Jança ou com uma 
falíja delgada (Nob., tit. XI, Castros, n. 
q t). Nao hesitavam diante do proprio 
rei. Conta o auctor do No/Ji!zl:,,.io, (tit. 
xxx1x, ft. 204) 1 que certo dia 1 em Coiln· 

filhas ao homem corn quem 
a casára ( 6 moralidade do 
seculc xni !) para a dar ao Braganção. 
Quando estas e-reaturas gigantescas, ga
leadas de ferro, barbaras como figuras de 
panno de Arrás, chegavam finalmente ás m~os, 
-a violcncla e a futguraça.o do seu choque 
tral'~siam e arripiavam. Muitas vezes, d'um só 
talho de espada, um dos contendores ficava 
summariamente partido pelo meio. Foi o que 
succedeu a certo escudeiro de Ferna1\do o 
Santo de Leào, que um dia teve a impruden-

da e o mau gosto de 
desmentir um herculeo 
fidalgo portuguez, 
Gonçalo Roiz de Pa 1-
m eira . - nem mais 
nem menos do que 

Nuri'Alrn,rt1, que em Ponugt;l lauço\I o pl'fmdro ck~a!io •dc:ie 1>01" dc.i:,.. 

quarto avô de Nun'Alvares: 
ltfl/VOYOÇOll-Se o paço, sa!U:-
1am se d'etl.e, e Gonçalo Roiz 
dett-ihe com 11111a espada por 
eima do hombro, que q talltou 
até ti â11la» . ( Nob., tit. vtr, 
Palmcyra e Pereira, fl. 55). 
Esta violencia e esta barba
ridade n:to exduiam, uma 
vez ou outra, certa elegancia 
e certa generosidade cava
lheiresca. l\fas era muito 
raro. Tao raro, que o lindo 
gesto de Alvaro PirtS de 
Castro (Port. Afomtm. 1 Seri
ptorcs, 284), declarando que 
as unicas barreiras que op
poria ao senhor de Biscaya, 
pac da sua bem amada, se
riam, em vet. de lanças de 
ferro, pannos de se'=1a, - pas
sou da tradiç~o para os No
biliarios e para a hiltoria 
anecdotica, como um dos 
mais pittorescos exemplos da 
fidalguia s<;nlime1na.I do se
culo x 1 n . Este AI varo Pirc.·s, 
primeiro marido da mulher 
de D. Sancho II, D . Mecia, 
era uma especie de Falstaíl, 
gordo como uma pipa anda
luza, devasso como um ab
bacle de Alcobaça, sensivel 
coino uns punhos de reoda. 
Um dos mais curiosos des
afios em que enttou, te\'C 
precisamente por causa a 
mulht:r, -já entào rainha. 
Durante o cerco de 1.:-to sei 
que villa (o Nobi!ian'o não 

bra, estando um fidalgo portuguez de muito 
mau genio, Feroào .Mendes, chamado o 
«bravo Braganç.:io-. = a comer diante de D. 
Affonso Henriques, o rei e os outros que 
com e11e estavam «''iram·se de lmma po11ca 
de 11t1Lâ gue cnhira peta barba a D. Fen1bo 
,;lfendcs, e D. FernlffJ A'leudes h"m;e lbfJ 
grand~ san/Ja det ReJ' que se qu.ii avir com. 
eile . . .> Ia sendo o fim do mundo. Para do-

mar aquella fera, que espumava e ru
gia por causa d 'um pedacinho de 

1 nata, foi preciso que D . Aflonso Hen
riques tirasse uma das infantas suas 

o expEca convenientemente) vit1 D. lWecia na 
tenda real, jogando o xadrez com um tio do rei, 
Martim Sanches, que pela attitudc e peJos mo
dos parecia disposto a substituir-se ao sobrinho. 
Ou por excesso de escrupulo cavalheiresco, ou 
pela ill u&ao mQmentonea de que ainda era elle 
o marido ultrajado, Alvaro Pires véste as armas, 
calça as pesada5: manoplas de rerro, toma uma 
lança de bafordo, - e ahi vac clle 
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(Quadro t!c Domingo v Ah1rq1téJ', l'~e1sle11lt• 110 fl/useu de Arte Jlfoderno 



umn,lalija, ou varinha delgada de zambujcl· 
ro. E claro que esta caricatura heroica rea 

li~ou na sua epoca um typo de exccpç:i.o e de 
cxtr,tvngancia, pelo qual seria imposs1vcl afierir 
o caractcr geral do fidalgo nos primeiros tempos da nossa 
realeza barbara . Figuras bronzeas, severa"', tacitutnas, 
muito mais pesadas, na sua fereza !lOmbria do que o ma
ndo de ~leda Lopes na sua monstrUO:oia obc~iC'ade, os fi. 
dalgo:, potlUl{uezes do ~eculo x111 foram especialmente 
sen~i"cis ao m~ulto. F. não só o~ hdalgos: as pk6s pu/la, 
- toda a gente. Os Foracs est!\o cheios de ... c(erencias 
CUl"iO!'!i:,_,ima3 aos insultos do tem;>0 e ás multas exa~e· 
... adas que lhe') correspondiam. Pro slerrore in ore- - a 
maior anron1a que se podia fazer a ah{uem - pagava-sc 
a me~ma multa que por morte d'homem ou rauzo de 
mulher virgcrn (Foral dê San tarem. Leges e/ co1u11et., 
105, 40Ó ). Chamar a um homem cornudo, gafo, judeu 
ou traid or. e a uma mulher •('~uladera ou gdra• (Foral 
de CablCllu Rodrigo, 865 ), era um e-rime gra"e, que pe· 
rante a justi\·a se remia por c.:ineo morabittnos d'ouro, e 

pcran1c o otfendido por sangue '."acado ou cha~a 

~
·) df> forro rnud< . Insultar era. cm Jllcna Edade·Me-

~ 
dia, J>COr do que violaroua)\"'·'',inar . Cma llnica pa-
lavra - pronunc1acta certo dia n 'urna e-amara do paço 
de D, Aftonso III. deu logar a urna tremenda scena 

- da lmhagcm dos Marinhos, tomados de razões 
- - -~-~ de &angue. Foto caso que dois donté:sirmàos, 

com um moço da camarn da rainha, Vasco 
Pimentel, lhe chamar11m mnzclado por ter 

(r->-=----------~...,,--J n~scido um anno depois da "'u"cz ela mae. A 
resposta foi P'"Ompta e sangrenta: · de1t a um 
d'dles 140 grande fm11/tnda q1u l/Je óri/011 [(Jgo 
um ol/Jo, e com o outro se fo1• a aóra(ar e fo.Y 
ralur com elk f>Or1tmn/rala a/q11tfo do/tt{o .. ·' 
( .\'oô .. Pimcuteles. tit. XX'\\', ti. 1Sz ). 

de encontro á tenda, obeso, 
giganh «:o, aggress:,·o, enorme, no seu 
jaque urto de teh d'ouro, c-a,..tü.~ar o 
galanteador d'uma mulher. . . que já 
n!\e,, '"ra a sua. )lartim Sanchc!;, colhido 
de ~ubito, sem armas, embrulhado ape· 
na~ n'um amplo saio de escarlnta, dei
tou a ma.o a um escudo e a uma lança 
pendentes de um dos esteios da tenda 
e deu uma //lo grande lanrndn 

a flom A /:•aro Pires, que /1~"' 
passou o esrudo e o Per/xmle t 
a lon'gn e clte,KOU ti eanu, e 
Dom AI; tu·o Pires. porque o 
:·iu desarmado, m:tq Uu quiz 
fiar rom o /erro da lan{a, lor· 
11011 o ,:01110, deu·llu com dle 
110 tstutlo, t. lornou·se 11111)' 

jJnsso para a ;:ilia. (.\'ol>ilt'n· 
rio do ro11de D. Pedro, tit. vu, 
tl .. p 1. O no~so FaJstaff que 
excelleute figura de comedia ~ 
- era tl'lo generoso como ridi· 
c.:clo. Rara:s nz.es vestia armas, 
por<1uc '4U noca,·a: e de ordi
nano. quando tinha de con1. 
bater. ia á frente da ~ua hoste, 
,·e~tido d 'uma ~nmples roupa 
larga de grl ou de panno 
verde de O"iedo, empu· 

nhando, como uni
ca arma ofiensiva, 

Mais tarde, pouco a pouco, sob a inlluencia 
das novellas do cydo brcl!!.o, que comcçav~1m 
a ttcr lidas, a primitiva barbaridade do portu· 
guez foi-se espiritualisando n'um mysticismo 



