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lll11slra(i70 PtJrluj!'11~::a li serie 
" '''''''""""''''''"'"""''''''''"'"''''"''''"''''''''"''''"'''''''""""'''''''"""'""'''''''''""'""'''""'''''''"'""'""'''''''""''"""''''''''""""'''''''"'"'"'''''''''"'''""''''''''''"'"'""''' 
llsslgaAtura da "Tllustraçlo Portugucza" para Portugal, 

colonlas t litspanba 
r=:or •nno .. ............ .. . . .. . ... . ... 4$800 r ói e 

aeme&tr""e ....•.•.•.•••....... 2$400 
tr-lme• tr-0.... ... . ...... . ... . . 1s200 

Jlsslgnatura conluncta do "Sttulo", "SUppl•mtnto liumo· 
ristlco do Stculo" t da "TllustraçAo Portugutza" 

Jl>qyJ,.ral, cqloHias ,. /J~r}a,.llo 

f=>or 11nno .... ............ . .. ...... . .. 8$000 r""él& 
eemeetre ... ..... ...... . ..... 4$000 
tri mestre. ........ .. .... . .. . . 2$000 
m o.z: (om ~l&boo)...... 700 

Melo seculo de successo 

v}; ESTOMAGO· 
:2:::' tJ) Elixir do o· Mlalhe 
~ de pepsina concentrada fn diqer-ir tudo rapidamente: 
~ GASTRAt.GIAS, DYSPEPSIAS. ' 

A'osnda 1m todas as Pharmacia1 d1 Portugal at do Brall' 
Pba,.macle MIA.LHE. 8, ruo Favart. Paris 

........................................................................................................ ,,,,,,,,, ................................................................................................ ,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,, .. .. 

A SEDA S l!ISSA 
É A IVIE'-HOR l 

P•Ç•m •• •mosf,.aa das n~as 
11ovldadots t:m preto, bnmco 011 cõr, 
Eollon.tN, Cachemlre, Shllln· 
fun11,Ducha••e, Criipa de Chi· 
ne, C6fflld, Mt:•••llno, Maus .. 
ao//no, la~11nt 120 cm .. a parclr de 
fr. 1,25 o metro. p•t.r;\ \~,.11d0&, bh15t:S, 
etc., a.ssin1 como tui blu•e• e V&a• 
tldot1 bordadot1 em baptbte, 1.5, 
toile e ~da. 

Veudetnoii as n0$$a& st-<las ~t11.nU· 
du solidas dlrool•tnenlo • o• 
conaumldoro• o franca• de 
po,.to a domicilio. 

SdnveJZer & C.' 
Lucerne E. 12. (Suiase) 

- - CAPITAL. --
Acçlles • . . • . . . . 36'>.()()()$coó 
Obrif{açlles . • . • • 323.910$ooo 
l·imdos de resen-ae 
de amorlisnção . . . ~66.4oc$ôoo 

Rtis 950.;10$<x>o 

C.oml>a\\\\a c\o 
'Jal>et c\o 'jtac\o 

Socitdaãt ancnyma dt mpcnsabllldadt limitada Séde em J-i aboa. Proprieta
ria das fabricas do Prado, M~t· 

ianaia e Sobreirinho tThomar), Penedo e Casal d'Hermio (Loutâ), Valle Maior 
Albergaria-o-Velha). ln!:italladas p:ua uma produet;ão annual de seis milhões dekilos 
'e p:tpel e dispondo dos machinismos mais aperfeiçoados para a sua industtia. Ten1 
em dt:posito grande \Tariedade de papeis de escripta, de impressão e de embrulho. 
Tomá e executa promptamente encommendas para fabrica~ües especiacs de qualque r 
qualidade de papel de machina continua ou redond:.J e de fôrma. Fornece papel 
aos mais importantes jornae~ e publica<;()es pcriodicas do pai7- e é fornecedora exclu
«:iva dJ't!' ml'tis importames companhias e emprezas naciouaes. Eseriptorios e depqsilos: 

LJSBOA-270, Rua da Princeza, 276 
PORT0- 49, Rua de Possos Manue1, 51 

/~na~u(OS telepaphicos.- Lisboa/. Companhia P rado - Porto, Prado 
1\mner11 lelepho11ico.- Lisboa, 605 - Porto, 117 

GRATIS • 

RIO CLET&.S Dl.SCOS 

125 machin~ui 

ta/lantes 
De accordo com o fa· 

bricame resolvemos d b
tribuir durante o corren· 
te mez absolutamen te 
CRATJS estas magnifi· 
càs machinas rnodelos de 
1909. Re1nettern-se cata
logos e condicõe::: a quem 
en\Tiar uma esiampilha de 
25 t~is ã CASA S/11/PLEX 

E 11///CHINAS FALANTES. 

l11r-1 ......... ~ 
EM TOOA$A$ PHARlll.Cll.S ou 110 PEPO$JTOIJtRl.L : 
US, RUA dos SAPAT&IMOS - LISBOA. 

111.AMC.0 011 l'Olft'8 co•PR•S"llO 0015 rll.A~. 

J. OASTELLO BRANCO 

l'==,,_ Q~'.~~!~~~ 
~ue do Soooorro, 48 
R . de Santo Antõo. 32 o 34 LISBOA 

M;ct;~e;~~~~~~~ ,,_I 
Cm todas H Ph1.rmaelaa ou no D1ros1To Gav.l. 

CURIEL6 OELIGAHT,Rua do•Sapatelros 16.1 ºUSBOA 
t300 rcb o truco franco porte em lodo PorlugaJ 
PF.~OILLE, nu1•, 2. F:>.ubl s·-D~ot., p .. i'.16 

D
IZ o p:i.ss:tdO e o preiicn1e e J>rediz •· ....... , 
lUtUfO, com vcnddade e rupidu. 

m•ud•F~E.:{~:r~~~ ~~,;~;~~ ~fi, l .. ~ .. Ã~~d;;1~ ... ~Ü~~i ... p~~~ .... ~~u~~h;i~~~ 
t~~~~~Ôe.~~~!j.~~~!~bt1~1;:~d~~~~ i ~ Vlsmar a. d. Ostsos, para engenhtircs mnthinis
~r·;:i'oci;::_m~i3!~~~'~:~~'~f::r~~r~~ ~ til$ e t:leclrici~ta'i, architectos e engenheir s de obras. 
ria, onde foi admini.da pdot numero&<> - """ , 
~~::;:;.se ~li. ~::~ .. ª': r~~~:i:· t~~~e; ~',_~ • '""''""'''''''"'""""''"'''*" ''""""'''''"""""'''''"'""'"'"'''''"'"'"""'''''"' 
acol'l1otc11Y1~t1tos que se lhe kgu.iram. r a1. 
port\lgucz, frlln«.1, ing!ei. al'c1n.P:o, lt::i.lifln• 

e hespa11hol. ; ~ 
Dá con•ult•• dlarl•• d•• 9 da. ~ 1 1 Udn•lco ~~~~to08SC••dn•uflpoo...3E,'.e.s~101,.,,,~ 11

0
a'A01? .. ~~,?2idaa 

manh8 Ili• 11 da noite •m aeL ~ • 1 • • 1 M'l;JW .,. -.. .., "' .. '""'"" 

11•bi11•le1 : ,-~=·al!~~~~~~&&~~~.::':.~i~:~~~:~~,:~~ ... r '• 
43, BOA DO CAJBMO, 43, sobre·loja-LISBO.!. 1 ~ ~ .. ., .. o.,"· •••••• "'••u••••.o•••m"'"·•· 

Oonsultas a 1.0tDO rs., 2.600 rs. e 6.000 ra. ~ __ ij' lill lil; 11o' ili' Olii;lo.;!iliiillô~;.·.;v,;t,.'.'!;,".;;•~;.;;:=;;;
1

::":;.• .;.~~;. .. ::;•!.:;"•"""".;';;'u:;,~;.::::"':.;'P"~J~~.:;~º:;:'n:;•c:·:.J: 
................................. ,,,,,,,.,,,,.,,,,,,.,,,, .. ,, ....................................................................................................... 1 .. ""'"''''''''""''""'''''''''""''"'''''''"'''""''''''''"1•11t 

Agcult,• cm Paris:_Cmmlle Lip111a11, 26, -rue J/tg-11?11 



Raphael íoi o grande pintor da J)\lrC1.a, o 
artista maximo da sublimidade matemal. Nos 
rostos das suas virgens ha tanta belleza, tanto 
amôt, tanta graça, que j;.imais alguem ex· 
cedeu esse colorista bem divino que ;>ersoni

f&h.. fica a Rcnasccn?1'. A Italia, terra da arte,_ ia .U com os seus prrnc1pes e com os seus pontifi· 
klii f'~ ces buscar ao antigo as lü1has puras e ent'a.o, 
l~~ como 11'um paiz de fadas. os grandes obrei· 

ros do be11o sutgiram, f('rnm legitio. Chega~ 
~m os architectos do sumptuoso como Bramante 
e Palladio, os pintores da maravilha como esse 
doce Fra Angelico, Vinci e Raphael de Sanzio, 
o Boticclli das boccas purissimas, o Miguel An· 
gelo do bello gigantesco. 

