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OC>N'IF>REIVI AS 

Seda.s Suissa.s 
Peçam a• amo•tr•• du iwssas 

Novul AdC$ cm 1ucto, bfauco ou. o6Jl 
Eollo.nno, C•r:hemlro, Shan· 

~hY~.~'õ'6°t •• -:'J, c,;:.::11!~ 
Mouascllno, lar1t11r:i 110 c m . a par· 
th' de fr. 1, 15 o m etro , pata \•e.u do i<. 
bh11;('11, (;1(., :i.'l:s;n, eootno ~ blu .. a t 
ve•lldo• bordado• 0:1n baii11o1e, 
111., toilee kd11.. 

Vcndc m 0$11" no11i:a~ 11crl :11.'l s:lft:uitida!I 
!IO!idu dlr &etamonte •o• con• 
•umldoroa e fran CIJS do por to 
a domlctro. 

SCHWEIZER & C.º 
Luce rne E 11. (Suiasa ) 

F.xport:1..;~o 
..ic !'""'11" 

O~,.OSITO QERAl-

15, RUA OOS SAPA TEIROS, LISBOA 

EM 20 DIAS ~u,11,Mtfi~lLL 

ANEMIA p~r~~~s 
CHLOROSE, p~_!!,YALESCENÇA 

EliXir ~.s. Vlcente •• Paula 
Em tod•s u P"umatlas 011 110 D1rotrt0 Gll\AL 

CURIEL&DlLIGAHT,Ruado.Sa,patel tot 16, 1' LISSOA 
'3QO reis o m.$CO franco porto em tOdo Portugal 
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Os temporaes 
que assollaram quasi 
todo o paiz tiveram 
o seu mais tcrrh·el quadro 
na cheia do Douro, que 
fez da velha cidade do 
trabalho um lugar de de· 
solaç~o. 

No clin z1 começou a 
tonnenttt e dentro cm pou-
co o rio levava já uma 
corrente de quinze a ,·inte 
milhas por hora; as aguas 
galga"am o• parcdões. ala
gavam as margens. inun
dando as ca . .sas e rtduzin-
do á maior mit:cria os seus 
habitantes. Os barcos fo
ram le\•ados no lmpeto da 
corrente, para se despeda-
ça rc rr. brutalmente uns 
contra os outros; dos ar
mazens de Gaya inunda·r.·~1 
dos eram arrasta-
dos violent~'ll'l\r:nte 
os cascos de ,.1. 

à...C'_J_=- - -Yí 1 
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t - A ngua junto á!I l'S(adas da Ribeira, 1- A bal'C:a Santos ~ Amtr,.o.I que. amlslada 
pcb. corrc111e, deu :i cc>!;ta ua Canlar('fra. J- 0 Ingre v~NUIÜIY enCR1l1.f'do ""' Ca11t1uein1. 

<4-Aspce10 tirado do tabotelro Inferior da po1ne 1). l.\lb 1u.N1 o lusr;o 
dos Guind:tes, \'cndo·SiC os dffiroços dos eaes c dos baroos nribelos 



1-0 fr. Adol11ho l'unC'nlcl, JtOV('nllldot dYil do Por10, fuc11do a d~rlpção dos desutrtS 
llO du:íe do êslado no Molh<' de CArrchot1 

11-No. Çuind.l\es: OestrO(Oll <:au11ad01 P•la (;h<":la 



1-Em rto1t da Alfandega: Vtua ma onde " •Hn\ H coinmu11icaç6cs 1>0r mtio de barC'ot. 
1:- 8arcos na.iff9pdol junto do potto ltlt1r•phiço da C•ntàrtira.. 



1-0 Ctllllra, cnc:alhaclo na flo1 do Ocrnro. :t-()s, •obrtvh'('nlt• do 'º11t/la: •r. Alfredo Jacob, maTlrih~lto 
t' t-:rncst 0$lfei0l , cht'gador-0 trl1>ul1Ullt' llf. Frcdtkb oont o M'\I do-Sr, Adalbtrt Prichncr cozi"l1clrn e Wl1lC'ln1 

WildC' d 1t'gado1". 3-Vm .-uolllo R1u/M'1Nlc: O ,l\'n/01 M<:alhado na ban11-tCliclli d.e Al.\'ÀO) 



a-1~1· Rei c.'Om o IKulclente do co1111ielhn, fl'.O\'C• n•d<>r c:h li do Porto e o mi11is.tro da m.;irinha 
''l~ltando ll Kl~ll'a dn Porto. 

2-Hl·K~I 1atllndo d'11ma ea<.n no ''elho bairro do D•f"redo, que n. cheia q11a.sl submergiu 



A barra do rort6 nà ma.11hl ck Jf> 



nhos generosos no ruido 
da! ondas. no zunido do 
vento, na desoladora es· 
curidao da cidade duran· 
te tres noites. Os vas><>· 
res. com as amarra!'> par· 
tidas. faziam signacs de 
alarme e era imposs1vcl 
soccorrel-os; outras em· 
barcações passavam rapi· 
damente junto d'elles, já 
desmanteladas. como o 
L11silania e o Douro, tor· 
u:.daq em destroços. O 
vapor allcmaoCin/ra par· 
riu as amarras e foi cho· 
car·se com a corveta Es· 
leplumia, a qual seguiu 
desarvorada rio abaixo, 
indo encalhar ao norte 
no pbarolim de l'elguei· 
ras. onde o mar a aC"a· 
bou. 