heroico onde a virgindade 
resplandecia como supre
ma virtude. O ducll•> su
periurisou-sc como fórma de 
der imir questões moraes de 
ordem mais elevada. Já nào 
era apena1 umCt aggrcss:lo mu
tua~ era uma collisa.o de illu · 
-ninados, que se batiam por influ. 
xo divino. com o sobre·gonél de 
brocado d'oiro sobre as armas 
negra51 imitando os cavalleiros 
da Tavola Redonda. D'esta 
pleiad:i acce"a pelo mysticismo 
bretào, destaca-se, impulsivo e 
virginal, na imitaça.o casta do 
Livro de Galaaz, o moço e in
ger.uo Nun'Alvarcs . E' a leitu
ra ddS novcllas ingJezas que o 
le"a ao seu primeiro desafio. 
Bruscamente, manda reptar o 
filho do mcs1rc de S. Thiago, 
João de Ançores, txcellente ca
valleiro, para com elle se ma
tar det por dor ( Clm111ica d4 
Co11dtsla!Jr~. cap. x ). O rei sabe, pre,·ê 
um desastre, opp..\e-~e, manda reter Nun 'AI· 
vares por seu irmào Prior do Crato, não 
e<'dc nem l1s soll icitaçOes do conde de Cnm- L__.,\Y":'N~-,..,. 
bridge, e o desafio •dei por dez. nno se 
chega a rcaliitar, coin grande dôr de Nun'Al
vares, que vê desfazer-se todo o 8Cu sonho 

de Galaaz adolescente. En
ft:ctanto, os eava11eiros an· 

~- ~~ .......... ~ 

1 

•-A c;t\'llllnrill rep1t~•llfldll por pcnr.on~gttlS all~eofico•. tRrf'111~fN("(4'fO Jt ttlfla KYat1tt1.i l 
l-Urna rl'f11,:1 la d~111>~r11.d• 
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recido pelo rei 
um solemne 

banquete nos Pa· 
çosd · Evora, ao qual 
se seguiram d~nças 
ao som de claviC'<'•· 
rdio. l\lcssi1e J•· 
cques, sobre cujo 
pellote de brocado 
de l'landrcs res
plandecia o vcllo 
d'oiro, teve a honra 
de tlan1;ar com a 
rainha de P()rtugal. 
O thnmp de drnp 
d'or transíormou•:-C 
em scr!l.o do Pai;o. 
Mas o desvairamen· 
to foi transitorio ... \ 
cavallaria n:ao crcou 
iaizc~ entre ntit. :-\ao 
lol?rámos cxport-3r, na 
sua íeic.,a.o t~·rica, sobre 
o corcel ma~ro de D. 
Quixote, um unico ca· 
vallciro and;mle. O nos· 
so uhimo lampejo reJu. 
ziu nas armas negra~ do 
1Jfng-rico. Sccco, riso· 
nho, erecto, viril. com 
as chagas de Christo 
abertas no jaque br,in· 
co, os acic:.tcs d'oiro 
rasgando a gualdrapa ;,,.., 
de hrcx:ado. os rebraços e 
a\·an.bra1;;os ran=endo no 
entrc-ch0<1ue do ferro, uma 
nu,·cru de poc.·ira por .,u. 
réola. cumpriu o seu de
ver de co1Yallciro b~ncndo
sc peJa ~ua dama ioglc.ia, 
e rer .. o s1mplc~mcntc, na
turalmente, com o i:ttsto 
nobre e simples de quem 
calça uma luva. Tinhamos 
recebido do norte, com as 
novell:.s do cyclo bretão 
o dcl!rio da$ JUStas e do; 
torneios: com as e~toc:rLdas 
lamptjantc$ do Alt1f(ri(O, 
fomo:s cm pe~soa á r ngla-

tcrra devolvcr-Jh 'o ln
(r\. tact:>· ~unca mais 

pcns.11110~ cm c~\'a)-
' laria~. o cpi~odio de 

D. ScbaMi!\o foi um 
lncidcnte anachroni-
c:o. uma rcvh·csccncia ~ 
de G.._tlaar. '·ir~em, 

)/ ~: 

opcr•da pela 
mentalidade re
gressh-a de um cpi· 
leptico e de um 
doente. 

Mas, ~e o ca,•allci· 
ro anda1\te se oào 
adnptou entre nós, 

succcdeu .absohl· 
tamente o contrario 
com o espadachim. 
Es~c Deus de 1>ie
dnde ! cxi'l:tiu sem
pre. Existe ainda ho
_ie. Existir!l cmquan
to existir Portugal. 
A vcr11!lo J>Ortugucza 
do íaníarr~o c.:,gri
m1dor e arru:u:ciro 
constituc um typo, 

que a líttcratura e em 
especial o thcatro se 
enc .. rregaram de fixar e 
definir. Começa a es
boç-ar-Sf' com a in~titui
çào das quatro primei
ras escolas de e•pada 
preta em IAsboa, no 
pdu1ciro quartel do se
cu lo X\' (Christovam 
Hoys de OHveira, .S'uw· 
mario). Depois, o espa
dachim llorcsce e cn
ra b: a, multiplica-se e 
triun1pha. Os mestres 

d'armas pullulam. Xlo se 
ensina o jogo italiano ou 
o jogo hc,panhol, llorídos 
em manejo) aholt: ensina· 
se a matar. a 3'-'3.Ssinar, 
com todos os ardis des .. 
leacs e todas as traiçô~s 
occulta~. 1-~m Coimbra é 
prCM> um mestre d •arurns 
( 15•8) por tra•cr espada 
de mai!l da marca e punho 
de rctro1.. Quasi todos nm
latos, os mestres instituem 
verdadeiras escolas de cri
me. Cria-se cm Portugal 
uma nova arte, -a arte da 
guahari" . E' Jorge 
Ferreira de \'a\COn
cellos que n'uma t-13s 
suas corncdia!'I reco
lhe e fixa a palavra, 
-der-brada tah•eT de 
guaheira , o rcbuço 

encapuzado dos va· 
lenh~ quinhentil;ta .. 

U 1 - O p:ulre lhi.lth•1•1 d,1. l.nrnrnaçl(), 111uural d!l Hll:i. ~ 
de SerP"', í11ndador em l'firhll(:tl da eon{Crt!gaçlo 

, Frt'i •\•~:nrc;º~f:Sct.=~~º d!,~;1~ ·~11~°.'1)r,1~·~io!:~.~~1~~~~t:t~t:!TI\~~~~- ra11r;trr10. 
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plexa da gual
tuia. era possuir to
do~ os segredos do 
rufi~o e do espada
chim corredor de 
vicll as e de alfur .. 
jas, saber ordenar 
uma espera e vibrar 
uma C:,tOCada Cn\ 
raio de sol , conhe
<.:Cr todos os recur
sos da espada pre
ta, desde a sciencia 
de bem escolher um 
terreno até á arte 
de bem ferir na 
wmbra. Todas as 
noites, nos arcos ou 
nas bt•tcsgas da ci
dade, havia esperas, 
arruaçaiJ, brigas san
~rcntas. Os embuça
do• surgiam de ca· 
da canto. Foi preci· 
... e ··onscntir aos me
chanicos e homens 
de trahalho honrado 
o porte de armas, 
de noite, depois cio 
sino. para :o,ua defe· 
sa l.c!lo, i, Comp., 
!>ag. ~~). A vesa· 
ni;i da esgr-ima pre
para\ a o commetti
mcnto de toda a cs
pccie de crimes. O 
ducllo cr:i. um expe· 
dicnle para facilitar 
o roubo. o~ proprio~ °' ,.,A.a fl's:· :.!;::~~!~ d: 
frade\ goliardos co-
nheciam a espada 
preta e guardavam o ft'rro debaixo do ha
bito. (l Frei Capacete, de Gi l Vicente, é 
a s~,tyra do frade brigào, arruaceiro, de
vas-.o, entendido na guaharía e pratico 
na arte de matar. Frei Pa(O, corttt!\o, 
duclli~t~1. com a sua e~1,ada doirada e a 
.... ua t:;orra de vclludo sob o capuz de S. 
l''raw i~ro, nào pas~ ... de uma vcrsào ton 
surada do espadachim do seculo xvi. Os 
proprin:; mestres d'armas eram frequen te 
mente presos por rnorte de homem. Em 
Setubal f 1540) um mestre mulato, Jorge 
Fernandes, assassina. !L traição, um pobre 
diabo inerme. Apesar d 1isso. o rei é o 1>r1· 
nwir•Ja protegel~s: D. Joào Ili, em 15.)b, 
permittc au mestre d 'armas castelhano Juan 
J{obledo, como prcmlo, o uso da bl:da 
nos seus vc.:stidos. Estabelece-se, na côr· 
te, o cn:;ino da 
espada preta aos 

bra, os escola-
res, com a sua c.ipa 
negra e o seu cnroca
do branco, batem-se 
â noite, nas vicllas, 
segundo as li<;<)eS de 
mcnre Henrique e de 
mcsue Jcronymo. l. m 
d'cntre elles sobrele
, ... a todos: é barbi
ruivo, gigantesco1 
poeta, blasona de 
uma serpente d' oiro 
sobre campo verde, 
e chamam-lh e o 
1 ri11ea Fl}r/~s. Bate· 
~e um dia 1 na praça 
de Sansào. por cau
~a de uns olhos ne· 
gros.-e assombra a 
U niver'sidade ; mais 
tarde escreve um poe
ma, no desterro da 
China, -e assombra 
o mundo. Com o loi
ro D. Sebasti!l.<', ar
chnngélico e ""gem, 
surge uma geração de 
espadachins adoles
centes. Andam todos 
encostados ao!I pa
gcns, como darnas 
melindrosas, gc:men· 
do e falando eflcmi
nadamcnte, ao uso 
do tempo, mas 
dêcm-lhes uma Cl':ipa· 
da para as m!'to~. e 
\'(-jam que "irilid;1de, 
que dextrC7.3, que elc-
gancia, que raça ! E' 