Vivia-se n'uma <ltmosphera poderosa de luxo 
1. e de arte, e os papas como J ulio II e Letio X 
·~ rccebfam na sua c8rte faustuosa o artista sem 

s;. cgual que creava maravilhas com o seu geoio 
" sublime. As decorações d'aquellcs palacios phan· 

tasticos c-arecianJ de mais alguma coisa <1ue 
~d~ ~cadros preciosos pata as embellezar; era 

necessaria 
uma moldura 
nobilissiin<L 
para a pom· 
pa dos gran· 
des ponlifi· 
ces. Tratava-se já de tornar mais pratica g ~ 
a arte e fazer dos s ingulares tecidos de <~ 
A rras obras primas a que o grande pin· (@! 
tor daria todo o relevo do seu talento ' ?t 

portentoro. A Italia consumia as tapeçarjas 1<>;•:1

1
'.~·.,,'_, de Flandres, mas orgulhosa de poSS\iir 

uma arte muito sua mandava que os ope· 
rarios discipulos dos de A rras e Bruxe lias 
executassem esses trabalho~ formosos se· 
gundo o desenho do genial Raphael de 
Sanzio, as mara,1 ilhas d·arte decora
tiva que se deviam celebrar sob o ti· 

1-Raph:a.~I. 2- A Pcs~ ~111agrosa. 



mio das Actas Ms AJ><>sWlos, tapeçarias desll- ~ sombrios d'uma paizagem judaica. A Vi1ca(b(J 
nadas de começo á sublime Capella Sixuna. S~o ,~ 9 ./"' de S . Pcdrt>, é ainda Christo com a sua tun:ca 
esses bellos quadros que a ll/11str11c1to Portugm.:::a traçada, cntregaudo ao d iscipulo as chaves do 
hoje apresenta aos seus leitores ccu. Ao pas·o que nas figuras perpassa o mysli· 

cismo como se uma r);uvem (11incenso as espiritua-
0 QUI·: nRAM os CARTÕES • SYMl\OlOS no PAPAOO <:.~ lisassc, nos accessorios, nas rêdes, no barcoi nas 

~ A RISl'ORTA SAGRADA , , <'onchas, na paizagemi a verdade vibra impressio· 
nante e estranha. 

1'liguel Ang:elo decorou as abobodas da capclla Na Gwa do Pm·a(yit'co. a scena é já outra. Appa-
com as scenas da Creaçbo. o Sacrificio d'Ahel, O recen'mnençal\toadecoraç~osoberba .. ascolumnas 
/Jiluvio, Dm:M e Golias, á mistura com figuras de mara ilhosas, esculpi<h1s, as mulheres lindas corno 
Prophctas e de Sybillas. marcan·lo assim o laço Raphael as fazia sair da S\1a paleta magica e no 
que prendia o Antigo Testamento aos &\'augelhos. meio de toda essa ostentação, de toda es~a opu-

Ao Ít:ndo a ~.,.a11de seena do jui::o p,·. lenda, o desgraçado, mal cober10 de 

~ 
na! surgia terrível e poderosa como um farrapos, recebe a cura das maos ma -
a\'iso it vaidade, ao orgulho, ao poder gnetjsadoras do filho de Da\'icl, ao pas· 
e :'1 soberba .. Nas 1>arecles que ficavam ~ so que outros tambcm enfenuos, e 
vazias é que Raphael devia collocar as tainbem crentes. aguardam que esse ho· 

) tapeçanas por ellc dcsen.had<!s com os mem de milagre Vlllte para elles os 

1i 

IS~~~~i 
olhos eutcmec dos t· 1\o Cnsltgo d'A11a11ias, o grande culpado. 
\'ive a tragcdia mais iotcnsa. Por terra o des· t• 
graçado estorce·se, S . Pedro, implacavelmen· 
te, fulmrna-o, em roda ha um terror em to· 
das as physronom1as, e só um apostolo, \u)• ~:;... 
gtdo de graça, aponta o ceu com \ 1m olhar <~ 
velado-mas onde se lê a perfeita ~ 
justiça do castigo. 

O grande pintor 1 com os nervos 
distf'udidos n·este periodo da sua ar
te, esquecia à calma das outras com
posições. os olhos ternos das ma· 
donas. as carnes placidas das màes. 
que tno magistralmente pintava, a 
bondade confiaütc dos rostos formo 
sos e como se t .. nn grande abalo agi 
tasse todo o seu ser, embrenhava-se 
na alta tragedia adm iravelmente ex · 



pressa oos seus tr~balhos cxtranhos e magt)Hicos W' $~ cteara1n no espaço em busca d'. m arrimo e o 
d 1csse tempo. l'-l. ,. romano, tocado pelo mi lagre, çonverteu-sc, pôz

se a adorar Christo. Eis o que o sublime artista 
A TRACitmA Al)AJXONA o P INTOR f!. As SUAS ~ deu n•esse cartào de maravilha em que tudo. des-

CRANDES FIGURAS 6 A C.EGUF.JR,\ OP. •ELYMAS» 05 ~~nJ~~ s~\)~~~~~;d~~as fts roupagens, tem um alto 

A Cegrui"ra áe Ei)·mas é uma pagina viva e per- ,. . O Sa.crijicib tle Lyslra é ainda a tragedia. cor· 
turbadora. E' um quadro baseado lla enorme ' responde ás horas excitad<1S do artista, mas falta·lhe 
revolta d'um homem ante a rcllgiào do amôr, um pouco o realismo, porque toda essa legiào de 
d'esta vez toda feita de condemuações e que o deuses olympicos tem um caracter bem espiritua-
pontifice, na sua grande politica1 desejava cxpôr t lisado. 
para terror dos atheus. " S. Paulo 110 Anopngo é tambem um trecho todo 

Ninguem poderia executar esse trecho como (J.1'.tt de rigor e de vulto. O grande apostolo annuncia 
Raphacl. J~.~ aos atllenienses. a1lligos das linhas ar· 

O procoosul Sergio Paulo, <1ue go- ._,y.,~ 6ol tisticas, devota<los á belleza, que o Deus ~ 
vemava a ilha de Paphos . quiz ouvir à w..;;as-.::: desconhecido de que os seus altares ~ 
palav:a sacra dos apostolos Paulo e <1 fa lavain, era o <1ue lhes vjnha an· 
Barnabé e mm.idou buscai-os para que nunciar. N'aquellcs rostos está bem 
Uie dissessem d'esse Deus de bond;lde vincado o scepticismo. a nota da in-

:~ 
. ~- ~ .... ,,.. . i 

credulidade nas palavras ct·enc, uns o lhan-t 
do-o com o desdem de pesssoas i1uclliscmes. 
outros com o ar indignado de quem se julga ~ 
victima d'uma enorme mystificaçào. Entre· 

de quem falavam com lauta fé. :\las Elymas 
- o magico - no seu grande desdem pela 
idéa nova, procurou im1>edir o m~gistrado de 
se entregar ao christianismo. Foi entào que 
Paulo .• olhando-o fixamente, bradou: 

homem <:hcio de embl,stes e de ma li· 
filho do dcmonjo, ioimigo de toda 

a jusliça, nào deixarás nunca ele 
~ pen·frter o camir,ho direito por on-

... · .... de Deus manda que se siga?! A 
~ rnào do Senhor cstú sobre a tua ra

beça. v~,cs ficar cego; durante mui· 
to tempo o sol nào existirá para 
ti.:. 

O homem deante de toda a côrte 
e dos apostolos, cm fr< ate elo pro
consul n'aquclla sala toda arcarias e 
grandezas senUu a treva; os seus 
olhos cerrruam-se. as suas màos La· 

tanto, dois d'elles vieram a abraçar a sua 
fé, vencidos pela eloqueuda com que o aµ-0s- t .. :;..., 

tolo falava e nos seus olhares lê-se a admi· <$ 
raçào. uma crença que nasce para • 
jámais desappareccr nas almas boas ~ 
até ahi perdjclas no paganismo. ~ .. ~ 
A fígma de Paulo recortada de bra- &-~ 
ços erguidos, erwolt(I na tunica. é ~ ) 
um assombro, mas o vulto que o "f 1 i 
e11cara, tcrn um ar t~o natural de " ... ·· 
desdem. que realmente nos prende 
a vista e nos maravilha. 

Com a Lapiát1(ão de Santo Este· 
:·ãq, a Cq11vtrsdq dt S. Paulo e 
s. Pau/() 11(1 Prisflo, S;:\O estes os 

3 



~- princip;tcs cartões 
da~ sublime• t<tpC<;'a· 

rias das /r/tlS dos Aj>nslolos. 

Colro si) FllF.R.u1 os c\RT~:u:c; - A o; T,\PHÇARIAS 
-O sa~ V.\LOR 

0.s catlões que reuniram para esta!'= tapeçarias 
,,:.·\e) pois sol.erbos ·c;omo tudo o que aquclla 
mào dhina d'artista toc:wa. Os opc.:rarios que 
as teceram llUzeram tamhcm o maior cuidado na 
sua execu~!\o e se nem sempre esses tlamc11gos 
souberam arranjar o colorido que o pintor lhe 
dera basta para essa idéa do pontifice <rr •ubli· 
me a obra prima ra· haclcsca que ~trou. 

O traLalho de\'ia ter começado <m 1 ~ q, no 
sei.,'tmdo armo do pontificiado de Lc:\o X. Ra· 
phael rerclicu cem ducados por cada rart!'lo. Dois 

r:,., do~ sc·us di~ipulo!'=. Bernardo \' an Oley e 
)lii;:ud Coxie. íoram « n .. :arte!:ados de vi~r 
os trabalhos da tapeçaria, cm Bruxell•S. e 

a dcspeza da tccclai;em foi de mil e c1ui 
nhcntos ducados, por peça. claudo os donos 
<las officinas o oiro que se t·mpre~ou. A pd 
rneira ,·ez que :JC cx:puzeram na t.apella Sixli· 
na. hou,·e um enthusiasmo dc1iramc. Er-a cm 
~,,dr dt.·zembr0 1 dt. 151c,. dia da festa df': ~an· 
to Este,·;)o. 