Tres dos tripulantes do 
Cintra pereceram nas on· 
das ao procurarem sal· 
var-se n 'um pequeno bar· 
co, o que cinco dos seus 
companheiros consegui· 
ram. Os prcjuizos mate· 
rfacs sno inralcu1aveis. 



.:p 



Xo l~ibatr.jo a cheia dc5'rulu ç'tsas, 
;•bateu muros, o.rrastou ;.uto, •1b~ou os 
ccllciros e h·,·4 1u as ,tr\'ores tM su1 cor· 
rente imp-l"tuon. S•mt;1u•m, que sofltc 
sempre muito e<•m :1, inunda\t'•CS, t'!\tc· 
ve isolada durant<" quatro dlns e as aguas 
flttin~lrum :1 :iltura rio sete metro5 e no· 
venta e cinco centim tros, (1uando cm 
18jb, por occa.slào da ~rande cheia, d· 
nha111 chegado (1 ahun1 do !!IC l<' inetros o 
oitenta o dois. N0 segu1\dl) dia dos t<'m· 

poracs morreram aíogados quatro homens: 
os habitantes do togar da Tapada passa
ram a noite sobre os telhados vendo que 
~s aguas subiam sempre. No valle, to· 
do alagado, eetiveram dois dias cincoen· 
ta eguas e poldro& da Coudelaria N acio· 
nal a1>enas com a cabeça íóra d'agua e 
conservando·se a guardai-as um velho de 
setenta annos quê nào as quiz abanclo· 
nar, ficando n'aquelle extranho posto. 
Por toda a rcg-iào a mesma nota desola· 





L 
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1-0 rio U \ero, 
a nttt da chcb1, 

µt"rmltti11do 
,·~r a ,1uaritld1.dc '-'O""lclc· 

'*''t't tlt: e1nb9•C•çõo 
que 11.11 •xu•ll dtMrulr••fl. 

:r-0 U('A d.a kibtl,., 
nnlc• d111 tht'la, 

e quc foi por completo 
iriu11d.ido pl'.1411 a~u1111 
J-0 CAts do Portl), 

c11trt: a 1ua 

dt' s.;.~"°r.~:r,::~•d"" 
antt"' da 1;ht'ia, t' Qllt' 

•• a111•• 1<Ubmcrsiram 

dora, a mesma mi· 
~cria para os habi· 
tantcs. as sementci· 
ras destruídas na 
colera das aguas rc· 
voltadas. 



J' . 4 • . " 
.... 

1-,\ Rl~lra dl" $.11\t.Ar("m e 05 c:unpo• de Sllr11111en1 inundados. 
2-0 Tejo vi1110 d11 11 1•01111-11 do Sol, cni SallUlrem, n" 111•111\~ de :.5 de <ki.cmbrp. 



1-Um tf~dM> cl11 llpadn de .\lmC'lrin., <kµoi• di:. d~ida dali :igo1tt1 do Tejo 
~ HI k t"I ""' rnuJé Alfl•t"itim. 









T!JS COKfeRct\Cl8S 1ITTE.'RijRJk)S uo V. 8~ELI~ 

\ cmprc1.a do theatro D . 
. \uta 1a, a quem Lisboa de· 
.,.ia j.'t a revelac,·tto de todos 
os h'l'<mtks actores e de to· 
da!t m~ •u·trizes celebres do the:uro 
conkmporanco, a começar em Sar;.1h 

Bemh:mlt o a acabar cm Sada Yacco, 
iniciou com a ... inda a Lisboa de J ran 
Rid1epin, o am·tor glorioso do Chrmi· 
netlN •• uma das mais illustres hgur.-~ da 
moderna littf'ratura franceza. uma serie 
de CN1Íc;rt'ndas. em que ,·cremos JlaSSar 
al:::umas das perM>nalidades mais un1ver· 
:salmente ronhe<: tdas nas lettras. Coube 
"-'º ~anele poeta francez o inau~r;.ir n~l 
sala do D ... \1nelia essa serie de confe· 
rend.-.s lineraria.s. e toda a imprcmsa 
diaria rcgbnou em pa1avras de incondl· 
t-·ional admiraçtlo o encanto da glorJmsa 
palavra do a\H"tor inspirado e vehrmc.\n· 
te• tia Nbuk rf

0 !!'111era11de, que csco1hrra 
para lhcma das suas duas conferencia§, 
realisadas ua sexta.feira e s.abbado ulti· 
mos, <> ,I/,,,· e .1 L<nda ~ .Vtlp.olrhtJ 
alra:o 1//1 J'on1'1. 