1ncslrc Arnonio, um bom velho, que pre· 
para todu essa mocidade, ao mesmo tem
po feminil e heroica, para a triste jornada 
de Alcacer Kibir. i,:· elle que n'aquellas 
m!\l')S c.:ôr de rosa, onde scintillam joias. 
cria mu,culos d"aço para o açou~uc de 
uma grande bat•lha. 

Mas Já o sombrio Filippe JI, na dure•• 
angulosa do seu pcrhl ausrriaco, surge da 
ampla e~tufa de coiro pregado que o con
du1. a Portugal. Vestido de setim branco. 
tendo abandonado. sob o pallio d'oiro do 
sol de Lisboa, o seu lucto o~o de trinta 
annos, vem placidamente completar e le
galisar a usurpaçào. t:ma grande onda 
hcspanhola galga sobre nós. Derrubam-se 
os feltros: negros; abotoam-se os gibt'.\es de 
coiro; as grandes espadas de ta ça, com o 

chierro despitrla 
de Toledo, repu· 



xam e levantam em 
CTista de gallo as capas 
escuras; uma pluma \'Cr-
mclha, aggre!\.SÍ\·a, san
grenta, abana ao vento 
nc, t·aiitor dos sombrei· 
roa, e o espadachim, 
remoçado, virilisado pe
lo cruzamento castelha
no, apparece mais pitto
rcsco, mais caracteristi 
co, mais impressivo ain
da, rondando de dia 
sob as rótula• verdes da .·..ç,• 
cidade, ou embuçado, á .._,.,..__ ___ 
noite, na claridade ba

ça dos nichos d'azulejo. E' el
le que ajuda a fazer a revolu
çao de 1«>40. E' elle que se bate 
em duello, na Hona do Ducado, depois d'uma parlida de 
dados scccos e de beliches. E' elle que pi'>c maso• a, de noi
te, nas ruu C!<--uras da cidade ,·elha, para vibrar im1>uncmen
tc uma eS1ocada de punho aos peitos (Coll. ChroJIO/. de Leis 
extra-:'., pag. ICJ~I. E' c11c. finalmente, que aprende os ta

hos, revezes e altabaixos de Pantalt~o de Rua e do 
rei d'nrma~ Thomaz Luiz,-dados segundo as lições de 
D. Antonio ruste Jver, mestre de espada preta cm Ma· 
clrid. Andnnl em todas as boccas os nomes dos gran
des duclli.ta~ de Hespanha,-o marque' de Velada, 
o conde rle l'ur)on, o capitão Blas de Rueday Valdés. 
Emquanto limpam as armas ou c.omp<lem as rnano
pla'! de c..unurça, os magros espadachins portuguczes, 
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de que Montesquieu, nas Lellres Pennues, dá 
uma caricatura admiravel, folheam o livro de 
Francisco de Ettenhard, mestre do rei de Hc!\pa
nha, ou meditam sobre as singulariQima.s pagi· 
nas da Filosofia de las arma$ j1mdada ~" la 
astrologia. simetria, arilkmeli<a J' gco1ndr1'11 . Coro 
a pleiada de espadachins do ttmpo de O. Jono 
IV surge o mais tencbro~ e o mais typico do~ 

011c1lu J)Of honra du dimrn,,. (Fac·111mllt de uma mlnlntlltll 
da 1/11/<>"e •fe (Jiru11l /};1KNl'lt-htt) 

duellistas íanfarrôcs que tem 
tido Portugal, l). Jono de 
Castto Tclles, sc1lhor do Paul 
de Boquilobo. Chamavam-lhe 
em Hcspanha o Don (,luixo
teai: oue tal clle crn! Um dia, 
a'um' pateo de comcdias, em 
Sevilha, julgando vêr escarne· 
cida a figura do D. Jo.'o IV, 
ergue-se do seu banco, arran· 
ca da espada, desprende a ca
pa,---e desafia collcctlv3mcnte 
a platéa cm peso. !llai• tarde, 
cm 16ój, na cruz do adro de 
S. Domin~os (contam-n"o as 
,t/onJlntosidndLs do 1'tmpo e 
da Forlt111a) é elle que dirige 
a espera de que rc!'iultou a 
morte do marqucz de Sal\de 
e conde da Ponte, D. Francis· 

de Lima: ú sua voz, um 
grupo de embuçados cujas 
espadas luzem na sombra, 
assassina com dez estoca-



~=;~=====~~,~-
ma atravessa-o com um~~~ 

-
,tfoH '"''"ª' • cau.:tdro de Mclssonltr 

t1?ep1'()dui;ido d4' JINl(,I aqualut/0) 

estocada. Mas emquanto 
este D. Quixote portuguez app1ica, nos 
seus desafios criminosos, a scicncia de 
espada preta de D. Luiz Pacheco de Narban, 
a arte de matar é posta ao serviço de senti
mentos mais proíundos e mais 1lobres. Outras 

figuras de 
mais fidaJ-
go sang.1e 
de rimem 
pelo ferro 
gravespro-
blernas de 
honra e 
sombrias 
c1 ues tões 
d'amor. A 
•preciosa» do te111-
po, a •bandarra•, 
que se começava 
a m.osquear de si
gnaes, a empoar á 
franceza, a usar 
bastllo de punho 
d'oiro e de Limo· 
ges, a abandonar 
o seu feitio hespa
nhol de mfta Bo· 
ba, a 1êr latim com 
frei André e a 
dançar a pavana 
com mestre Placi
do, - tornou-se o 
rnotivo constante 
das grandes brigas 
de espada. Por 
causa da condessa 
de Villa Nova, o 
proprio D. Joào 
TV ba t e-se em 
d1.1ello, de noite, 
no Pateo das Co. 
Jumnas, com o 
poeta D . Francis· 
co Manuel. auctor 
da Carla ck ,t'lâa 
de casadqs. O ciu
me desvaira·os; 
encontram - se no 
pateo da casa da 
condessa; o rei, 
sombrio e encapu· 
zado, arranca da 
espada ao desem
bocar de uma es
caleira de pedra ; 
responde - lhe D. 
Francisco, 
pa r ando 
pro mpta· 
men t e a 
primeira 
es tocada, 
s egundo 
os d ieta -

9 



rnes da Dexll-e:a d(1s Ai mas. que 
prefaciára rom um soneto ; accor· 
rem qu0:t<lnlheiros1 la1)lernas, gen· 
te; um rebolic;o agita o ,·elho pa· 
teo, e D. lo!\o IV foge, forido 
n '.um doi p'unhos, deixando per .. 
d1do no terreiro o seu sombreiro 
largo de velludo carmezim. Fran· 
cbco ~lanuel, que no Fidalgo 
A j>rtudi<: trnçara dos mestres d 'ar· 
mas, na bella liç~o de espada pre 
ta a D. Gil Gogomioho, serviu·se 
dos seu" <·xpedientes e da sciencia 
dos seus rev<:zes,. para ferir de 
JJo:te, n 'um difficil . ~-~'---' 
duello na sombrd, o 
rei ~le Pvrtugal. Como 
se vc pl l;i aven
tura do pateodas 
Columntts, D. 
João IV nào l)e 
fazia acompa· 
nhar, de noite, 
nas su~s aventu· 
ras de ;:.moroso. 
Ia sempre se>. Jà 
o mesm.o nào 
succed1a a D . 
Affonso VI. 
Idiota, leso de 
metade do cor· 
po, facioora por 
instincto, impo
tente por hert1n
ça morbida( P1·0· 

cesso.pag. 
58), sahia 
de noite 

pelas ruellas e alfurjas de Lis
boa, a perseguir mulheres e a 
desafiar homens, seguido de 
tud a a mafra baixa dos negros 
e dos eguatic;os, â frente da 
qual 1narchava1 com a lamina da 
t:·pada pintada de preto, para 
poder ferir na sombra sem ser vis
to, o quinquilheiro ita liano Antonio 
Ôt! Cori.ti Vintimiglia (Chlhslroplte de 
Pbrlug-aJ, pttg. 104). Foram innume
ros os crimes com nu ttidos por t sta 
onda de sicarios reaes . 

r Cq1úi111JaJ. 