Mas o que ... uc<'l~dcu a 
estas :naravilh;1:-1, 'lue extra· 
nho de!itino lhe!!: t•sta\'a re· 

4 

ma. Luthco fala'ª aJ. ~s=<fo{>·O!:=~~ 
to: o mong-e lMia ade-
1>tOP e quando o papa artista motreu a reíorma 
s:rassa\'a con1 violencia. l~ntAo as tapeçarias da 
Cn.pdla Slxtina, essas lindas ..Irias dcs .,·/posto· 
los. íoram e:mp:·nhadas por dnco mil ducados. 

F.m 1_;2; os soldados de Jorge de Frondcsberg 
e do condesla»cl de Bourbon lizeram uma pilha· 
gom. O rn.rl(~~ d'blymas foi rt•talhado por ellcs a 
fim de ser vendido mais fadlmente e a de S10 Pau
lo dt>nute do • /r,.opa.1ro foi levada para Constanti· 
nopla volt•mdo t·m 1.~.54 a embcll1•zarem o \' ati· 
cano pela libo '"!idade do condestavcl )lontmo· 
rency. 

< )s scculos passaram e os olhos deslumhrados 
dos fieis pom1;tram cheios de crença n'oquellas 
1naravilhosas t. peçarias. anal~·sando as se<'· 
m• ~ de tenor. ''t·ndo esses rostos trans
tornados e aquella paiza:;em de dQ\-ura onde 
a figura ideal d• Jesus pa.,sava toda cheia 

de hcllet.;i, toda ungida de santidade: os j<>e· 
lhos dobravam-se ante essa arte chrlst!\, tão 
pura e l:io sentida e a fé accendia-sc nas almas 
o'um unpul~o ao pcns<tf•SC que fi')ra com o pen· 
samtnto l"m Deus 1ue um artista realis.ára 
aquella ~rt111de obra. 

A revoluç3o france1.a 
dt~\·la ter tambcm a sua 
acç:'lo sobre as ldt1.t dcs 
~ tpr>stolos. h.m 1;00 os 

cxcrdtos revo· 
lucionarios ~n
traram na C.:ida-



<leKterna. A guilhoti- ~~).::='le~x::,.):::::>pt}):O> ~ <;.:({):::t~~~S)-:1~ 'estava em 1.~28 na 
na,quetodos aquelles -... ~, galeria lÍO cardeal 
soldados tinham " isto d.ecepar cabeças régias anni· ~ Griniani em Veneza. Os da Lnpidaftlo de Sàuto 
quilando o preconceito. ,·ivia nas suas almas como J.( Estcvtto e de S. Panto 11n Prislto desappareccram. 
um symbolo de justiça. Perdera·se a fé cm todo o cv Rubens descobriu e10 Bruxella~. mn seculo de· 
passado, avançava.se- 1>ara o futuro n'um caminho pois, os sete cartões restantes e oHCrcccu·os a Car-
de ~estruições 1>0r vezes !acrilegas. Como os ª"en· los 1 d'lnglaterra. que lhe pagou d'uma fõrma \'tr· 
tureuos barbaras do condestavel de Bourbon, os dadcirament<! regia. Tambem os desenhos de Ra· 
republicanos apossaram~ se das tapeçarias, sendo phacl foram de novo reproduzidos na manufactura 
vendidas, com os quadros da l"ida de C!trülo. por real de Mortlakc. Quando as collecçõcs do rei de· 
1 :250 piastras. O commi~sario Taypoult eoviou·as capitado foram vendidas, Cromwell desejou que ellas 

ao Louvre. Tinham sido negociadas com ficassem na Inglaterra e comp1ou-as para o 

~ 
~ uma sociedade reptcscntada pelos srs. Coen Estado pela ridicula quantia de trezentas 

~~') e Nouvel a quem se restituiram visto as libras. Guilherme 111 vendo·as damnificad;:.is 
~ finauç..as do paiz n!\o permitthem o luxo de p~los furos das agulh2s dos trabalhadores 

9. -

as guardar no muzco nacional. Em 1So8 col· 
locaram-se de novo no sco togar, parecendo que 
P io VII os ("Oinprou. Hoje ainda lá estàO mar· 
c;:indo o acto innnotredouro do grande Raphael. 

Ó> POSSU IDORES OE CARTÕES . As ORLAS 
J)AS TAPEÇARIAS f! Rua1rns & CA1u.os 1 

Os ca1tt"'1es do divit'IO pintor tambem tl\•c· 
tam a sua odyssea. Durante muito teinpo es· 
tiveram na vfficina. de Bruxellas onde se exe· 
cutaram as tapeç<Uias. Por elles se fizeram CO· 
pias para outros trabalhos de caracter bem di· 
verso. Os que representam as Tres parcas e 
os /-l()ras cstào repro· 
duzidas in1egralmente 
na /1is/(JJ ia dr //cnri· 

que //. O da 
CbJJVerstlb de S. 
Paulo foi de no· 
vo par<l I ta lia e 

-i-Rodolpho arengando ~Otl tlottn1i110ll. 

mandou collal-as em tela e collocal-as n'urua 
sala reser,•ada. Hcje estão no muzeu de South 
KensiogtO'l. 

Os bordados d'essas tapeçarias maravilhosas, 
as suas or as arlistieas, s~o um gr ndioso poe
ma. As TreJ' Parcas devem ter sido desenha· 
das pelo 1>roprio Raphael, tal é a sua belleza. 
As outras, feitas sob a sua direcc;ào. certamente, 
foram executadas pelos seus discipulos Jean 

~I d'Udine e François Pconi. Ha n'ellas fiélres e 
~..,. fructos deliciosos e delicados, trechos da histo· 

(. a ria de Leào X. e o seu colorido í; tao \'iVO, 
<:~ .?. ~li!:} tào intenso, tao sublime que os olhos pren-
11/ ··~ ~) dem-se na tragedia dos quadros e logo se des· 
(,(:)0 J viam para pro urarem o 

repouso n'essas orlas ma· 
gnificas. 

trabalho das 
f.:sse grantle ) 

Aclas dos Apos. •· 
lo/os, que Le,ào X ~ 

~~ 



nào hesitou em en("ommen· 
dar a Raphael. merecencen· 
suras. A ane era ent:io, 
n·esse grande perioclo de re· 
11asc1mento, uma coisa sa· 
grada e o pontifice. orde· 
nando ao grande pintor que 
fizesse desenhos para as suas 
tape(arias, recebeu }.lgumas 
ferroadas pela auclada. Mas 
Raphael. consdo do ~eu pO· 
der. sabendo que do seu gc· 
nio só mara'"ilhas podiamsa· 
hir. nào hesitou em acceitar eg... 

se trabalho. ~ semelhan
ça do que ú ti1\ham feieo 
alguns dos· seus illustres 

1-R<lf<1IO l'le Uto x ( (J11adro de Roplwd µ,u,,u,,fe 
o Gater10 Pi'Jt) i-A Cc-.i;ueira de Eh mas 

1>redecessores. Cosimo Tura, chefe da pri· 
mitiva escola de Ferrara. ~\ndrca l\[antegna 
e Leonardo di \'inci já tinham feito o mes
mo. mas sem o grande brilho que Raphacl 
de Sanzio deu ás suas celebres composi· 
ções. 

O grande pintor, que 
tantas obras primas le · 
sou~ o amante de Fornari· 

na, morreu quan· 
do mandara con· 
struir o seu pa· 

() 

~='l·{)>~>-y;> 

lacio que devia ser um mo. i~ 
delo da mais pura arte. Elle ! 
que decorúra as moradas ri· 
cas de Roma ia em fim ter 
o seu ninho voluptuoso e 
Hndo. O povo amava-o, os f 
grandes respeitavam-no, ti· ! 
nha trinta e sete annos e uma 
enorme fornma. as mulheres 
oílerecia1n·se·lhe, a soa '"ida 
era tao maravilhosa COfUO a 
sua obra. Mas, de subi to, uma 
d'aquellas más febres de Ro· 
ma prostrou·o. O enviado do 
duque de Ferrara escre
via: Nap/uul d' Url>inq 8 
r! 11t()r(() di UJlá f<bre C01l· r!J 

3-AJ1: arn~a.s de Ldo X 
(01"1otoJ de loJt:(orloJ de Na/Jlrat:I) 

lb111a e ac1tl(l rlle giti odo gionzi l'nssallÕl• Com 
effeito n'aquella sexta feirasao1a. dia da morte do 
Christo que elle tantas vezes pint!tra e cl ia do 
seu a1~niversario, Raphael morreu. Leào X - o 
papa de coraçM de bronze- chorou amarga· 

mente pelo seu artista. 
E aqui está ainda o as
sumpto d'mn quadro que 
só 1>0dia passar·se n 1esse 

periododesagra· 
da arte, no tem· 
po glorioso da • 
Renascença. 