\:"lo s!\o já apenas os reis que .,·iajam • 
... ·:>mo rc1)rcsr.ntantt!I: do Estado, iO\'Csti· 
dos pela \'tontadc dos povos d'es!l;l re· 
prc'iCnt;.1ç!lo ma~cstosa e ÍOT1na1ist3. O 
sc..:ulo x1 x, que assistira á inau~rn<;!lo 
das \'i<1gens rcacs. legou ao seculo \X, 
com o desenvolvimento dos COt'l~l'CSSOS 
sdcntitit·os. a pr;_1tica salutar d'cstas ver· 
dadeira..:; embaixad<-is do talento, c::rnn 
que :11 nac.,·i'\es exhibem. em nobl'e con· 
correnc: ia mrnt.<11. os seus grand<-..s poe· 
ta!il. os :r;c·u .ti,?fandes romancisras, os seu!' 
zrar1dCi hhtoriadotcs. os seus grandes 
pen!adore" 

Ha do1:~ annvs. quando Paul 
Bour~cl partia para os E~nados 

Unidos, convidado para fazer um;i lliCrie ck 
<"oníero1,cia:s, que ficaram me1norav1·is. 11!\o 
faltou quem est1 anhasse que um homem 
do sru universal renome 1ittcr;1rlo n:to th·essc 
1enundadn :1 cxhibi(':l.O rec1amist~1 da ~ua perso· 
natidade. ~las depressa a insensata 1urprC.1.a !l:C 
ex tin~iu e n:.o tardou que se comprchcndc5-
se todo o nobre akance da movaç!\o amcri1._ana. 
4ue ia permit\ir aos povos o conhedmcnto due· 
cto do:s i.,rrandc~ anistas. unh-crs;11isan<1 ... o culto 
do talento. 

Em hrev~·., dias, no mesmo palco illu!ltrc do 
D. Amcll;1 onde acabamos c'o Vl'f l~khepin. ve· 
ren'los 1\t •1n(' Catullc Me1'ldês, a viuva elo i;:ra.nde 
ilOCta da l 'iér~t· d'Avila, t~O tragic:unentc mor· 
to ha pouco 11\(ifS d"um anno, e outros prcstii;:io· 

!tOS .. ·ult(\~ pcrpassar~o na scena do theatro do 
\/ _7 Thezouro Velho. onde os e:-pera a mcir.ma an· 
e,._/' cio,.,1 emoc;ào com que Lisboa \'lu ai:/•ra ~p· 

pare<·t'r < m sccoa a fii-,"llfa i;:loriosa tio auctor 
dn C!:r11.11:t't1t1. 

1-MArla1n" Ciuulle: Me:n<lêt; . 
.r-j\"11u Rlc:he:pin 



1-0 atrupo dOI' ~: (Ua t...qui:1da f>U• a 
chtt'llllll'I O. Candida C1h•, O. ,\lat1<l 1,i:,.h 
d'A,..11rnriçlo, 1). ,\lar~ml.a. O. Cn1till• O. t:lotuthc .. 
ria t.'aaaH ck la RON. O. Mana do Canno, O '\1a. ~ 

na das Mt"reoh Bnvo. O. Paahn.a d',\\('llar. O. \ta. ~\ 
n• d'A11oum~ Lobt.to. e " ,.,.._. Car1._. San OJ 

John ~. Hienriq..e: Braio e Jo&o Lobiau>. 

~a festa realisada em C'3Sa do sr. joao ~""" 
J>oui Jnnior distinguiranH~e. com as dis- -i 
•.lnc:H•:S amadoras de musica, ns senho- ~ 
ras que tomaram parte nos c/1ros, magni· ,;~ . . 
hc,11nen tc ensal(1dos. O co1werto de .,bino, !xj~ 
v1ollno e violoncello deixou umn ~raode f-' 
impressl'to d'arte, mas o grande attractivo i\ .... 
da noite foi sem duvida a maneira como '\ 
as creança" representaram a l>C\'.ª franceza §t 
l.u ~lils re;'O/lts e a comt:<H.1 allemà :~ 
/11 der ll~sll11aelsl111N. Xo meio <la alet;:ria ~ 
do! pequenitos. a festa de,·urreu sempre :( 
C\ ·m o mesmo brilho, terminancto por ~ 
um c:an1ico emoado com um ~randc sen· ~ 
timento artistico. 

1- 0s mt!nlr•o. M1t1eall1la MUiier, G~1dum Wibor-.g. Mario l)Otti, Joio Doul e Miuia l.un1a l)oul, 
ua comedi• a ltemA IN dl'1 U!UlrNo.-t1tN/JI', 3 - Sr.• 1). Marloi Doui, 4- Sr. Jtolo n .. 111. 

s - 0& 111enhtt'l11 ~1•ilo L>otti, H111cna Momelro, Marlll 1. 11lrit Ottlt i e Joio A1nonio ooui 1111. comtdlt1 
(r1111ÇCoU. l.n /l'llls 1·n•o.fl1'1. ~A nrvQr(" oo N1m1l.-fCtu•1s <h: •a!'tOL.l~L) 



1-1 '• •n. 11re~idt11tc: do ~n"<"lho, 
•11lnl<ie111~ do rc:ino e J"•llça 

itu•rdando Rl•M.f'i 
li O C'hdc: dilo &tado t-ntrando 

no parlamento. 
J:-t-l·Ket <:'Oftl o •r. condr 

•k S Loart~ ua can .. 1cet de: pia.. 
4-t-l·Rc:i •puodo...e .i f'l'ltrada 

d_. edit'irio d;u C•\ftc-L 
" .o , "'lnhtro d• Antt"ric., chc:a~ndo 

tl.5C.:6rtu 
t.-A ic:unrd;ri re11I do11 au;t1rlros. 