Jv1.10 DANTAS. 

1 - Con,OOte llÍll~ular submetticlo ;io juixo de l)(u.s. Reproducçno de uma miniarnra dlH C<m~H!t('s de (11"'/rftl(JX-nt'. 
marlt&C:ripto do .. co.:ulo xv. ,_O retrato de O. J«l<> lV conforme um:t ct1tmnpa Íl'flllCcxa. 3-0 dud!o a ca\allo 
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AS FESTA5 OA E7TRELLA 

()1/~dlNi'' "'"':''"""()Ido A• '-'ri1rrilu da /tNfl'""J•l tü J.uMr 
1 - O nm.hu do I a;or da f'l~ut>lta íl:. J"ux. 1.'0n1posto de ll-4 (lguru 

.>-O nncho Ali'.~,,. ;l/11t11f(ft/(' de Aveiro 
(Cllelli tld PHOr, l'fOVAE!õ) 

li 



O ~~lo'"'"""'ª"" M1:ittto urado t:rn at•rll fif' 19'1:' 
f(71cJti uut/110 d., l'IHn • ..-t<•· 

NANDt-5) .. 
Os 1uotsttdtu 'ª"'"" da n1dna 

rio L'"'°'''v "º dw 
do j11/rm1tf'1tl(), a~<1fNfHJ>1/r11dos 

µtos oj/it:1.J.e1 d,. 
1/1/tçrnaas: 

i-ô Eufruie> 
2- LC":a.u tln> Goninlt'f 

3- A111onio Fernandt'lt 
(C/idb Jtt •kNOl.111-1.) 



•-l>r. Atc:u11dre 81akA, a<k~do de l,tt1tdrO (':onukr, 2-0 j1m: dr. llofl a t' Co~t•. 
J-Dr. Co1.-t•la l.eaJ. o tl<-IC'K~do tio 11roc~110. 4 - Or. Cunlut e Co11U1, 11.<h '<>j!flJO do F:ní11ulo. !i- Or. Gmil2.\0 

;\l 111rlh1-,. de C.'arvalbo, ad\'0.1tnclo do Antonio Fcrmmdez. O.-r.!>· IT(J .,,, 1oa .. i>s ••• 1'1•1ul(J/.• 
•I ArUOltiO t'e"t.:tndf-1. bJ Leandro Gonn.l·uo e:) t:111fn.c.io.:B11.s-(Cl"'"'' tk ...._,..,., ;.) 





1-A f111t r:i.da. na RfC'"" : 
O J>H.elo dn. tu;u;idrllh•» ílO 11:00 

dC' H~panh• 



d. 1 - Um trecho d . e beneficeucia no ~i:s:~~~~·~ia da corrida 
pelo Rcnl Club T Junho,. orgnnisnda 

auromachlCO 

2 -Machaqnito · ~·· Concha Y Sierra e:::do para a cara d'um dos d 
' que teve uma .. <fa · e ~ff enru. admiravel 

1-0 die·tro !'i cordovez Ra ínel 
( :\fachaq 

11 
i to J Go11 z:1lez 

4-(:)s espadas e rcspect· a ivas «Cuad ·11 
os capo~escadpns bde «luces» e rec~he'~S>d. > entregando 

eurega»p no ara. começarem a lide .... 
5-'.\fach nquito toureando d • • e muleta 

6 ff 
-Os espadas Bombit com alguns dos~ Mabchaquito e Gaona 

U!; andarilbeiros ' 



2--0 dlies.iro Caona 

4-ô ~spada Gaoua pas.~itudo 
die muk1a 

~ . .,,,.-· .;,. ,.. \:. : \_ . . ,."," 
• <;· l...,_T."'.•··· ·• ·.• ... ~~ ---



n. A1>1>A DA Cu
NHA - A sr.• D . 
A leia da Ctmha é 
uma da:; disci1>u
h1s predilectas do 
illustre esculpto r 
portutnse :-;r. 1\:i
xdra Lopes e os 
:)(; us trabalhos 
H;<.~m obtido lou\'o"' 
res tm verdade nu.:
n.:(idõ::>. )J ui to no
\' a a inda;-\ !ir." D. 
Aida claCuuhá,au· 
c torn do Jt-·sus em 
O'(·n11ça e; d e; ~"H.111/a 
Cnlhan'11a Sitwua, 
tem t•m futuro 
aberto d i::mte dc: si 
n:'l arte a que se 
dedicou e n:'l qual 
Tei.~eira L opes , 
com todo o :o:tu ta· 
lento e boa vonta· 
di; a tem condu r.i· 
do. S.m/a Ca!lmri· 
ua dt.: Sinma (:uma 
obrn de certo re le
vo <1m; bem de
monstra os dotes 
artistic:os dadistio
e ta disdpula d e 

FRANClSCO ALVES. - O sr. Francisco 
Alves, o illustre edito r do Rio de Ja
neiro, que tem prestado já inaumeros 
serviços á litteratura portugl!eza, é um 
dos mais activos propagandistas dos tra
balhos dos escriptoNs portuguezes na 
grande republ ic a. Devido em grande 
parte aos seus esforços foi ha pouco 
mandado considerar em vigor o accor
do de setembro de 1889 entre Portugal 
e Brazil garantindo mutuamente a pro· 
priedade litteraria e.os dois paizes des
de '}Ut os auctores, traductores ou os 
seus representantes cumpram as exigen
cias da lei do Brazil que trata da ga· 
rantia dos seus direitos. Tornam-se 
assim impossiveis a~ contrafações das 
obras portugueias e o sr. Francisco AI · 
ves, que foi um dos hc.mens que mais 
se devotou a esses re1rnltados, merece 
a gratid!lo de todos aquelles que em 
Portugal trabalham n ' esse campo. E' 
infatigavel esse editor que toda a sua 
vida se tem dedicado a desenvolver as 
relações litterarias entre os dois paizes 
e que ultimamente alcançou, com os 
seus co llaboradorcs n •esse desígnio, o 
accordo sobre a propriedade Htteraria. 
Caractc:r recto, honesto e probo, bem 
merece as fclicita<,-ões que lhe teem sido 
dirigidas pelo exito alcançado e que tan
to agrada a.os escriptores dos dois paizes. 

Teixeira Lopes O. Aida da Cu11ha, disdp11la de Tcixtir:l Lopes 

19 



Entre as figuras curiosas dos roman
ces celebres de Alexandre Dumas, pae, 
que ficaram_ a íerir·nosa imaginaçao para 
sempre mais que o d' A1tagnan c-ava
lhcircsco e bravo, mais do que o magico 
Althotas e que o mystcrioso Jc.•é .Balsa
mo, o abbade Faria prende·nos e 
subjuga-nos, Jl~rque encerrado no 
seu carcere do castcllo d'If, á 
vista de Marselha,~ t!\o engenhoso, 
t:lo cxtranho, com a sua lampada 
prim itiva, com a sua obra bebida na 
idêa de Machiavcl e cscripta n'uma 
íebril ancicdadc, com os seus the
souros de mystcrio da ilha de 
Monte Christo, que farã fabuloso 
o pobre Edmundo Danth que 
jámais o esquecemos e sonhamos 
sempre com a sua barba C\'Dmara
nhada, a sua scientj.a, a sua voz 
prophctiC<\. Esse abbadc Faria é 

.

uma creaç2o do romancista 
apresentada d'esse modo e 
embora assim o apreciemos 

,,:;. . muito, sintamos 

" ~ 
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1 - O ~uarto cl11 11bh1utc dt> 1:11rh\ 110 c;:u;tcl!C) de lf, &e.JtUnd<> Ultlll J(rJ1v11r._ 
d~ <:. Slll1d, 1111 ~cliçlo d o Co"U d,. ' ''º"U ClniJ/(I de 1M'J 

2-0 Ç11ANd' 1/1111/01140. •d'1u~i u. l~r11ço~ e 210 J>('rnas A VO!l!la nnicRdt",pc,>r• 
Cl\ll" 'uclo "l" arranJ• Ítl.é1lmcntc con• o meu rtmt!dio,., 