\~,&J-tOPOlOO H OA BtlGKA~~ 
~/1~~ ~~1\' ! O <'- f'1\~ O rei l .eo1l 1ldo da BclJ.:iC.l, 

ct\•e fa1lcctu <:m 17 dt: dtzem-
• t , , !'!..J bro, com setemn ._. quntro an· O 
......... ..,,~.,.,,.... nos, se foi 111n sohcr.uw falado 

nos (>o11/•m1·d.s, \'C.'!<olido 1>dos 
alfüi~tcs: londrino ... , e; .l'.;.Ulo mc..r· 

J: m01licMucnte com a baroneza \'AUJ.:h.tn ~ ~'ccu· 
-..;1<lo pur madarne d'Esteq1, tamht-m rc.·ptt'\Cntou 
um ;.:randi l<;,C) papel no ~cu paix-, fümc.·ntando a 
riqu<·1a.1H1hlica, sobrttudo com o impul'IJ dado ao 
~.an<leJ-:,t.1do do Congo. Politicanlt'nte dti'.'C '" go
\cm;.r º'partido:, con.scrvador ~ catholico, ma'i a 
;.1q.10 d't"-.tc:' ~n•J>OS ,·ae naturalmtnic diminuir, 
t-rn ,·irlude da" idêas liberac,, <tuthi ,cx;ialbtas. do 
Utl\'O rt'i. 

Alb~:rto 1 é füho do conde de Flandres. que, 
t:Jmo ion;"io de Leopoldo li, remmri:\m ílO throno 
a favor do piincipe Bado\lin, ínllcddo l'tn 1891, 
d 'uma m;meira tragica. que n~cordn n morte \'iO· 
lt-11•;1 do .1rchiduque Rodolpho d' Au,trin. O hei'• 
ddro dr1 çor0.1 er.l 3mante d 'uma ..,t11l1or.;.1 da mais 
:'lt • nohrii:u, cujo mar'.do, surprchendendo·a em 
rlai.:rantt·. a ·'''ª~'inou e ao prindpc. O ;u·tual f-0-
btr.m, d<"dic.t·!o:>C â engenharia, e, auxiliado por 
-.u.1 ~110'3, a rainha ba~l, filh:t c.b infanta de 
p,,rtu.:;al I>. ~laria José, e nela de D. '.\ti..:uel. tra· 
b 11hoa p;tr.1 mdhorar a sorte do oper.1riadq, Cma 
tt. .. 'li·•' ultima~ obras (:uma 3S"(".ciaç:lo íonuada 
t·m l.11 l'<uutr. dc~tinada a protegerº' 1>t·..,c;1dorcs. 
A r.1inlM vi,ita as officinas e e'; muito <1ucrida do 
pm o. ExaC'ttm1ente r.o d in cm c111c f,lllecia sua 
:1v6 Atklnidc !';oJ>hia,-a qut:m cham:wam arai· 
11/ur sr111 lhrono, - na formosa c:nbcça da neta era 
<"ollocad.- a co1ôa da Belgica. 



/'?,") :'\o dia 2 _ Je J, .t~mbTO n.;;ili -OU·'< no S."tl.- O da fl/Ns/rd(f6d I'llr• 
VV b ~"'·" o ~rte10 do --t:u J..'Tandc· con<:un.o d~ 1909 cabendo o pri· \::s meiro r~rtmio. cinco ( c•nlo:-. dt reis t·m in-;criprõc..· ..... -.t·nhom n. Jllcnt'--

? 
na (iomt-.. filha do <1ctor Antonio (,omt''> e que apr(·,cntâra uma c•ulc.·r· 
net<t çnm t'(mpons d 'c.•s1a 1>ublicação. 

Os lrnh!1lhos. lin.u.•,do concur .. o (oram didgido' pdos commcrd;tntt-t 
srs.pl.umtl José Tdlt"'. Julio C::astanhtirn Freire. Jo..,(o Pereira d'Oli\cira 

e J o:u111im Henric1u<""S, rtpre,entando a auctoridJ.tlc o chefe de polic:ia 
..,,.._ Alexandre.· ~lol'}..-rado •. Akm do pR-mio maior ha,·ia m=-i' tres dt: dm'.'o. con
to'.'o. e quinhtntos, lambem c.·m in"C'l"ipçõe,, 'IUC foram cJi..,tribuido .. pt"la -.r.• 
U. Amt-lia N:anw-. Sous.a. c.h· h:rreira do Ah:nHcjo. pelo.., ,N, \'ictorino Pc.·r<:ira, 
dt: Ourem, e.· Armindo Tow.m.·' Smnos, de ~t'\C:r do VoUJ.:"4' • 

. os outro~ prt:mios eram caua1ro ele <1uinht:ntos mil réis t·m in~ripçõc' t• mni't 
<1umhe11to' c·nl dinheiro além d'um bri11<h: l:lrg::i.mente di ... trihuido. Aor. pt·,~oa-. 
tiut: enchi.m1 o \a .. to "<lllu =-pplaudiam :i idta genero ... a d'esta emprt·r:a em 
•'.''im proporcionar ªº' h:1torr:' da!'.> 'uª' i>ublica~' a mant-ira de: podc:rtm 
11.rar prmcito de simple .. tollt<"cões de rmtfams que ella' in.;;t'.rem .• .\ · <t,Ui'4 ini
ciativa brilh.1nte mais uma \t·i: se de\eU unrn acc;ão gtnt·ros.1 que pt:nnilliu a Ü C~ntenan·s de p(:<iiSOa.., ohh'rt'm .:;em e1<tíorço brindes v.,lios()s que lhe' torna-

8 

1- 0.1 ~Go.c •·* prc•K> de ~000.000 elft 
le..crf~ 

.l'- Duran'e o ..ortC'IO) no tallo da /llNSllO· 
f•fo hrl"Ku.na 

J-A mcn do jury 

ram mai .. alegres ·'' uhimas fes
ta.. .... 

Tamht·m a sath.fação tios collec
cionadort·' manifo~tou-... e da f6r
ma mai' ac.·ccnluada no trocarem 
ª' \u•" impressôe!-t após oJ sor· 
ttio. 

A /ll1Ulra(Jo Pvrl11c1u•:a. que 
de tlo b.·lla íõmu. 'iu termi
nar o t:tincurso do annu de 1909 
rcgu .. ija· .. ~ 1>0r ter -,.ido com 
uma d''" sua~ co11ec\·Oç-,. de cou-
/011s t1uc n ~r. *' D. 1 llcncria Go
mes oblt:\c u primeiro premio de 
cinco contos ... de ... rei~ C'tn inseri· 

~·· 







Z"C A ''llF/,i E.VAL/,4/<,Jl 'JtN 
i - A po111.- do &-pirito S-111110 • .obtt o M 1 dana, e-m p.1.1tt' ~rukla 

·~lo lt'•por-:d 
t-.\ r•• d'Alanqwr o.de a. dlcU f:•.-a •.a.iofb ftlr•c.,._ 

l - C1n m11ro qac dnabou. i1111)«du:idq a JMl~~m ~ º"°"" 
• - C.u.a." 1111.uid:ida., pelo rio Triana. 

$- Ç.ua dc:drnld;\ 1>elo 1em1N>rnl 1111 rua d.a Hona 
l("htltÍI tle llll/'o'Ol.IHl.1.) 

li 



1-As a~H50b 
o 1a.boltiro 

d~ pcima D. tuix. 1. 
ao POft• 

::- O un da Rlbtir 
do Põrto 

\'i1>to do 1aholeiro 
inferior 

da e te O. • 1 

3-tl'• tr.«bo .d ~ CM:• .,.,Jta ~.\ .. 
de (;a>·• por on:ac,il(I 

11• n~ator ~bria 

1 z 



1 -Ort!11tO('OS de t.r<-~ '"t.a. .. proll.lmo da -~ da P'..,• n. L•1• 1 
>-\'1~• do O<iur.,. liraJa, 11~ m~clrnl(a<l.ai dt: 160 dq ubo!eif"j) '"IJC•I••• da pome de 1). Lui:t 1 
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1-Uma ~rnbKrlpção po~lar par.a:._. vielim.:i.J de :\1iragaya. ,_BJ·Rci e o píe$idcnte do wnsclho nos ca.u dll. F"o:ir. 
3-0 trani.ito cm ba.ttc. no cacs da Ribeira. i-Un1a calb d<-b.iixo de ag11a, na Ribeira do Pono 

:;-O dopcje de uma casa aia manM de 25. - (Clü:AJ' ~ •"-~01,11t1..J 
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t-0 pa,lac:io da l.ti,.'*(lo de llaUa t1n ~111• Clara 
2- Os sr. marquo Paolucci di Calbo11 e M'li.. 6lho1. 

J - (//Ili '""'ºdo JdlJo w,.d.,: Um do!I aJl'()a.enlOIJ; po41p:ado. 
Ptlo in~ndio. 

Pel,. 8 horas da noite de 21 ultimo, Lisboa íoi 
sobresahada por um clarào sinistro que avermc
lha\'3 o e~o. 

~:srnva a arder a Legaçào de halia - a not icln 
e.spalhou.se rapida e causou a 1m1is profur'lda im· 

pressao. pois toda Lisboa sn· 
bia que os ;wtuaes minbl"Os 
haviam trazido preciosidades 
de valor in~-alc:uhwel, reunidas 
pdo esforço perseverante de 
successh-as J::<•raçõcs. ~:ra o 
trabalho de mais de tTes seculos 
c1ue o fogo em tres horas con· 
sumia! 

, .. i,rr!~ci~.t~I;:.:: 4!);! 
do o rio 1fuma emi· ~ -i 
1wncia da ddaclc, es- -- lj,i/7 

ta\'ª havia muito ha-

bituado a !lCr o prolon- 1 ;;;~~ .. -!=~~~~~1·~~~ "" mcnto da n;,1, ~o ita- ~ 
liana na nossa p;.ltria. 
:'\•unca, porCm, rcpre· 
~entou mais condigna 
•ncnte a enorme rique· 
1a material e nrtistka 
cl'essa nacionalidade. 
lf:'tc;o e o~ulho da ra. 