;-th '' '· Wcm:('slau de 1.111111, pAlriarcba 
.1 .. 1 1•t,..,a. " condt- d(' Mu~1uuclla 

\ C"nru~~ doe d1Kn1'atK>s-. 
A carnuic:m tt 

(CluA.iJ ti~ aOO•XISL 



1-·0t · • .~-· Th~Uollrair ~f. 
lAJO li pDfCa da C.~rll \h; ip .. l 

1-~ ......_ du A MOIUO J-" d ·' • 1da. E .. 
Mbto 1.~lo • C•pffhno 1t..1bdro a aauobo 

do 111•nk "'°- J-'c•arobado 
~ ••111'"-amu 4-U paWU-,..,por1a 

da Ca•UA \1 wki ... 1 .,_A di~J.o da A,. 0-
sçl.o dt 14 .CH - \ .aht,.a 

da C•••11 cMflO • ct. mu1f«tlla<4.o. 

"' ' 



~I •-º •·"'~ •• .,.. ... s. J•-
1110 que t~m O. ft."• 11 

' a 17, ondf ~ dw a explosão 
l - O lfltcdot do &qeamlo .uda..r 

t•~u•rd•• <kpoi.s 
da hplCl&ào 

)-·A fad11tla do pfedio pós 
o ?1l 11huro 

~ · -0111rn dt1~11dcn<:la dJ1 cas1~ 
ch·110I" do d tsuttc. 

fC/irlth d, llKl'<Ol.llU.) 

:No dia ·'º de dezembro 
l1ou,·<' t11n;1 t·xplosào de gaz 
n· 1 prnli11 n.• 2.\ <Ja rua de 
~ Ju1ilo. t'aU!l3da pela in· 
advertenda d·uns operarios 
'iue lldxar.1m rupturas na ca
nalisaiw~o lM •~ta de 00\'0 no 
quarto and;..1r. A polida fez 
al~uma~ pri!lc">cs. julgando tra· 
t;1r se do l;tl>rico de explosi· 
\ 'OS na r :urn. nào as manten· 
cio, no cx pli :ar·se a origem 
cl1l des~tstrt, que causou 
p;1 :mdelll cstr~11:os. 
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~1 
DO MUNDO 

O Egypto é 
uma vasta ne
cropole, onde 
se ele,,ava1n tu· 
mu1os, que so
breviveram ás 
cidades desap
parecidas. 

1-C~ndc Prr:\mid(: dt Keop" 
,_:\l:irgcm1 do Nilo 
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uma mrsquita, com um eleva· 
do zirnborio. d 'uma elegaucia 
C:"l;trema, indicando que ou.tt'ora 
existiu ali um dos mais bellos 
cdificios arabcs. que hnie se 
vae desmoron:mdo. E' a nccro

pole dos kallfos. conhecida tambem pelo 
nome de mesquita de l\:ai· Bey, ou p<'lo 
nome de 7immlos do.t kolifns. 

Para se vlsltar, atravessa.se o bairro ara
be e entra 1c n'uma cncnadlhada de cstrel· 
tas ruas. ladeadas por ccmiterios, onde se levan
tam mm 1los, que, no seu BSJ)C<'lO, indicam JlCrten· 
:ere1t, a famílias ricasou, ao menos, abastadas. Parece 
que vamos caminhando pelas avenidas de um vasto 
C"!miterio. Ao chegar â 1ncsquira, vê-se que foi uma 
consuucçao 01>ulenta. elegnnie e digna dos que outr'ora 
deram leis no Eg.yptO. 

Lá dentro depara·se·nos o tumulo do prophcla, 
tendo ao lado e junto ao pul1>ito duas pedras, uma 
parda e outra encarnada, com a impressno das sua:! 
pegadas. e a que os musuhnanos prestam tanta vene· 
ração. que é vedado tocar-lhes: esl!lo robertas com 
uma cupula de metal. tendo ainda uma finissima tela 
a protegei·•• do pó. Os vltraes das suas janellas sao 
dignos de aucnçtio e pas<11am por serem os melhores 
e os mais bellos especilncns cl'aquelle gcnero cm todo 
o Cairo. 

Uma e!treita porta dá para o Pantheon dos Kaliías, 
que iatem em riquissimos tumulos de- mannorc. de 
jasi:e e de prata, enfileirados e em salas reservadas. 

Das paredes pendem bcllos pannos da Per· 
sia, bordados a oiro e prata, offertas dos 
nmsulmanos villdOs de l\Ieca. 

Apoz a visita vamos a outra necropo1e, 
n!\o menos interessante. E' o 1imtu/Q 
{/qs .Jfgni~/tll'OI. 

Estao ao sul da Cidadclla, e se
riam bcllos exemplares da archite· 

ctura arabe , se 
n :to estivessem 

cahindo cm ruinas. 
~'uma camara espe· 

cial estào os tumulos dos Ma· 
melucos e suas fa.milias. a1,,:uns dos quaes 
são dignos de nota. Todo" leem uma lapide á 
cabeceira, terminando umns por um ct>jid, in
dicando pertencerem aois ho1neos. e outros por 
uma trança de cabello. por n'elles jazrrem as 
suas mulheres. ):as varias dependcocias nada ha 
de notavet. a nào ser a sua magnifi.ccncia pri
mithra, de que ainda hoje d!lo iodic:ios. 