'('1t11ú1b11d 4'11NM- '"' trMJ.i.11/, d< .Fana ~..-is1,.,.1, na R16/1o/1';-u1 ''" /.0,uiiJ 
''\ 



Prégou na capella real de Lis
boa, deantc da côrte, sob o oJhar 
vigilante do pae. que ao ouvir 
prender·se·lhe a palavra, lhe 
mostrou (• fraco intellecto da 
assembléa em tres palavras do 
seu dialecto de Goa . Um dia 
saíram de Lisboa para França; 
falou-se n'uma conspiração em 

que andavam envolvidos, ma!l que nào 
se provou e chegaram a Paris na al
vorada da revoluç!lo franceza no anno 
de 1j88, quando ia explodir toda a 
colera contida durante seculos d'esse 

povo contra a dynastia. O jovcn abbade, 
em 1 i92, era denunciado á secçllo dos 
Amigos da Pairia da rua Ponceau 1 onde 
mora\•a ao nu1nero 491 como um sacerdote 
agitador que dissera desejar vêr erguidas 
no Campo de Marte tantas íorcas como 
ali havia patriotas e guardas nacionaes. 
Parece que detestava a convençào; era já 
uma figura popular com o seu rosto aba
çanado, com a sua estatura alta, com a 
sua exaJtaçào revolucionaria e no tempo 
do Directorlo esse homem singular, que 
Paris já conhecia, collocava·se á frente 
dos patTiotas armados, no treze de veodi
mario, e ia lançar-se contra os convencio
naes. Passada a agitação politica, o abbade 
Faria tinha diffici l a vida, mas a sua ima· 
ginaçl!o trabalhava no sonho do magnetis
mo que desejava tornar uma evidente 
sciencia . Os trabalhos de Mesmer estavam 
aintia latentes nos espiritos; o mystcrio 
apaixonava Paris após as convulsões que 
o tinham agitado e o abbade surgia como 
um ente dado a cousas sobrenaturaes 
n'essa epoc-a da superstição dos adivinhos; 
tornava-se um homem ~x.tranho que se 
começava a temer. Frequentava as casas 
de jogo e ligava-se á sua presença uma 
tal superstiç!lo, receava-se tanto o seu 
olhar como o de um y'etlalore. Chegavam a 

A pass.agem subtt:rtai•ea. do eastello de l f: 
O :i.bbade de Farhs. e Cdmood Oam {"$ 

1 J)uç"" º de Sina/ "" tiflt lro do 1~aNU 
da /IV1•arla ,1/tU'lU</ d C .... ) 

pagar.lhe para elle nao jogar e diz -se que 
certo individuo, naturalmente um jogador 
cheio de superstiçào, lhe arranjára um logar 
de professor em .Marselha para se vêr livre 
da sua presença. 