\.t latina, que durante 
a estada entn~ nós do 
diplomata illustre que 
é o sr. marquez Ra
n1cro Paoluccl dl Cal· 
boli. 

'~"do tm btonH do Â~fUUUWl/O, 
fciho por Ctmho 

pua o rtl de Napolet-

De facto. as 
preciosidades 
que tomavam n 
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Leg-.tçlo de ltalia um perfeito muzeu d'arte oao eram das 
que r~,rilmcnte se vêcm ºª po~se d"um particular e mui· 
to menos das que podem ser transporcadas de terra ern 
terrn llH carreira instavel do diplomata moderno. Fel-o o 
sr. marqucz. Paolucci di Calboli, porque cl!as constitularn já 

uma parte do seu ser, uma oe<:essidade da sua vida in· 
tcllectual. <"ra1n como c1uc o quadro apropriado ao seu 
cspirito superiormente culto. ! 

Apenas terminada a sua installaçl\\J, estivemos para 
pcrdel-as~ Foi o movimrnto politico, que roubou a vida 
a uru rei tarnbcm artista, que no1-as conservou, tor. 
nando ne<:C!l'aria á Italia a continuaçao cm Lisboa do 

~ ~~;,1-p - seu actual 
(,;::;.~ -·~·~':;_~ represen-
~ ..........:.. tante. 

Tentarei 
dar uma pallida ldéa do que 
e:a a Legaçllo de ltalia. 

Logo na escadaria encon· 
travam-se gravuras e esboc;os 
de artistas celebres e a arvore 
genealogka da r.unilia, que, 
remontando a o;o da noua 
era, conta entre ~s suas ra· 
mificações quatro carde..i.es, 
a um dos quacs o veto da 
:\.ustrla, impedindo-o de ser 
papa. matou de 1.e1..ar. 

Entra,~a-se, á 
direita, no gabi
nete de fumar, 
guamecido de /Ji. 
fx/qfs de gosto, re
tratos dos e.x ...... 
ministros e seus 
filhos por pintores 
conl1e<'idos. livros 

de valor e 
bt-llos mo-

1 -O Nllo '-~M<ll'lo ou A.la do• A«a«s qo.ul completamente dC'&ruida pet.o foeo. 
1-R1u1ht• c<1ue trc. \1od.elo t-m bron1t' de Fr"emu:t, l'Ula • esc:nu~ do fondador da ~Q ele Orlcuu no ca11tdlo de Tlernfuclds 

(Pent:oceu ao cmbalxadqr dt1 ll•lla RHSnum) 
3-0utro asP<"cto do ~alAo vermelho. ondt" havia obru dt- arte co11•ldt"radu mom1mt11tos oadon•c• dll ar•e h 11lu111,, 
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veis. Um d'estes ço1uinha uma collc<~· f~ 
çno r.ra, das melhores ex istentes, de l.,í<>O (g!, 
moedas dos papas. Sobre n fogào a figura plt > 
torcsca. em. bron1.e. do poeta t•uctor do ~r.tn· 
de liwo roslNIHO, Guenini Stecchetti. dado 
,, ("onhecer aos pottugueus pelas roma11:ns 
de Tosti: /)01111a ;·orrd morire e outras. 

Passando á s. la de jantar. a. 
oHtcnçào fixava-se logo na obra 
m •• numental que se erguia sobre 
a meza. Era o s11r/oul d~ /ai>/' 
cm bron}.C dourado. devido ao 
c;inzcl d1; Thomirc, o artista 

~~
~,l(!'S\~,,- ..., querido das ca~as rei· 

~~ ~ oantesdossc.fulosxvu1 

~ 
e x1 x que trabalhou 

' para Lul< X V 1 e para 
X apoleao. produzindo 

~amições de me1.a semclhanies para as Tu
lhedas e munkipio de Pari$, e o celebre 
berço do Roí de Rome que se admira no 
Louvre. 

Esta preciosidadt· artistica. que 
consta de numen,itLS peças e vale 
uma fortuna. íoi íeila para a íamilia 
do sr. conde Tomlclh, fallecldo 



embaixador de ltn1la em Paris, tio da senhora mar· 
qut•t.\L O gral\d<~ n.•nt.ro consta d'uma floreira em co· 
rt•a rodeada de velas, que dois anj('ls sobre pedes· 
1aes sustent<.un. Por entre eHcs se cruzaram já os 
olh~1res dos reis de lt..'llia, brindes entre este soberano 
e o presidente l.oubet, e tr0<:ar:un phrascs amaveis, 
em l\tri'4, o embaixador halia.no com os de todas as 
potencia~. 

Ali \('\'C cm .\1 de janeiro de t9o8 o ulliruo j;:mtar 
otftcial da sua carreira politica o sr. conselheiro jo3o 
Frant·~'· 

enriqucdlla com JH .. '\'3S 
I>. fo,"l.o \" , entre as 

'lu.tu hguram duas as· 
si,:n.ufa~ ') )f z.u.·liarias. 
o HcnC\ t·nuto Cellini 
l)l'rtm:uc1.. 

-;:: .\ •.11.1 "ª di~a mol· 
dura do qu.t.dr?: ~ei· 
t. ndo sobre os Jmdrns, 
as !Su;lS pinturas mu· 

'JJ raes, ohra de artista 
(f}~ 1>ortu · 
~j~~l, ~ gucz, de 
~1J~ tal fres· 

ro pintado de grande 
\'alor, porcelanas de 
Capo di Monte, entre 
ns qu;1e11 uma origina
Hasima represe1\tando 
NapolcM e Josephina 
wh o dlsínr<'c de Adllo 
e Evn., a taça mencio
nada no testamento de 
Carlos Alberto como 
rcrordaç!\o ao ª''Ô da scnho1a 
marquC7.a. etc. 

t-:sta\•a ali o precioso retrat l 
de l.ui7. XI\' aos 6 annos. 
unko que existe e lüra offe
recido 1~la rainha re~ente a 
monsenhor di Ba~no 
( 1h-1-t ). \~arias e o-



A ~npelln do pa.lt.do, 11:1ih·a do l11cc:ndlo 



t-0 soldo tte """'"' d<";m1 4,, i" "<">tdin. 
(Na ,...,-irdic do fundn, :M>h~ o foic•o, ,. .e a 1eta 

r61a e quetma•h d~ c;uf'r• hio 
U•n• du an1iiu m1r1.vdh .. da l•P\'lo ck JUli.a 1 

i-o <aiaarto da K"Uhora JOJrq111«'u de PaQJ"<ri 
~·do•~ .... 

,J-0 \"1Uipc~ do •1td..ato • Ili.lia. 
cksc.n .. do PI''° ~. 

tu~c7.as, o de1icio!o gru(lO de fi~ura.' 
esculpidas em madeira e o Padre Eter
no•, bello mosaico de Glotto, de um 
ronvento de Florcn~·a, cuja estada em 
l .. isboa representa o deposito de im· 
J)Ortante wmma ganmtlndo ;, ltalia a 
posse d"aquelle monumento na· 
clonai. 
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1- 0 ttntro de";~:·.~=~ ~'.~tc~~l:1~t~º;...1~ ;:ox11;:ia qd: J~c~ 1t:;'':~~~ ::~C:.!d;~or11icm e l\ \ allulo 
J-A MI• die jantar «>rnplc1an1c111c deltulcla pelo ln.:endt0.-('71<,.ls fia /f.,/. ACHlLLU ' "' •• -.oe..1KL) 



r -Pia de apa hc-ma 
la1auça dtcoraÇlo rt>lf'\'O o po. 

l)·dn-• 
• , .. do ~alo xvm. roni,\ 

,_ Prato dr faia.p. drcor...-.\o 
a.ai (sculo x\·11, Rrqa) 

~lais uma col!OC(!'hl de 
rcramka nacioaal fóra <la nc. 
çào tios nrsentarios e, portanto, 
sem o pcrif!O ele se desbara
tar. E~te íez com que surgisse 
um outro acontec.imtnto, di· 
010 de maior apreço, e vem 
a ~~r :t 1>ublicaçao do ca1alo~o 
d'eua grande porç:io d(" obje· 
cios, elaborado ?CIO gronde •~
bedoro sr. Joaquim de \'asron· 
ccllos e cuja documentaç!\o é 
mais um precioso subsidio para 
a historia da nossa indu<ttria 

ao1\0; e-ata logo que mandou imprimir e pôz (l ven · 
c1,, , 

A que lia compõe· se de quatroce1\tas e Lantns pc· 
ças. quasi todas de faiança de fabricas portugucz.as. 
do seculo xvu ao meado do x1x, havendo entre e1-

las exemplares perfoitos Nmo fabrico e _nros como do· 
cumcntos hísioricos. 

Foi p:tcientemente or~anisada. durante quarenta annos. pelo 
sr. Antonio Moreira Cabral, lojista do Porto, que caso n!'lo 
vulgar entre nós-sendo commcrciante ao balcão, era verdadei· 
ro artista ua sua casa de rcsidencia. E digo que' a-a. n~o fe
lizmenlc porque Moreira Cabral deixasse de fozcr 1>arte dos 
vivos, mas porque j:'1 hoje n~o pôde ser um arth:ta, pela raz!'to 
de ter perdido quasi por coml>leto a luz dos olhos, esse pre
cioso sentido que a nature~a deu ás creamras. ;u1uclle que trans
mluc :í •cnsibilidade do adorador das coisaJ bellas toda a 
emoc;tio de uma obra d'anc ! 