A mais gi~antesca nccrop·ole do Egypto está 
situada rrn. nutrgem esquc1da do N ilo, cm pleno 
deser to da Lybia. Erguem-se ali as Pyramides 
de Gizet. O trajecto faz.se em carro clcctrico. 
que atravessa a p trte curopêa da cidade, cheia 
dos mais bcllos edificios 1>ublicos e particulares. 
contorna os jardins de Ghezirch, situados entre 
os dois braços do N ilo; atravessa uma bem lan
çada ponto db íetro, e percorre una ex tensa ave· 
nida, ladeada de acacias e palmeiras. que vae 
dar a Mena House, fim da linha. Desde a mar
gem do Xilo até ali a estrada é bastante elevada~ 
e essa elcvaç:lo serve de dique ás inundações 
J:>eriodicas do Nilo, que vac fertiJisar os campos 
marginaes. A linha íerrca que ,·ae <lo Cairo a As· 
suan corta esta estrada. 3travessando uses vas· 

tos cemiterios que abundam entre 
Gitet e Thebas. D'um e 
d'outro lado. uma extensa 
planicic mostra os seus ver· 

dcjantcs campos, a 
perderem-se de 
vista, talhados pe
los .. -anacs e d'uma 
fertilhlade encanta· 

1- A p) ram1ck k Sakka.r& 
a-ro, Ol'do t',gJ pdo •••• mu&"('n• do Nilo. 



dora. Em ~lena House é-se assaltado por uma 
nu•;crn ele heduinos. que nos offerecem camcllos e ju· 
mento~ para nos conduzirem {1s Pyramides, com tanta m· 
5iste1wi;1 que a policia mal os 1)()de conter. Até !1s Pyra
midc" o lrajecto é curto. o por um camil\hO ingremc, 111~1s 
h<-m cuid~1do, a caravana comC\'OU a atravessar M areias 
amarcllt·nta~ do deserto da l.ybia. !'\ao sei o quo sentimos 
dentro <lc uc".s, que nos abaÍ•tva. !1 medida que no!ll lamos 
approx1ma.1Hfo das Pyramidcs. Ao ch~armos ao ponto 
mais rlc\·ado da estrada. cm plc.:no deserto. 31)l)arc.·eram
nos em todd a sua estupenda grandeza os mais phnntasti· 
<'«>:5 monumentos que o. inw,p.innç~o do hornem podia crcat 

- as Pyramicles de Gizet. Par!1mos. exta.LÍ<'os, sem pro· 
nunciar pal;wra, sem fazer um unlco gesto que slgnifi.t-as· 
st: o nos!lo espanto, ao olhar para <1quelles cyclopicos 
1nonumt·ntos. e isto porque nos sentiamos opprimtdos. 
ar.mhados. p·crante aquell;i~ montanhas de granito, sahi· 
das das m!los do homem. Passados os primeiros momen· 
tos. cntrt•olhâmos-nos e cnt!\o demos l~s á nossa ex· 
pans:w. < om~!-&mos a marcha até lhe tocarmos com a m3o, 
1 orno <(Ut" duvidando da realidade d'aquelles colossos. 
Est<l\';unos cro face das celebres Pyramides do Egypto, 
que, rrnn r~1zOo, eram t idas como \Una das S'd~ Jlfat'avi· 
lh1u do 11/undo. 

,\ primeira pyr:nnide. a de 1\:éops, é formada 

9 por blÔ<"os de granito. rollocados uns c1n rlma de 
outros com tanta scicnda. com tanta pcrfclç3o e 
:~n intimamente juxt~1poscos que a arç:io dos se· 

~ 
culo.s j!t confundiu as su.."l.s arestas. 
t,)ucm nunea as ,·iu. i>Ôdc ;walial-as pelas suas 

dimenst>es, pela duraç:io da sua construcç!\o, pelo 
mmcro de operarios que n'clla,s ttabalharam e pela epo· ~ a ""' que foram construidas e em que faltavam os ma· 

\J hint ... mos para elevarem nquelles b1ócos de mais de J 

1 

neuo d'alto por 2 e 3 de comprido a uma t!lo prodi· 
;:i.i~~l itltura. Co1)Struida 4:ono annos antes de Chrast(". 
a l\ramide de .Kéops servia de tumulo a este Pharaô. 
que p·ertc-nda á IV dynastia. Xao é a maior. mas por 
ella a\·alic.un-se as oulras. As suas di· 
mcnsôc"' s:lo: cento e quarenta me· 
tro!( <Llltura.-seiscentos e trinta de 
cumprimento da base, cento e seten
ta e trcs de altura inclinada. 

J.:,~,~ cHmensões n:tio s!'lo as ver· 

dadeiras. p.?rque hoje a py· !</J~~~§~~ 
ramide cstú alguns metros 
soterrada na areia. Kl-ops 
obrigou todos os eg:ypcios a trabalharem 
n'aquclle monumento. Uns cortavam e pre· 
paravam os blócos na montanha ~lokattam; 
outros traziam-os d'ali 
atC ao Nilo; ainda ou· 
tros lc,·a.vam·os do 
Xilo até Gbet. 

Trabalharam 
sem intcrru1x;:to 
n•csta pyra1ni· 
de cem mil 
h o 1n e r1 s 

,,. 