Quando tomou conta da sua cadeira visi· 
tou o castello d'If, onde a poderosa imagina
ção do grande romancista lhe devia fazer pas
sar pelas mais curiosas scenas, transmudan
do-o de homem de sciencia em mysterioso 

~~~---:==:-:::::=;;;:;;;.;;::-:-::,,...,--,-::=:;;::--_:~~~~\:il.--., conspiradorl daodo·o como italiano quando l' elle era portuguez. Alexandre Dumas 
fere então o nosso espirito em todas as 
scenas do Cõmic de Jlftmíe Cltristo, rela· 
tivas ao abbade; fal-o apparecer como 
uma ;>ersonélgem de legenda, trabalhan· 
do para a fuga, offerecendo milhõesJ os 
celebres :hesouros da ilha, pela sua li
bert•Çào, cognominado d ' abbade louco 
e arranja o seu encontro com Dantés ao 
des!>regar as pedras do seu carcere, 
d'uma fôrma realmente rascioadora, 
n'uma atmosphera grandiosa <le terrores. 
O romancista não conheceu o seu per
sonagem; nunca o viu: apenas a sua 
imaginaçào foi fascinada pelo 

"'Mr. RC'qultm, (amol!O medico que c urou todos O!l ~ut morrer:t.m• 
fCan'r ul11,·a allusiva ª"' a.6/ladt: d e Fa,.,(J e:KJJltNle 

Na Hi6/iolhu a dt' Paris) 

que se contava d ' elle, pelas suas ~ 
experiencias de magnetismo que 
n' um momento tinham apaixo-
xonado Paris . 
Entno elle, 
que sabia co- · 

l 
• 
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mo os individuos d'este genero ferem "- > qut em todas essas cousas que se 
as imaginações. como as lendas attra-i ~ produziam nào vinham d'elle nada, 
hem, elle que disformaria José Balsa- mas tudo dependia do organismo e da 
mo, para o apresentar mais curioso susceptibildade nas pessoas sobre as ~ 
aos olhos do:. leitores, não hesitou em quacs <1perava. Dizia tambtm que não 
fazer do sabio abbade Fana o mystc- havia magia nem fciticena nas suas 1D • tSt 
rioso prisioneiro do castello d'If, em f_, cxpericncias e que tudo aquillo era na- t 
o tornar ~ t u :- a l . ''-' 
".'esse < ...-...;:: .... _ -::::-...::: Ad.or-
s 1 ngu lar - mccaa os 
persona- ;_A: indivi-
gem que • duos pe-

1 o dos conhecem la palavra, torna. 
pelo seu aspccto va·os inscnsiveis, 
de phantasia, que tratava de impôr 
se mette tanto no o magnetismo co-
n osso ~spirito mo a scicncla que 
que sentimos pena maistardetàogran· 
em o txpubar para diosa se devia tor-
lhe darmos a vida nar. 1-~a:ziam-lhe no 
que elle realmente emtanto justiça al-
tevc. guns homens de 

No romance, Fa- talento, ao passo 
ria é como um ma· que outros o iam 
gko; elle foi um ridiculatisando nas 
sabio, o prec-ursor gazetas Ct')mo 
d'un:agrandcscien· Eticnne Jouy. Fa-
cia, o hypnotisador ria continuava sem-
celebre, que no seu pre nas suas con-
livro pretendeu ex· ferencias no meio 
plicar a causa do das discussões que 
somno lucido. O lhe íam enchendo 
abbade nunca este· as algibeiras e ao 
vc no castello d'Ií mesmo tempo im-
sen:lo como visitan- pondo a sua scie n-
te; nunca-escusa· eia e a sua figura. 
do é dizei-o· -pos- A caricatura tam-
suiu esses thcsou- bem se apossou :lo 
ros de maravilha abbade dando-o 
que tào facilmente montado n'um 
o romancista lhe Ca\•allo magríssimo 
doou. A sua vida e tendo em volta 
decorreu agitada cm da cabeça uma se. 
Paris, após o seu rie de raios com o 
professorado em seguinte titulo: 
Marselha e ::-.'imes, Mr. Requiem, ía· 
tornando-se então moso medico que 
uma verdadeira cc· curou todos os 
lebridade. Em rtl13, mortos.• 
em pleno imperio, Um dia, por~m, 
o antigo demolidor ch~gou em que o 
da convençno fazia grande magnctisn-
coníerencias na rua dor, n quem o ro· 
de Clichy, .JC), a A pri>.tto do abb."ldc de Faria 11a~ m.u manci~ua devia dar 
cinco franco• por tantos thesouros 
cabeça, sobre o seu ass,1mpto querido. Provocava phantabticos d'uma ilha rn)'stcrio~a. cor'leçou a 
o somno lucido na crl!ada e cm algumas pessoa!, perder o seu prestigio, a ;.pparecer no meio 
no meio d'uma grande e aucnca curiosidade ao das risadas da multidão que até ahi o vira co-
me!mo tempo que nos jornaes era ridicularísado. mo um homem cxcepcional e que o receava co-
As mulheres galantes, as damas curiosas, os ho- mo a um individuo sobrenatural. A sua alta re· 
mcns que viam a ~ua sciencia e os que o desde- put.açao, as cousas singulares que FC lhe 

nhavam, enchiam·lhc o sc1.lào onde as ex.. auribuiam. embora ellc nao qui:zesse que 
perienciaa decorriam com incidentes; ao assim as vissem, o seu olhar negro e bri-

mesmo tempo fazia tambem actuar lhante, a sua figura, a &ua atthu· 
o somnambulismo; fala.. de nervosa, tudo isso 
va uma linguagem ex- contribuira para a re-
tranha e ia explicando putaç:lo bizarra e~ta · 
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belccida ein volta d'elle. 
Um dia, certo actor comico de reputação, 

Potier. foi procurar o abbade e disse lhe que 
deseja,·a muito ser magnetisado. Faria acce· 
deu de bo1n grado e quando o julgava jã no 
somno lucido, o actor levantou se d'um pulo 
e riu·se-lhe nas bochechas, declarando que 
n!lo sentira a menor commoçào. O abbade 
nunca pensou no grande ruído que esse 
caso ia fazer, nas inquietações mortacs que 
d'elle lhe adviriam. 

O actor mandou escrever por Ju1es Vcrnct 
uma peça intitu lada Afngnelisml) mrmin,ondt, 
com o nome de .Soporito, o abbadc Faria 
surgia; o actor l:lo bem imitava a sua 
voz, o ~cu olhar, os seus gf'stos, o seu 
1rajo, que Paris riu a bom rir, enchf'u 
a sala Jo e~~taculo e começou a \·~r 
no abbade Faria um charlatao. Aban
donaram a sua casa de experiencias, 
trocaram.na pelo theatro oode Potier 
continuava n encher -se d'oiro ã custa 
do pobre abbade oue apparecendo as
sim satyrisado pela primeira vtz no 
theatro mais larde surgiria no roman· 
ce O Co11de de Jlfonle Chrislo como um 
ente de maravilha e tambem no pako 
despertando as imaginações ao c'lntar 

a Edmundo Daotés onde se en· 
/ cortrava o thcsouro do cardeal 
n__, Spada qucos Borgias lioham per
~ 5eguido e íncamado por Bonnat. 

1 Quando tinha 
~ a sua celebri· 
· dade em Pa-

ris mettia--o Dumas no velho cas. 
tello; emquantoelle tratava aque.s· 
tllo do somoo lucido que devia 
deixar no ~u livro, fazia·o encon· 
trar o marinheiro Dantés, doava. 
lhe essa i lha onde tantas pedra· 
rias, tantas joias, tantas dquezns 
havia. Em 1819 o abbade l"aria 
morreu d'uma apoplexia na sua 
casa da rua des Orties, 4. Tinha 
6~ annos. A sua obra foi a d'um sabio 
que nlo explorou com as suas desco
bcrta.s, aotes as apresentou sempre co
mo naturaes, le,.·ando-as pa:-a onde 
t:llas deviam estar: o campo da sciencia. 

Muito pouca gente. o conhece assim tal 
qual elle foi e que um recente trabalho do 
sr. Dalgado revelou bem coino o livro do 
sr. visconde de Faria Afã :•lslte ti Jfail
lnu.-r, mas uma quantidade enorme de pes· 
soas, os milhões de leitores do Comu de 
,tfo111l' Cltristo con hecem·no, sentem-se fa
natisados pela sua figura como o roman
cista o apresentou e sempre que um d'el
les passa em ~larsclha nllo dei.a de ir 
visitar o castello d'Ií piedosamente, de se 
deler deante do carcere sini.>tro onde Ale
xandre Dumas o ff'z morrer. 

A Socil•té des Etudes Portu~a ises de 
Paris, em memoria do abbade Faria, vae 
mandar collocar na casa da r\la Ponccau, 
n.• 7, que clle habitou em 17q2, uma (a .. 
pide, que o sr. Dalgado jll pedira no seu 
livro sobre o extranho abbade do roman .. 
ce, .sobre o sabio a qu.:m se rende jus
tica, Japidc que deve dizer assim· 

L' ,,\RBÊ OE F:\RIA 

'" 1151> ->t. 1810 
A HABITÉ CHTTB M AISON 

EN' l7Q2 

D' este modo se presta a homenagem 
merecida a José Custodio i:nria, o heroe 
mystcrioso do Conde de ,J/011/e Cl1rislo. 

\'U.u1 da ilha de Monlt·('t11l.c.o. C'lll mna ~lç-J.o do ron•a1u:4' 
d\' Alu•111.he Du1na.s 
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1-Ra.:h:in:i& do curtt0 do 5.• anno juridico <k 185;•18~8, reunido.!< em Coimbra no d1:l 13 de junho p;lr:l commemorárern 
o 51.• a1111iver,ario da sua ÍOniJilluni 
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No s:eculo x vivia no ca.stello d' AlmouroJ D. 
Ramiro, um grande fragoeiro. que ia ás fossadas 
de mouros e tinha uma mulher linda e uma fi lha 
encantadora. Em volta do castello batiam as 
aguas. CC1mo ainda hoje, elle era como um tri· 
tào extranho escutando o manso vozear das se
reias. D. Beatriz - a filha do castellao-com· 
prazia·se em cantar endeixas ao luar, toda ena 
era ~orrisos para as aguas prateadas, e no seu seio 
casto nào havia um só amôr. Houve um dia gran· 
des tumultos 
em terras da 
mourama e D. 
Ramirotoman· 
do o seu ca
vallo, vestindo 
as suas armas, 
dispôz-se a jr 
bater os iofieis 
com a alma 
cheia de rao-

ma, que ficou maldito para ella. Nos acam
pamentos á luz dos fogareus, soltavam-se impre
cações contra o cavalleiro christào que se lem· 
brára de por honra da sua signa. taes proezas 
praticar. Nunca mais se lembrou D. Ramiro dos 
seus feitos, das suas proezas n'essas terras onde 
t3.0 bravo fôra, mas ao regressar ao seu castello 
topou ainda no caminho duas mouras galantes 
que iam, de cantaros á cabeça, buscar agua á 
fonte do caminho. Viu-as e aquelles corpos de 

00~ mulheres es· 
O ~~e~~ 

nlo COID'UOVC· 
ram a sua ai· 
ma ; atirou SO· 
bre ellas o gi
nete , mergu
lhou duas ve
zes a lança nos 
seus corpos e 
deixou-as pros· 
tradas no rei · 
vedo d o c~mi· 
nho, á ~ira 
do Zezcre pre
guiçoso . X'um 
socalco chora· 
va um mouri
nho-d' onze an ... 
nos e o caval-
1 e ir o, toman· 

do·O ;>ela 
cinta, es
canchOu·o 

,_o c:i..'>le-llo d ' A1moul'OI vlsto da nlat,;::em sul do ·rejo 
i-A' pom1 do c:as.tello 



no murzello e levou-o comsigo para escravo. 
Era u~ pequenino capti\·o, filho da moura 
morta, nm3o da virgem assassinada e que en
trou na ponte levadiça e forte de Almourol a 
rererver em coleras e a jurar vinganças. 

Beatriz era uma creança que começava .ª 
despertar e all n'aquc11a solida.o, sEm jáma1s 
vêr rosto de cavalleiro, entrou a afieic;oar·se ao 