Tenho o gosto de o conhecer pessoalmente, de o ler 
vislO dlr1gir o seu cstabclec1mento, e de o haver \'isita· ~ 
do no meio das sua5 rartd~\Cles. e sou.lhe muito agrade- ~)!V 
c1do por me ter deixado estudar detalhndamcnto em ~O 
H)O 1 o.s suas Louças antiga!. hOJC a cnnquccerem aquellc ~ti 
mut.cu. \.) 

~ 



:\las o antigo ne~oclantc de 
ddraças da n1a das Flôrcs tc:m 
mais a1~1:a t.·oisa a recommcn· 
dai-o. do qur. ter reunido e con
scn·ado ah.: ao momento cm que 
entre n···s "'º com~a a d..r-lhes 
'"erdadeh o 'ator, ahmns J 1ro
ductos do ~cnio e do traba· 
lho elevado da gente de ml"reci
mento. 

Possuc sr~do pude obsc:r• 
,·ar, quando o tratei aprccia
veis qualidadrs de caractc.-r e, 
d'cllas. as ll\le mais reconuncn
dam os hnrucns: o grande am~~r 
.'1 sua Pau-ia. e a g ande trmu
ra pelos entes t1ue lhe deram () 
ser. t lrlo um < u1to baseado na 
maior dêlS ternuras. 

Na occa.si.'lo da minha dsha 
de 004. dui.t·me elle mna tar
de. quando cu examinava .al:::u
ma.J pec;as da Joalharia anti:a. 
~ardadas n'u.ma ,·c\ha commo
da do seu •1uarto de dormir: 
V ou mos1rar-lhe â rcllquia 

mais beHa das minha~ joias• ; e 
;:1pontou para sob~e a caheccira 
do seu leito. solcmncmcntc. ao mesmo tc1npo que 
um sorriso de satisfaç~o lhe inunda,·a a ph~·sio
nomia e cu procura\'a 'ir atra,·éz de um \•idro 
cheio de rcllexos o obje<:tO de t.'lo grande estima: 

E' o retrato de minha m!"te pintado JX>r Sou· 
ia Pinto! 

De facto. Hta\·a ali wn d " csplcndido ... retra· 
tos a pastel tle um dos 11os.i;o-. maiores mestres 
da actualid•de. Como cstavesse prcjudic•do pela 
luz da ja1wll•. 4ue 
lhe batia de chapa. 
pedi ao filho da 
retrata<l:.:. 1.,..ra mu
dar o quadro para 
uma das i""ede• la
te:raes da alcova, ao 
que elle annuiu. 

Dias depois, 
passando cu pelo 
quarto. ,.i 'iUC e.. re
trato ha,·ia volta.do 
ao seu antcitcden
te logar: :u1uclle 
logar em que os 
devotos collocam 
os santos da sua 
maior devoç3.o ! E' 
que o atice IUóSO 
collecc ion.1dor 
que ent.no j!1 vi3 
pouquíssimo - na 
impossibilidade de 
admirar a rdiqmQ 
111his &-lia Ja~ sua~ 
joias. desejava 
scntil-a mais perto 
do seu coraçl'lo. (/~ 
A~lé-m d~lceram1· 

~o o~ 
~oº o.:=: ºo<::::> 
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ca. collt·ccionou :\lorrira Cabral 
movci5 portugucze~ o• mais ca
rattc1 i'lticos dos K•·\1los xvn e 
X\"111: arc.·as almo'aJacfas. com 
S\1as rr:cortadas lx:rfumadcitas. 
suas ~iamições trtmldas. seu 
ferrolho e argol()('S fürjados e 
seus p\·~ de cêpo; lnuceir0ts, que, 
a mais do oma1.utnto exterior 
e das !<·n3$;ens abert.a3. conteem. 
internamente. en~cnho5a.S prate· 
1ciras balaustradas; r.unosas ca· 
deiras de wande espaldar e tam· 
borctcs com lavrado~ couros. 
se~ms ;, madeira IK>r pregarias 
de- 1n(·t.al d•lurado e t·orn pyra
midae.~ adornos do mesmo me
tal em seu~ cachaços (catJ.edras 
ta.o abundanlcs no norte do paii. 
cujas ricas solas foram, po1 tau · 
to tempo. retalhada,, p3ra em· 
bu 'harn1)ras, pela atre\ ida ig.no· 
randa dos \a,Tadures: 1 .\inda 
entre esta, prcst'tivCt"' peças de 
mohilinrio sobresuí;uu na col
lccç3o do sr. Cttlm.tl, a ª''mpa· 
thka c.1deira de ln'Pt'ra. de pa/. 
mal1Jria ou de l>ar11/lt,1N. assim 

chamada respecth-.imtnte-pcl.i r.·.nna do pé. 
do assento e da costa. 

De,)Qis. os vidros e crysraes de Murano, da 
Bohe1nia. allemttes, frrmcc1.cs e hespanhoes, e de 
misturada fom os <luacs ha talvez alguns (quem 
sabe~i d.a!I antiquissima! offidnas portu~uc.zas do 
Covo . 1 f'-i i , de Coina , q<~,. e mais tarde. 
das fabncas do Cabc,.~londego, ~farinha Gran
de, Vi~ta \legre e de al~1mas de Lisboa, quenVs. 

portugtu·1.es, eoglo· 
bamo~ no fabrico 
estrtmAciro e que 
s ú a• reditaremos 
que s!k> nossos. 
qua1\Jo os pro· 
prios t·strangeiros 
vierem dizer·nos 
que lhes 1l:to per
tencem. ,'"OITlO cstú 
acontecendo com a 
pintura portugueza 
primiü\'a! 

-Ve1><>is, ainda. 
joias, delicados le
q u e s , arrendados 
pentes dt.· tartaruza 
medalhas, quadros. 
gravuras, armas e 
unta preciosa livr.i
ria de cl=rca de sels 
mil volumes. cujo 
catalojt<> íoi ultima
mente impresso e 
dos '1uars fa par· 
te umada!'i mais no· 
taveis Camonea· 
nas c.1ue se tccm 
juntado 110 paiz. 



q,~~~~~~~~~if.)~~~~~ 
6 ~r ;a: na Crramil:n Porlu,pr:a, ~L infl.ucnda da faiant;a 

hollaude:r.a, <1uc só do meado do ~cc·uto xvn em 
~) deante conseguiu o seu mais ele,· •ido grau de 

O cata1o~o interessa logo na prirneira pagina, pela ~ perfoiçào e . so espalhou pela Europa, sobre o 
.cxhibiçao do retraio de Moreira Cabral, cm husto. J pro~resso da nossa ceramlca e. snhretudo, do 
(.;ma bella photogravura. em papel <ON(/tt mise-e11- 1'IO!~O azulejo. apontando pua os famosos 37.U· 

lr11it:. ~ lejos de S. Roque, do ~cc·ulo X\"I, ••ssh.,'llado!!: e 
.\p•lz o retrato, o frnntespicio. repetição dos di?.C· 'J datados. e expll1·{mdo pela influencia da cenuut. 

t("S da ra1)a. onde se vêein as armas da ddatle do ca oriç1H(Ll, que as frotas portuguezas trnziam d'<'S· 
Porto e. immedfatamcntc. sem mais rodeios. a iu- ~- se mundo até <'ntao desconhecido. e :tctuou e~ual· 

\'asconcellos, na sua habitual e segura prosa de de, sobre <t llollanda, a ~emclbanc;a ou • r de fa. 
troducç!)o, cm nove C'urtas laudas. Ahi, jo..'lc1uim de ~ mente. primtiro ~bre o no~~ pait e. mais tar· 

<'minentc archeologo que é, di1. o que se vae pas· milia que approxima, soh o ponto d~ vista. dct·o· 
{(1 rntivo, :;1s louc;~s 1l0rtu)'.~\H~1.ns ------------'=--1 das de Delft. F.. com tudo 

Call~tdro de Caianç-a dt«ir-açlo. rC"IC\'O e polyc:b1C'lolna, 
lfim do ~k> X\"111, Porto), 7 

isto. \·ejo com sati~Íó.Ç:.O que 
o erudito archcoloi.;o concor
da plenamente, ('omo se póde 
verJficar sem clifliculdade e. on· 
fron1ando o que em l()n; e~· 
CTC\'i na Cera111ün Porlt1t'Jll"• 
:a 1pag. 26 a 351. com o '!Ue 
na introdu<"c.;:'lo do cala/01:0 
(pa~. x a xu) vem agora aí· 
finnar. 