1-A 111.-.«n"46 da gr:tn<k p)'ramlde 
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durante \•inte annos, re,·esaD· rm dez metros quadrados -descobre· 
do·se aos •cmesrres. Dez an· ~ ae a perder de vista um J>anora· 
nos le\"ou a preparaç!'lo do ca- ma surprehcnde1\le e incompara· 
minho para a conducç!'lo dos bló- vcl. Foi ali que Deus e o homem. 
cos desde Mokauam a Gizet. De· a natureza e a arte crcaram de com· 
pois construiram-se as cmnaras sub- mum accordo o panorama mais marn-

terrancns, e mais tarde levantou-se sobre e11as vllhoso que vista humana pcldc ter sobre a ter· 
aqucl1n lmmensa mollc de granito. ra! Foi ali que eu lancei um grito invohmtario de 

Em revestida e~teriormentc por uma cama_da admiraç!\o, e esqueci para sempre todos os ou· 
de argamana, que no decorrer dos seculos cah1u, tros encantos que n"cste mundo presenceára. 
cxcepto no vcrtice da segunda p~·ramldc. N"cste Ali, a íenilidade e a artdc1., isto é, a vida e 
revestimento. que era todo polidu. esta\•am es- a morte deíront.am.se. Slo 01 campos verdejan· 
criptos tm ~des tenras douradas. a biographia tts do ~ilo a um lado. e a arider. do deserto 
de Kéops. a descripç:to da obra. o numer~ d'ope· com as suas numerosas necropole!i+ a outro. 
rarlos, o que n'ella se gasl<lU, etc. HOJC. pela .\li, vê-se o mesmo que do alto da mesquita da 
queda d'esse re,·estimento. os b1l'~o1 íormam uma Cidadel1a, mas em sentido inverso. ~tais aio· 
especie de gigantesca esc~tda pela qual se sobe da, porque se vêcm ao longe sobre as ama· 
atu ao verticc. rcllcotas areias do deserto os esguios vertices 

A entrada para o interior das vinte e uma pyramlcles de Memphis, co· 
dn pyramide acha-se voltada lossucs, est.aticas, escarnect•ndo do tempo como 
para o norte, aonde \'Cm dar o tempo escarnece de tudo. 
um corredor baixo e cs- Chamavam ~is pyramldc~ siAnaes indel<:· 
trelto de setenta metros \'Cis da escra,·idlo d'um povo ilueiro, - ·p?is 
de co•nprido, que con· que íoi uma n~rdadcira esc-ra\·idào aqucl· 
dut .ls camaras mortua- la que tiveram os e~q>e:io!' durante a 
rias do rei e da rai· construcçào d·essc! cydnpicos monumcn· 
nh;:1. que ainda hoje tos. filhos d, ~lorla ou da loucura 
contém um sarcopha- de tyra1\nos. que se immortalisa.ram 
go. \'a!io, de ~- para todo o sempre. A seguir á py· 
nlto ('Í1r de rosa. rnmide de Kéops. 
Kstas çamaras se- est!' a de Ke· 
pulchracs, tene· 

brosas e pulvurulentas sào formadas de monoti
thos do granito côr de rosa, assim como as 
suas paredes. 

Deixando estes medonhos corredores. por 
onde se caminha (Om ditTiculdade e só á lu;r, 
de magnesio. voltamos. para prcscncear outro 
espectaculo magcstoro: a a,censlo ao verttce 
da p~·ramide. 

Esta, que é de diffidl cxecuçllo, ..; se ~~ 
ía.zer com o auxilio de dois ou trcs homens 

para rada pessoa, e que a \'àO levantan· 
do de bloco para bloco, cuja almra é 
muitas vezes superior :i. um mett o. Che
gados ao \'Crtkc uma plataíorma de 

úo 

írcn ou a Grande., e, depois <l'csta, a de Mi 
kcrlno ou a Divina. Em volta de todas ellas 
vêcm-sc vestigios de grupos de pequenas py· 
ramldes - tumulos dos altos íuncctonarios do 
Eg.rpto. Eram estes grupos que, ju:uamente 
com as Pvrami.des. constituiam a vasta e sur· 
prehendente nccropolc de Gizei. 

Qua!'.llto mais se .. :ootemplam cslcs tres co
lotsaet monumentos. mais ~randloso1 nos pa· 
rt"c~m. e quando se comoça a íaz.er uma idéa 
diatlncta d'clles, nao ha pa1a\'ras <1uc pos· 
s;tm descrever o sentimento d'e1pamo e 
de admiraçào que esmaga o espírito do 
observador. 



Aqut, n?lo acontece 
o que em geral se dâ com 

todas as ruinas; podem vêl'·Se sem· 
prc sem nllllca apresentarem o as· 
pc<:to de montanh:.s informes de destroços. 

C<•n:-• ·rvam-se inahctaveis atravez dos sccu· 
los. immensas na immensidade do dc~crto. 

)<: fni aqui que as Pyramidcs, depois de pre· 
sencearem a vi e torta d...- N apole!lo sobre os ma· 
melucos, as&istirnm u uma o uti a victori:_' nào me· 
nos gigantesca-a al>crtura do Canal ele Suez. 

A uns cem metros da pyramidc de Kêops, 
n'uma descida, outro monumento n!\o mcoos im· 
pre' •ionante se nos depara. E' a fo~sphinge. essa 
m.1ra\'ilhosa cabe\a, de olhar extactico, como que 
suntl:.1ndo as profundezas da aboboda celeste. En
tt·rrada na arcifl até ao peito, corroldri pela eda· 
de, vohando as costas para o deseno e olhando 
1ura o espac;o, eHa é como que a .. cntinella do 
dt"'l'ft •. ª"isando as caravanas que 1><'1dem ficar 
deb:iixo d'csse oceano d'areia como ella ali ficou 
·• rumprir a sua mh~!\o sagrada sobre a terra . 