pequenino mouro que ca lava na garganta os 
seus odios deante do rosto côr de neve e 
côr das rosas da Beatriz. formosa. Entrou a V 

Não tinha novas do pae; só aquella voz dolente 
e cheia de pot:sia lhe falava d'um grande amôr 

contido desde a meninice, e Beatriz, de .. 
bruçalldo·se para o rio, sentia na sua nuca 
o halito ardente do servo que jã esque
cera a vingança. Debalde nas suas noi· 
tes, chegando até ao caes, pro-

amal·::i, com um am8r todo d'a~ma. uma \!..:::>Sl 
affeição em stgredo, muito su:t, que o obri · ~~i ~ 
gava a dilacerar com as suas unhas de servo '1 r 
votado a todos os ruins serviços o peito . ~ 
mimoso onde cantava um soberbo amôr. A . I - ~-
sua vingança ia esquecendo dia a dia, noite . •(5 ['--
a noite, à medida que Beatriz lhe appa- " ~ 
recia sorrindo a pedir-lhe que fôsse colher lJ · 
para ella as brancas plantas das Jagôas vi- .. r 
sinhas do castello. O mouro sentia-se poeta . Co- ... ~ 
lhia as fiôres e dava-lhes cem beijos doces nas < 

suas maos nevadas . Chegou o tempo 
do cavalleiro D. Ramiro ir a nova 

fossada , de largar do castello com 
escudeiros e pagens para ir chaci-

1-No lnu~rlor do ~•tc!lo. 1- Em Tanc:06, u111:t rua 

nar de boa vontade a mourama irrequieta. An
dou por lã anno e dia, e sua mulher, como 
uma viuva inconsolavel, começou de chorar 
lagrimas de sangue e entrou a definhar-se de 
tal modo, a cavar as faces, a perder as côres, 
qi_ie dentro em pouco morria n'um outomno 
tn~te em que caiam ao longe as folhas das ar
vor~s nas planicies extensas. A filha chorou-a 
mmto, mas como não ha mal de saudade eter
na, como um amôr novo apaga sempre outro 

amôr, entrou de se dedicar dia a dia 
mais ao mourinho, que lhe falava da sua 
raça na sombra pávida da torre albarrà . 

2Ó 

curava forças para se embarcar e partir por 
esse rio além á procura das pégadas do mur· 
.ello de D. Ramiro e debalde ella tambem se 
refugiava junto do seu altar a resar aos santos 
que idolatrava, porque sempre via a face mo· 
rena do mouro e os seus olhos accesos d'uma 
luz suave a ouvir-lhe todo o seu amôr. Nào 
podia mais resistir-lhe; esquecera o pae em· 
penhado na ex tincç:ao da raça do seu amado; 
olvidâra os preconceitos e sentira na sua carnt 
branca o fremito de a juntar para sem-
pre ao corpo abaçanado do mourinho. Q.Q~ 
Amaram-se á luz do luar, viveram de t:;;,O 0 



O castello d'Atmourol: Um formoso gigante d'oulras edndes q ue 1·csisle galhnrdnmcntc ao tempo 



alma; o seu sonho era viverem ali eterna· 
mente, ligados pela sua enorme afteiçào. a 
dizerem um ao outro os seus pensamentos. 
Elle dedilhava na cythara as lendas do tempo; 
ella ouvia-o embevecida. Já. n!'lo pensavam no 
cavallciro D. Ramiro, que andava por lerras 
mouriscas a fazer a chacina e a cobrir-se de 
saogue e de gloria. Um dia, porém, uma nu
vem de poeirada annunciou ao longe a sua 
chegada imprevista. \'oitava da batalha coberto 

de louros e ancioso por mostrai-a ao 
& R> mouro escravo e â filha estremecida. 
DQOt'.l Nnosabia da morte da mulher. O mouro 
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ouviu. Já curvava a cabeça para ser sacrificada, 
livre em6m d'essa vingança que lhe turv6ra tanto 
tempo a vida; ella, porém, sorrindo, tomando-o 
meigam~nte pela m:io, levou-o a fugir para o largo 
n'um batel á mercê das ondas , na ancia de es· 
capar li furia do pae que chegava. O. Ramiro 
já nào os encontrou, e entao, ajoelhado sobre a 
sepultura da mulher, entrou tambe:m ~ perder 
as c8res, a definhar-se, a encarecer, para morrer 

annos depois amaldiçoando as suas malda
des e os seus crimes. E dizia-se que na noite 

"1 de S. Jo~o. sobre as ameias do castello ro· 
.. ~-:;--e<P ' mantico d' Almourol, appareciam enlaçados 

~
~ os corpos de D. Beatriz e do mouro que e11a 

tanto tinha amado. 
\ Tal é a legenda romantica d'eHas torres 

que o rei de Portugal ha dias visitou, cal-
õ>~ cando com o seu estado maior os caminhos 
~ escarvados do castello d'Ahnourol, perdido 

<J no meio das aguas como uma torre lcgen· 
daria na qual Gualdim Pacs-o Templario 

pôz algumas pedras a resuscita!-o, enchendo-o 
da legenda fone dos cava11ei:nt; d'ou· 
tra.s edades. 

A par d'essa lenda romanesca 
de amores, outras mais antigas de 

gigantes e de princezas encantadas 
:!te ligam tradicionalmente ao lindo castello mct· 
tido nas aguas, formoso nas sua.s ameias, galhar-
do nos seus paredões, com as suas torres altas 
e as s uas torrei negras que o rio reflecte na 
sua supcrAcie azul. Todos que passam a dis
tancia d' AlmouroJ, caminho de Tancos, sen· 
tem prender-se os olhos n'esse symbolo do 
passado medieval do castello portuguu a que 
se prendem as grandes recordações da cavai· 
Jaria, os feitos ousados dos templarios 
valorosos, d 1uma poesia formosa em que 
passam amores e heroísmos. 



FtllthctlO Tf'i.'>tlra Pinto f latoeiro " poC'ta. r:ci agora /,fl 
11.flll~. ~o t•orto ond<- r«ide ê! ntuilo conl1«iclo " 11. 1111a n\odt:<i· 
,. t"lfli(hll lt'm •Ido 'l,•i5i t11.dl' por tod•• ... C('fC'hl ldajlt'• JIOftUtl.I· M:•. O \ Clho poe1a publicou d oiíl livros l1111t11l1id o11 J/mai d'nr10 
e ,lfu1Jtl'"' rft> fJdN>O. Nlo p roduz ' e1"°1' 11al) th,•o• eonH~ amuo
tia d<>• poctlh 1M'tp11larf'!l, ded1et·k 4 l)l)C'111:. l(t.t\'f!, prtferin:do 
""'""'"o• au1unp100. ~eveTO!ll «"tnO dit1no11&1ra tio .. ~nC'H> quf' m· 
Kriino..; llftt wie-s ia:r: ,-et'908 ""nti1ntn1a.-. alcun• d'um certo 
, :11loT c11.1t o 10 rnam muho aprttlado n .. 1nta IHra onde • l>u:.r. 
hicura f pr1pular1~~m.1.. 

o «>•OHIO dt Sal!• e !ar. dt Ulll• do eolldt 
Admir.mdo tlo bello mo ... teiro cdill<·:\do 
Com 1;mta dt"j..ranc:ia e maJ:e,1;1tlt", 
Que e 1~0 remota a !-.lia anti):-uicladt> 
E ª" ç in .. :\S do fundador' tão Ycncr.1<10. 

!''uma da" ricas cnpell:i-. jn7, 'epuhacJo 
1), Aflun-.o Sanche;s, cuja c ntid;nk•, 
Do :-it-·u pac. o re i D. Dini~. tçvt• auctori<lacle. 
~ut· a -.~uhor dt: \ºilia do Conde (()s-,\• ~·lt-·\:ldo. 

I~ .1e-11111::lla soberba fachada dwmo-,.tc:iro, 
(,JlH.' dt: orgulho-.a tanto ~l" admir.1. 
Conto;\ tl'um palacio real \·erd.1deiro . 

E quanto' olhares em todo dle '4: in .. 5)ira 
(om º" ,.,.u ... no,·ecentos e 110\\·nta e no\e arco"! 
A photo~rnphia tão linda 'i .. 1.1 tir.1. 

Porto, :u-6-909. 
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Como ~e costunu:. t J/
lui/Hr(lto Por/11.tr11r:1t ofü.·· 
rçc.•c :\s ~.ms lcitQl'a ... os ul
timo.. modelos da moda 
pari .. icn .. e, ditectamc:nte 
rcprodu~idos para a no'
~ rc.·\ i .. ta pelo c;.eu c:ont: .. -
p ond c n tc photoJ.rr.tphieo 
C!<.J>Ccii\l. 

.l i 



~ - Cni t."14.lto dt" t~ct11ua prlo 
11r. A1110t1io Ltri\(loo.l t l-

0

Arl0t. 
Rti• 

(G'/l'cllb do " · A\"lo\.,.TO 
.S:1<111.A\ 

.P 

i-0 grupo qut t•ln\ou parlt' 
Q() • .,1.1t· 

1 • pbno da duirl\a , .. ,.. 
a ~11trda o"''· t u .... "<O ,\1ar· 

:1m. (' O§ ,~,~..,,(' j;f • 

. \llrC'do W, Hard) C' .\nto1uo l 0

ll.• 
l..-n1; .\11A:U!>IO l ti't'IUI (' 

Chari(:,; G111Ua11mir1 
t.• pl:ri110 dn dir~l la 1111-11• a('$.. 

1p1('rltl\ °"' ,_r,. l.l"-11111! Nl~on, 
Murrfl)' t Por.,t"<'a <' Slhlll 

(('11,Jti 4/i) Sll. CAI ... .\t) 



e o m p a n h ia do ~~ R~~~:~~a~::~ B!STL~l~~~~~!~!r~l:e~pre 
~~:P!~~~~u~ Papel do Prado 
ln,t:all;ada._ .. para um:a prOducçio :innual de cinco mHhões de t..llo~ 11e papel e .... dlsp0n11u 
dos m:t<:'hlnlsmos nuh a1>críl'fçoaclos pari a sua fncl ustrta. Proprlet:arla d3S rabrlcas do 
Pr3.do, MarlanaJa o. SObrclr lnhO (1'hOm3r), Penedo O Cnsal d'llorm lo (t.ouzã), Vallr 

.\lalor (AllXlrG>rla a l'clha). 

Tt."m rrn 1IPpaslto grando urletlade df!I papeis de eserlpU1 de impressào e de emhrulhú. 
Tom;\ l' "1"0.:uta 1>rom1Hamenle encommondas para b.brleações espeC'l :aos 11r qu:.111uct 

qualhlacle do 1>aPQI do m:u:hlna conllnua ou r0tlond3 o Oo fOrm:t. 

Rndt•r. lelegTaphleos: LISllOA, CO:.IPA~111A PRADO 
1'11100 - POllTO - Ll~RO.I 

Sumero tclepbonlco 
:ffl 

Princia Nouveau Parfum VIOLET 
ff 29, 8" DES ITALIENS- PARIS 

PRISÃO DE VENTRE 
O unico remedio prescripto por todos os medicos 

para a cura•aPrlsllo d1 Ventre e drnuconsequencias 
é a CASCARINE LEPRINCE tm:.::.·. •::·1:!1!!~,~ 
Em lod .. os Phannocios.- EXIGIR SEHPREoNOAIEimpreoso 6tD cada pilula. 

EM 20 DIAS ~u,~~:tf,~AL 
ANEMIA p~~~~. 
CHLOROSE, CONVALESCENÇA 

ElíXir d.s. Ytêente •• Paula 
E11t rOdu u Ph.arm1elu °"' "'° D1t-..otJTO (l1ut. . 

cu1un • oruGANT.Ruadossa,.te1ros 1&.1•ustOA 
ll.)J ~ a o lruco fnaco Porte r.• lodo ~ai. 
P1'1..0u..L&, ftt.n• • 2-, J"aÔlll ... .Dent.., PAP.la 

•Sar:1:1otr1n11~s1a., 1\ de. J:am•lro 1le 189$. 

·111 •·Sr. 
·)Eulto t11c :&i.tra·leto o r:ra<'IOsO mimo 

com que mo 1>resenteou, r,1ou sa lsíel· 
Usslma com o riem ts1ar que se sente 
na boeta quando se emprMa o seu ma· 

D. MARIA ALEXA NDROWA'A 

r.nllhoso denUfrlrlo, o Dtnto1· "°'' 111 ... 
La e'tperlmental..o pua a;Jo 1a1-o ~n 
sempre. 

As~l.;rnado: .llaria Alt.rdr1dn.m:1ttt.• 

da~e~~~~1 ~~~1~rrrl~~~Lan~l~h ~so::~,~·~~~ 
me.nlf. aull\t.•jiltt"Ot"Omo um em de cl1el· 
ro mui o a,:nda,et. 

Cre.ldo ro .. rornte os 1rat"2il'10s de P:ts
leur. e-llf\ 1lc5troe IOdO\ os maus ml
erobtos da hO('r:i.; lamhem C\ lla e a,; 
cura eom <·t•rtci.a a. (":\rfê 1los denles, 
as tnOamnHlçVes das J.:en;:l \•as e as Clocn
~.u da i.::irttanta. tm pouros dias, di 
aos denh''I uma ah ura l1rl111nte e des
lroe o ur1aro. Deha na 1 ot'N. u.ro.a de
liciosa sen\.at10 de frt,~ur.1 que dura. 
baslaote tempG. 

Emproitado puro em 21 :odão, eatma 
l 11st.a11tancamorue as rah as do deutus 
por mais \'IOlont.as qu& soJam. 

LIS•OA: 

J. P. 8ai10t, drophb. R. AllP'-La. JJ.. 
Pires Tlfaret. R. do rrindpt. t:wi. 
rimenitl .t Qulnbns, H. da l'r,1ta, t~. 

f~:~~:0M'~~~fg;:'!:·,~\i,:,~ ;,::,~~~~ã, en1 .. 
Cr~~:. 4::r~:::i~', ~~ Aurt1, U ._ 
Jost Ale.t&ndrt, artigos de l'•rl1, H. Gar-rtu .• 

PO ... TO: 