Se o sr. V ;t!I: ·onceHolt j.i 
o havia dito cm 1882. em 
artigos no Ctmnuerâo do />or
lo, eu ignorava essa sua opi· 
oiào. pois que nunca li esse4: 
anit:0it e agora mesmo na.o 
consc;;oi encontr~tl·os na Rí· 
bHotbcca N aciona 1, \'ÍSlO 
~qucllc iornal só ter sido 
aqui archivado de 1800 cm 
deantc. Mas, se cu, sem o 
saber, repeti, cm C)Oj. o que 
o mestre escrevera em 8.?, 
como pc>de insinuar que cu 
<<>N1f>/iq1ui o problema? Adi
\"erscnda estt1 apenas cm um 
caso csp.·cial, - a classifica· 
çM da peça da collecçllô ''.a· 
bral. marcada Cosia-, que o 
sr. V asconccllos considera 
portugue..:a. do seculo X\'11. 

e cu cont.inúo a julgar d .. 
Deli\, do seculo xvm. liras 
a dist·u~~a:o d'essc ponto rC~· 
tricio nào é para aqui. 14.. 
quando, porventura. o mes· 
tre me chamar a terreiro pa· 

ra debater esse interessante problema. terei o cui· 
dado de me collocar n ·um posto ainda inferior 
áqucllc que me é. devido, como de resto tenho sem· 

sar. saindo uma vez por outra, nno direi do as- prc feito, ao tratar de assumptos cuja prioridade 
sumpto, mas do caminho d ireito lt descripç!'lo das í} lhe 1.>crte n.ce. 
peças. para inc1s1wuncnte mettcr a ag,uçada pon· ~ O t at.alogo bem impresso em coq>o 12, ex· 
tinha do seu est\ lctc de auclOnsado criti("O "" • prcssh·o e entrelinhado. com larga ma1gem e no 
11·aquellcs que se ÓCC\lpam do mesmo assumpto. ~ seu aspccto geral sobrio e elegante, trabalho da offi. 
E' assim <1ue me sinto alvejndo-in1ustamente cina dos srs. Marques Abreu & e.•, com justificada 

da influcnda da faiança de Delí1. sobre a t>Ortu cr!pçôcs. claras o simples. de 420 peça•, com uma 
gucza. affirma que .se tem querido C011f/Jlt<ar o ,., media de seis linhas. seguem io pa'tfnas. em que 
problema, sem vantagem.• s~o de!lcriptos alguns typos de azulejos dos scculos 

Ora~ eu creio ter, pelo contr~rio, xv e xvr A ::rodo o caso, contestando. ~ Depois de algumas ponderações SO· <? Q ""e 
("""\'.~ ~0)_/'/=#L> 9~~ ~®.~ <:S9cJ 
~~___.../cT~ nCA'2f"\:i~Q'\:)~00 C:::S~ 
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~i 
~ dlõ~~ .. 

l'r••o d• f.o,,.,. d<••••1l•' pOh·<hrom>. •m do..,.,,."'"· ~~ 
\ Antta d·> C:utello \f'/? 

brc a peça de Dclít. J·Í < itada. veem º' indát iot da!õ 1,ho· 1y, 
wgravurn.s e da!t mucas. :5("ndo estas quas1 todas h;.dica· 
das apeoas pelos seu' · ·001. lf»Os e com rari!t ... imas exce-
11' '\es, i·' conhcdd~t!l, lrahalho do habil dc~cuhador o sr. :;;.$" 
( lugo ue Xoro1\ha. tí1 

A rapidez d'csta notkia sobre a pcsadn 1:1.rlfa da Or· 
ganl!lat;:to do caialo.:n. mn que Joaquim ele \'a~·on<·ellos 
súmcnLC cede a part<' <1ue a1-.esar de Jhc n!ao S<"r cxtranha 
n.lo lhe penence de• í.u·to t_\"p<Y..,raphl.1. 1!f"<lvura e de· 
'"'nho é devida ;, pressa de e!:altar outro serviço, que. 
1\'cstc momento. !!!:C me ati~ra mab imporumte ainda. E' 
o grande iotere!ts~. do vcrda,deiro patriota, com que o 
-;r. \'uconcello' $0 <·m1icnhou em con~"'ituir que a coll~. 
~!\o Cabral. nao ~i'1 n!'lu ~aiitse do paiz. 111;1~ fic·:tsse no 
Porto. exposta 110 J\luzeu ~h1nicipal, pnra Nitudo e elu· 
ddaç:lo dos que precisam aprender. 

Esse trabalho. que acompanhei de seu pl'lncipio, foi 
cxtraordinario! E' certo que Joaquim de \\1.st·oncellos 
teve :i seu lado ajudu de al~ns homens de J;:romde "ª' 
lor e importancia. como Rocha Peixoto. um dos maio· 
rcs Ulustradore~ da sua patria. cuja prematura morte. 1.30 
receme. íoi surpreza. l1cm trhte. para a inum<"ra\'e1 quan· 
tidade dos seus admirMlorcs: o sr. Correia Pacheco, ve
rt:tdor do pelouro da Hi1'1iotheca e do Muzeu. o sr. dr. 
Duarte Leite, seu collcga oa ,·ereaç!lo. i\las t•stou cer
to ele que. sem a imclli;.:ente tenacidade o de!iimedido 
amôr pela sua tcrr~a. tiue t!lo altamente clbningucm o 
arçht.:ol~o portuense, ;1 co11ccçào de fafançat portugue· 
.(3J, n!t• estaria hoje no Porto. se n.J.o p<•r preço supe· 

ç·.,. pois que o propno 
sulacrlptor d"estas linhas 
cslcvc encarregado por dois 
a rn l go s , colleccionadore.!f 
de L l<boa. de comprar lO· 
da n rollccc;:lo, o que n:to 
succcdcu de\·ido ao justl· 
fiado emp nho do sr. \~as· 
conccllos. o que sobre-ma· 
ncira o honra e mostta o 
~cu amt'1r pela cidade onde 
tem vtvido. 

L"m •uado de lou,·or a 
este nosso amigo. (1 me· 
morin de Rocha Peixoto 
e aos ~rs. vereadores Cor· 
reia Parhcco e Duarte Ld· 
te. JK'l•> bom esito da sua 
extrcm::ida dedicaçà<>: 1-_: 
que o bello exemplo fru· 
clihque de modo que as 
preciosidades que ainda 
nos restam v:io de prcfe. 
renda enriquecer os 1nu· 
zcus dn paiz onde toda e.u., 
art~ bt•m n:tcional 
dc,:c ser cooscr
vad.a n;l affinnaçlo 
dot nonos bellos 
trahalhos do pas· 
~;_ido. 