. \s feridas que tc1t1 soffrido n!\o lhe tiraram a 
scrt·nidade poderosa e terrivel que ícre e arrebata 
c1tl· :10 i1ltlmo elo coraç:io. 

Tendo o corpo de lc:io tcnnirlado por unla ca· 
l)(:iç~1 de homem, cini:;tidn pela cabelleira régiaJ a Es· 
:'\h)·nge mede vinte metros de conlprldo e trinta e 
no\·c d'ahura, até ao pa\•imento aonde csta\·am 
01.Sscntcs as garras, para o qual se subia por 
uma magestosa tscacla que hoje est.tl soterrada na 
ard;1. 

A e1loca da sua construcç?'lo perde·SO 
na bruma dos tempos; sabo·SC, porém, 
que. 153.\ annos antes de Chrl~to, foi rCS· 
taumda por Thotmes 1 V. o que veiu tra· 

zcr alguma lux 50bre a f\13 historia. 
Ao lado e um pouco ao sul da Esphinge 

cslào as n.linas do Templo de Granito ou de 
Kefrcn, o constructor d a segunda pyl'amide, 
que csta,·a todo coberto d'arcia, o que. graças 
aos esforços de ~tariette, foi 
po~to a descobcno. 

Descendo um 1>cquc· 
º'' decifre e abrindo 
uma grade de forro, 

U1n bcduino 

entra-se n'uma serie de corredores, todos 
feitos de grandes hh'>eos de granito côr de 
roita. Antiquissilno, Hada se sabt da sua 1 

hlstorl~. pois n~o ha uma inseri· 
pçno que permitta dar uma data 

provavcl á sua construcçào. 
Parec.e ser anterior a Ké· 
fren, por se lerem lá encon· 

trado a\gu· 
mas es-

As tre t1 p)'rlU'.llldn de Çi11('.b 
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tatuas com o nome d'este Pha· 
ra1l, e por aqui se pôde ava· 

liar a sua anti!~uidade. 
Como recoida.;!ao da nossa presença dcante 

d'eMcs exrrauhos e antiquissimos monumcnlOs. 
photographámo-nos cm frente da Esphinge, e 
regre!lis'1mos ao Cai ro , enlcvad05 com as im· 
prcssc"les d'aqucllas maravilhas. que marcain 
uma cpoc-a de poderio e loucura d'esses dCSj)O· 
ta,. da antiguidade. e d'uma dvllisaçào i.;.o ex· 
ttanha. que couo 1ncdomina,·a entre os po,·~s 
oricntacs. civilisai.;!\o que de todo se exlin· 
guiu. 

< > Egypto é rertilissimo em nntlguidades, e 
essas cm grande Jl•rte foram retiradas debaixo 
das areias do deserto, ou das \'altas necropoles 
e mc•quitas que abundam por todo este bcllo 
palz. 

Nl'lo havia melhor logar para as conservarem 
do que os muzeus, que no Cairo sào ma· 
ravllhosos ieposltorios da prchisloria d'cstc 
po\'O. 

O grande mw.cu do Cairo que, depois das 
Pyramides. fomos '·ísitar. encerra 1>reciosidades 
incstima.,·eis, j{t pela sua antiguidade. já pelo 
seu valor a1tistico. s~o 27 ~'l lôes cheios de 
objcctos dignos de menção, o Cl)trc elles nno 
dcl:<arti de mencionar a sala das mumias, as 
mais perfeitas e mais bc'm conscr\'adas que lC· 

nho vlbto. Encontram·Se:1-~/'i 
cm perfeito estado de conser - :~~ 
"açào as mumias de SesostrislJ e de Tcthis. 
ç0m os dcntC$ brancos a saírem-lhes por en-
tre os l<Jbios st"mi-abertos, os cabcllos CO· 
brindo-lht•s a nuca, com as m-aos crmmdas so
bre o peito, parecendo terem sido encerradas 
dentro dos sarcophagos em epoc.a bem proxima 
da nossa. 

Eu n!lo posso descrever uma por uma o sem
numcro de maravilhas que aquelle muzeu en
cerra. t Ia-os de certo mnls opulentos, mas que 
imprimam tanta admitac;!'lo e respeito ttO obser
vador, n~o me parece pos~ivel encontrar. 

O Mut.P.U Arabe e n Livraria do Khediva 
sào dignos de serem vistos, pelos bcllos exem
plares do Al-Korao, alguns d'um tamanho enor
me, e pelas illumiourns que os iHustram profu· 
sarnente . 

E assim terminou a nossa rapida visita ao 
Cairo 1\'aquellc dia. reservando para o dia se· 
guintc a visita a Heliopolis e á Arvore da Vir
gem. 

DR. CONÇAJ.VBS P1tREIRA. 