~~~,}~m\os. droplt:bS. M. du r1°"'· 

~i::!1:111:~.~tio~1{~: ~~~u1~t:•iJ!'Sn,-elra e 
em todl\t u boas casas que veodem a per. 
tu.m-trll. 

B rinde . .... no...o. lelt..,..• .. -B&sta. 
mand:ar ao ... r. \lar1u .. t..\fllt;Ul&. a.gtai. 

~~~~u~!doo~;~ f~~l~1~ r~. '~l~\,:'~osd:: 
cotrelo, rC'c<1mrnt>ndan1lo-sc jlfl ... ,. (Indicar 
;iQul o non11• J o Jornal) ...... 1>ara receber fran. 
co de portt' 1.r1.~ corrdo um• llnd• oal•I· 
Ilha <'Om um,, drlnbo de Otnlol. uma caiu 
de Pasta OfMOI" uma. OCltra Jf' N Oen\01. 

AOKMT& E.M •AtUS: C.AJULLE LIPMAN", 26. RUI VU.õ!oiO!'\ 



l'LLl)$TRAÇ'ÃO PORTUGUBZA 

O melhor alimento 
---- é: C> ----

Grape,..Nuts 
Alfmcnlo moderno IJ:tra erlan· 
tas e adullos. A mc1t1or e mais 
lern altmcn•atão para ser to· 
mada ao almoto. ao tu11e11 e á 
eela. Todas as 1>essoas que tcem 
excessivo lra1>all10 tnteHootu:tl 
e.levem tomar este 1>rC('iOSO 1>re. 
parado aumentar. StlO pr«i';(I. 
dr co:JJUu1t.W. \tendc·se ezn pa
eotcs do 300 rs. PEDI EM TODA 
A r ARTE. E11o vos rcconsU· 
tulrá as ror~as perdidas, dan· 
d0· \10S idéas DO\·as, boa dfSJ>O-

stç.ão e melhores dlgcslôes. 

GENEVE•tloMONT·BLANC 
LAC DE GENEVE 

~RISONS
CéJtbrts slaüons climate.riciues 

~lHbt~.~~'ls·(BHnt!e~~N1~1:u~~ 
a tude i8i:3 mêlres). Ou•ert toutc •'•nnée. Billct..s 
tl enregistrtmcnls d1rccts de et i»ur les princlpales 
garu de l'liuropc.- COIRE, CapUale, stjoW" agrtabte. 
DA VOS. Cure d"alr.A1pinisillt.S.ports d"tllver. 

EN GADINE ~~~~~~?NA~;!1~111~~l::r~I:~::: 
SILS .. MARIA, u m tn lu.1. 

TAltASP .. SOHULS. VULPERA' Statlon bolnhire 
(an•logue à Carb.bad) etclimat. alpestre alut. 1!50 m. 

f LIMS~\~~io~~~it~:r~~o'~::::~e ~~~~ad:1h:t 

LUCERNERIGHI, PILA.TE, STA"SERHORH, 
BURGENSTOCK. ENGEL8ERG, 
UC DES QUATRE-CAHTOHS. 

U S IUUR 

"'''''''"""'''''"''''''''''''"""'""''''''''""''""'''''''''"""''""''''''''''''''""''"""""''''"'"""'''''''''''''''"'"''"'""''''''''''''''"""""'''''''""""'"''''''""'''"'''''''''''''"""'"" 

CISPC>NIVl!:L. DISPC>NIVEL. 

'''''''"'""'"'"'''''"'""'""'''''''"""""'"'''''''"'"'''''"'''''''''''"'"''''"" '''''''''"""''"''"''''''''''""'"""""''''''''''"'"""""'''''''''''""'"""''''''''"''''"""''''''''""''''''"'"' 

Org'anisou para o 011no de JÇO[J um novo concurso, cuja importoncia 
e simpjjcidode são superiores em tudo ás dos concursos anteriores 

EIS o PLANO OA IMPORTANTE DISTRIBUI- Além dos premias descriptos 
ÇÃO OE PREMIOS: haverá mais 

1 OE5:000$000 EM INSCRIPÇOES ~ •.000 
3 OE 2:500$000 .... 
4 OE. 500$000 

10 OE. 200$000 
10 OE. 100$000 
50 OE. 20$000 EM DINHEIRO 

100 OE. 10$000 
350 OE . 5SOOO ,. 

---~--.---

Esta distribuição deverá realisar-se 
no fim de 1909; será publica e presi
dida por commerciantes, lndustriaes, 
artistas e pela auctoridade civil. 

PREMIOS 
REPRESENTADOS POR OBJECTOS DA MAIOR 

UTILIDADE PARA TODA A GENTE 

Total 4:528 Premias 
lllaU outro ptda

fO de um T01)0 que 
"°' darO a/el.lcid<J. 
44 (ututa.Cotlocae-o 
tl('l 00$S<l cader'1ltla 
de couporu e tereis 
alcançado me.to ca-

l1~m:ú:•llo~p:a:r:a~a~/:•:~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1111•••1 tuna 

AGHNTB RM PAIUS: CAMILLB LIPMA.N, 26, 2.V.S VlGNc;>N 