riM ao que realmcntt· 'ale. Posso aliançar esta asser- J 
$a/""\ ---~~o ~O.- ~;;;, ~~"'~e. ~·!,-•1~ ~~,:<~~.ri::>· 
~~~ O'~<Q~d%'~o1s'L> "º"" 
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O .. )/)ir, depois de fa. 
zer o elogio do acrual 

rei da Belgica, das suas tet\den· 
cias populares da organisação 
de sociedades de soccorro mu· 
tuo e das ntas attcnções para 
com o proletariado1 conclue : 
•De resto o sociaHsino n!lo é in· 
compativel com a monarchia.• 

Alberto T é reahneme um SO· 
cialista d'esrado e os seus gos· 
tos s:io t:io s mples, t~o modes· 
tos, que yarcçe bem querer dar 
á sua vida particulat a feiç.:io 
saliente dos seus actos publicos . 
Sendo principc, em vez de se 
dedicar ús cousas militares1 que 
tanto agradam aos homens elas 
famílias reaes, ern lagar de se 
sentir attrahido para · as fardas 
\"istosas e piaíar sobre um ca· 
\•alio cm dia de paradas, fez. 
se engenheiro mechauko, pto· 

curou na sciencia o fim da 
soa vida, o 1argo destino 

sonhado, e envergando por vezes a blusa 
d'oper:i.rio, pôz·sc cm contacto com o 
povo. Esse rei de lrima e quatTO annos 
e~tudou com o maior cuidado a vida ela 
sua nação1 vendo o desenvolvimento das idéas 
modernas . Tornará a monarchia compalivel 
com ellas. No fundo das minas, com o seu trajo 
de obreiro, o largo chapeu d'abas na cabeça, oào 
desdc1,ha apertar as mãos aos trabalhadores en·aquelle ~ongo 
tuido de vida esse Cob\lrgo, aparentado com as principaes ca· 
sas reinantes da Europa. stntC ·SC tanto à vontade como no seu lar. 

A sua graude preoccupaçào, desde muito novo, consiste em. 
melhorar a sorte dos 01>crarios, e, assim, percorrendo officina$. 
ateliers e estaleiros, o rei pôe-se ao corrente de tudo, deixando 
por ve1,es o seu gosto pela mechaoica, para correr ao Jogar on<le 
ha mais urgentes neccssi<lades a prover. 

A classe piscatoria da Setgica estava soffrendo uma grande 
crise ; nrio havia pão nos lares humildes da costa 11amenga, pas· 
savam·se largos dias desoladores, os pescadores choravam diante 
das redes rotas, as rreanças solTriam dos desastres dos seus pa· 
rentes, e o principe, percorrendo toda a rcgi~o. v1 vendo a vida 
d"aqucll;:i gente, ex(lmiJ)a1)dO tudo, acabou por fundar em l.a 
Panne uma caixa de soccorros para os opera rios do mar, cuio 
fundo foi constituído pelos seus proprios capitaes. Ao m.esmo 
tempo voltava-se para as creanças mais pobres da colonfa. para 
os orphaos e para os desditosos1 e creava a bordo do /bis uma 
escola.asylo onde se ensina, com os trabalhos da pesca, tudo de 
que carece um marinheho. E1 já o fundamento da marinha mer· 
cante nacional. que entrevê nos seus f'Onhos de rei moderno. 

A seu lado, bem digna companhe:ra n'essa obra de dcdicaçao. 
apparece a rainha lzabel, ri lha da i1,íanta Maria José de Bragança. 

1- 0 novo !IOberauo da Belgic11,. Alberto 1. filho do (Onde de 1na11dre9, so· 
bri11 ho do rd LeQ110ldo li (tllellb CHUSSl$AU·1'1.A\' IRNS). 2 - A DO\'ª 
tainha da IJ.cJgic;a, D. lnbcl, filba da lnf.inta de l'ortu.gal O. ~1nria 

JóSê, ntu. do rei O. Miguel 

2Q 



1-~.~::~:.l~rt~~=~ri~I,~«,'~! r:.~~~11 ~~de: 
dando llmA liitAo de nlJlf~a a ~11 f1lh<1 mai~ ,e-lho, 

o pribdpc Leosivldo, hoje ht'rdor1ro da cqrôra 

neta. de D. ~liguei 1. <JUC ttm tan10 de C'ora· 
)OSa como de boa e <1ue vac c·nsinando aos 
hlhos, deante elas cn·anç:u1 do po\'O, que os 
príncipe!' d'esta epoca de uao~ições teem 
de conquistar o seu logur nas almas. 

Nas minas de carvao de Scranig. onde 
acompanhou o espo .. o, qul.o: descer com elle. 
e ultimamente ainda. essa rainha passou 
i111;;uma.s horas no c:a•or intt·nso d'uma (a. 
bric:.t de vidros p.1ra tjut· o 1cl voh.ára as 
"'ua~ atteoções. Fundaram rttcntemente ~~ 
obras O ar /i;:r< f>tJt·a as rnanrns, Os f>e
q11N1os mar/J·ru e a /, 1gn NtUio11nl ~011.lra a 
t11hrrt11lou. 

O rei ordena ao seu ~ecn·tario. sr. Gode· 
froy. que lhe mostre lodns ª" carias de pe
didos, venham d'ondc vlt:rom, e r3ramente 
dt•ixa de soccorrcr d'uma maneira nobre 
nquclles que se lhe dirl~cm. Pelo n:iscimeot<> 
dos seus 6lhos distribuira1n grandes quantias 
30s pequenos pobre!'!. e j:amais n..t. roa um 
filho do po\'o CU"rlJUlmt·ntou os prindpcts 
LC"opo1do e Carlos. st"m que dlts correspon· 
dcs,ern da fôrma n.ais delicada a essa sau
daçno. 

Os alumnos d'uma <·scola primaria de Bru· 
xellas foram pauc:ar ao bosque de Cambre 
e alguns d'cllcs encontrar<1m su~p<"nso d"uma 
nn•ore o êorpo d'um homc.~m que ainda dava 
signacs de vida: as crt·nnças aterrorlsadas 
iam pôr-se cm fuga. quando uma li_seirameote 
subiu ;, arvore e c.:ortõu a corda, salvando 
a~sim o desditoso. No paço dos príncipes 
~oube·se d 'essa acç.:io ,.,,1orosa d'um garotete 
de doze annos. e desde IQJ.:O os 3C'tuaes SO· 
bera.nos o quiz.er4m vc:r •• \.1bcrto 1 sentou.o 
á sua mesa entre os seus filhos e a prin
ccza, no fim do jantar. deu·lhe um lindo re· 
logio de ouro como renndaçao do seu 
bello feito. Quando o soberano passa 



O prineipe Albtrto.t"11gt'nheiro n~ha11\co 
d" ''illil:l a u111a mit1a de ear\':10 

no bairro 1>obre onde o pequeno heroe mor.l 
ounc.a deixa <le parar á s:ua porta. e os opcra
rios que ali habilam acercam-se d'elle sem e-e· 
rimor~ia, soniem·lhe e falam·lhe. 

E' assim Alberto I, rei dos belgas, que teria sido 
um simples engel)heiro mechanico s<-m o crime que 
anniquillou o princi pc J.3aclouin, seu irmão, e que 
devia reinar. Vivendo sempre nas classes para onde 
os seus gostos o chamavam; tratando de perto com o 
povo e comprcheodendo o, intetessando-sc pelas suas 
necessidades, logo qttc se tomou herdeiro do throno 
redobrou de cuidados para com os hum i1des. A sua 
maneira de comprehender a reale7.a é na verdade 
bem logka e bem nobre. f\ào se julga um ser pri
vilegiado, ma~ apenas um homem que tem uma alta 
miss::io a cumprir : nào faz do seu nascimento um 
preconceito, lu<:ta para ser digno do logar qu<" oc
cupa e n'esses grandes centros de trabalho surge cO· 
mo o primeit'o trabalhador. Filho d'mna raça real 
desdenha das grandes cerimonias da realeza. Quando 
o rei Leopoldo, com a sua grande ancia de edificar 
palacios lu. ... uosos, quiz otrerecer-lhe uma residencia 
''erdadeiramente regia o prindpe mostrou-se inclilTe
rcT)te. O architecto Maquet fôra er)carregado do tra
balho, o velho soberano tratára com elle tudo desde 
as ornamentações das salas aos enfeites e,;:ternos. 
Uma fonte monumental ficaria n'uma praça fronteira 
ao 1)alacio, na rua Quetclet. As cav<.&llariças seriam 
construidas no angulo da rua Meredien para o que 
seria preciso deirar abaixo alguns predios. O prind· 
pe Alberto recusou tudo. Leopoldo Lambem na.o insis· 
th1 sabendo que elle preferia o seu <:halct modesto 
onde Jeva a ma?s burgueza das vidas com a esposa e 
os filhos, educados nas suas idéas. 

As suas distracções stio ainda coii::as praticas. A fô. 
ra algum passeio a cavallo ou d'autoroO\'el, o rei 
trabalha até manualmente cm metallurgia e electrici· 
dade e dedica-se profundamente ao est\ldO da eco· 
nomia politica. De quando em yuando nas suas Si:llas 
ha reuniões devéras curiosa.s. N:to se vêem fardas 

O /m'nrij>,. Al6erlo J11.11la~trt1{H>: O principe visitllndo 
com 1"'1•5 filho,; o J6i1, oud~ fondou um111 cscola·s11;.ylo para ~ Olbo,i 

dos p~adotts. 

,j\ 1 



a n!'lo serem as dos offidacs :1s •>rdcns; o resto dO$ 
com·idado~ sao sabios. cngcnhcaros. iodustriaes. 

X"esta. época cm que os throno1 ruem. Al
~rti> J:i Belgica conser\'ará o seu porque em 
\'eZ de se ...:ercar d"esquadrt'"•es, de lt·~·ar a vida 
apparatosa. de se entregar nas m~ns dos poli· 
tlcns manhosos. d'esses conservadores que 
scr\' iram o rei Leopoldo, apparecc írancamen· 
te com a blusa d'obreiro diante de seu povo. 
Quando alumno da Esrola Mllh.r exigia 
ter uma alcunha <.Orno todos os ~cus ron
disclpulos. Chamaram.lhe Cout'lr·.1fantd, 
por c-au'.a da capinha cuna que u~\'3, e 
dlc hcou satisfeito porque assim se cgua
la\·a et•m os outros. o que é a gr"Jnde 
lendencia do seu espírito. Quer merecer 
dlrh:tr homc-ns. n!\o o quer fazer apenas 
em nome d'um privilegio de (·asta. E as· 
si!:1 deve ser. ü m rei modem o tem que 
vl·r ele perto o seu pô\'0, !'aber dHs suas 
angustias. conhecer as suas dUrc•s, luctar 
a seu lado e pelo seu bem, pondo de ban· 
ela preconceitos, tradições e con!!:elhos, cha· 
mando pí.lra si os indivíduos que ~e diS· 
tin~ain e nao querendo ter uma c(irte onde 
o cerimonial esconda 0$ pensamento". De 
cabeç-a lc\·antada. s.). como um hom<"m 
que é, ;\lbello I da Belci<d di•pc nsa as 
h 1nrarias ba.naes. rC<"Usa o ~uxilio dos 
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\·crdadeiro lo~r qut• lhe cumpete e o ~ 
paiz olha·o como seu sobtrJnO, mili 
1>ela conquista exercida do que pelo 
<hrcito dh·ino ft succcu.~o do consen·ador 
Leopoldo II. 

A Belgica imeira se voltou para cite no dia 
cm <1uc exdamou em .. \ntuerpia: 

A naç!lo que no futuro melhor comprehcn· 
<ler as necessidades sociacs cio commercio e 
da industria, que melhor puder asscrurar as 
relações amigaveis entre o Ci1pital e o ~abalho. 
prcponderdrá nas re-laçõeK mutuas entre os po· 
vos. Ser unidos. luc:t.a1 lado a lado por um 
nobre 6m, é estimar um e outro. ê inspirar a 
confiança, pedra angular da concordia e da 
uniào. 

Realmente o rei sodaliJta conseguiu inspirar 
essa cabal confiança, o que raras \'e:1.es succede 
aos reis. e Alberto obteve-a, porque ousada e 
sinceramente a soube ganhar. 

ltaramente enverga a su:1 farda de general: 
falia sem;ne alto, caminha direito, otto tem que 
einpallideccr de terror diante d'um homem do 
povo que se lhe dirija 1><>rquo está habituado 

a a1>ertar as ma.<is dos trabalhadores: não tem 
4ue recear as TC\'Oltas. porque faz concessões 
e \·ae crear sem du\'lda dentro da sua mo· 
narc-hia a ~ansi~~~t:~a net:tS!~1ria do capital 
com o saJano. D1r11;1ndo0 1c dircctamente ás 
fontes do maJ busca estancai-as e assim fica· 
rt1 na. historia da Europa n•este tempo de 
~allenctas de thronos ·O principc que nunca 
Julgou ser rei, o innao d'cssc Badouin todo 
militar, todo dedicado !1s Jlaradas, ús ~·i~itas 
a quartei~. amigo do cspec1aculo a procurar 
no exercito mn auxilio que cllt n3o 11óde Fi 

dar a nenhum sobcr:lno desde que a na· 
ção o repilla por inutil. .\ realeza moder· 
na ou se apoia na oLra do proprio rei co· 
mo Alberto 1 nos seus trabalhadores. nos 
mjneiros, nos pcst·adores. nos humildes. 
ou ent.aonàohaver.'t bayoneta.spormaisa6a· 

das o ío1 tcs que a pos. 
snm aguentar. 