Alp•• 1Jj/fnt1a lfla ,,_,,.,,. .,.,,,oda jltr1/<1 '' /)l'(tt#1dcs 
Oa direita pJ1ra a HqutTda : °"' ~r. lt'fltD1e Ph)'lemon, dr. Conçah·e. l'tttlc:a, eotumi.ario Cintra, tapitlo·tcr1e u te 

Co11ta Rodrl,11:ut•, t.• ttnt11le Pra11to, t ngtnhtlro• Vieira e éarv111ho. 
No l)rlmtlro ~lano o 2.• 1e11 .. 11tc n-. Ah••ro Martha. 
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O C~NTENARIO Dt JOS~ tSTtVÃO """"'"/d,._ ê. , ... ...,..,_ 
>-" 

José &Stevao Coelho de Magalhàes, 
cujo centenario se celebrou cm 26 de 

dezembro, foi o orador raro. d'uma elo
quencia dominadora, que esteve sempre nos 
logares onde era oe('essario um combatente 
pela liberdade e uma voz respeitada para 
dh~cr as mais altivas verdades. Bateu.se 
dcnodadamente contra o absolutismo. Ka 
Terceira ajudou D . Pedro IV a cimentar o 
seu throno e sentindo que por isso mesmo 
nao podia deixar fementir as promessas 
fei tas pelo rei soldado, nunca perdoou ul
trages á lei. Deu uma parte da sua vida á 
conquista das regalias maiores offerecidas 

An• ~ ~:: ::.'!.~"' .... .,. .... 
F A l..1-CCCu 

N . IC A.T A Ç A • flt 

pela constituiçào de 
1838,sendo contra a Car
ta e o n $ tilucional de 
1826 e assim, avançando 
sempre, acabou porestar 
nas fileiras mais auda
zes, na maçonaria C'omo 
grao·rnestre, no parla
mento clamando contra 
a reacç.ào. Sempre que 
se erguia para falar, era 
sabido que alguma coisa 
de nobre ia sahir dos 

0 Çft l\NOI: Y A t ft U._Q 
..J on.;:. C&'T'e.V A M 
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1-A fapute 
ool!OC*da no predi-o 

da tu:!I P'orm()(Sa, 
onde 1norreu 

o «lebre tri1:>11i10 
2- A ~t.tttt111. de Jwé 

E$te\•ão, no fargo 
d11.s Córte~ 

durante: a n1a11iíestaç!l.o 
do dia :16 seus labios e quando 

terminava ficava ainda um 
rastro d'assombro nos olha· 
res como o sol ao des· 
apparecer deixa listrões 
dourados no céu durante ~O 
instantes. Na celebre ques· 
t~o das Irm:ts da Carida· 
de, cm julho de 1861, J os~ 
Estevà<> foi um athleta. O parla· 
mento era a sua arnoa. Desde 
essa hora a sua vida de audaz lu· 
ctador toda se dedicou a combater 
os preconceitos religiosos. as leis 
beneficiadoras das commlmidades~ 
tudo o que sentia erguer-se con
tra a liberdade. 

Os Cabraes encontraram n'elle o 
seu mais valoroso ad\•ersario. Em 
1841, no acesso vivo da lucta con
tra o cabralismo. o grande orador 
de tal fórma atacou o ministerio. 
tantos nldes golpes lhe Yibrou, que 
a Camara teve uma tremenda sen
saçr.o de espanto. O discurso ter
mina''ª d·uma maneira cxtraordi
naria, n'um brado: «Ü ministerio 
est...11. morto.• 

Rodrigo da Fonseca Magalh!les. 
tambem orador de raça e habil po
litic-o, que fazia parte do ~o"cmo 
disse-lhe ironicamente : Y. ex.• 
nem ao met'IOS deixa tempo para 
se lhe dar a extre1na uncçao? 

José Este\'ào volveu, n'uma feliz 
resposta : «N ao, senhor, porque o 
mioistcrio l'llOrrc impenitente. Ou
tros rasgos te,·e o homem singular 
cujo ccntenario foi celebrado em 
Aveiro, terra 01\de nas· 
ccu, e em Lisboa, onde 
fallcceu, no prcdio que 
tem actualmcnte o nu· 
mero 121 da rua For
mosa, no qual foi collo· 
cada uma inscripç!lo com
mrmoraüva. O sr. dr. José 
de Castro falou cm nome 
da maçonaria, depois do 
sr. Anselmo Braamcamt> 
descerrar a lapide, fa
:tendo-se de seguida 

( • 
.) 



uma enorme ro· 
maria á estatua 
do tribuno no 
largo das Côrtes, cujo 
pedestal iicou coberto 
de fl8res. Ta1nbem se 
realisaram sessões so· 
lemnes no Asvlo de 
S . Jono, na éamara 
.Municipal, no Gen· 
tro Escolar José Es· 
tevào e no Gran.de 
Otiente Luzitano. -... -

D'este modo se festejou 
o cencenario do grande vul· 
to cuja obra profundamente 
libcr<&L se i inpôz ao paiz, de 
que elle foi um dos mais 
gloriosos filhos. 

i - 0 sr. dr. José d<- Castro k11do o seu di.scurso na ccrlmoi1iA do dcstcrnunento dia lapld~ mi. cua -
da rua 1-·orm068. onde n.orreu José &tevlo. 

2-Aspecto do liargo d.u C6rtcs durante a mai>i:'"cstaçAo. 3- A C1unara Municipal de Ll.sboa. no lara:o da.s Córte:s 
4-0 de:sli!e 1>cra11tc a c:$l.'\tua do tri1rc100. s- Depondo tlõre.a 1>0 ~<ks.c.al d• t"J>tatut'I do guinde orador 
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