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O passaao, pmtntt t Juturo 
rtutla4o ptla mais ctltbrt 
cbiromantt t pbysionomista 

4a Europa 

Madame 

Drouillard 
DJt o passado e o presento o i>rc

dlz. o futuro, com veraeh.lade o ra· 
pldcz: 6 ineom1)ar:tV('I em vatlcl· 
nlos. Pelo ...:~ludv qoc 1cz das ~·clcn· 
eia~. chrom:rnCiJ·, Chronotogia e 
phlslologla e pela~ appllcações 1)ra
lll"as das lhe.orlas de Gal!. Lavater, 
Ocsbarrollcs. 1 ... :unbroze, d'Arpcnll· 
gney. madamt} ,urnulllard ll'm JHW· 
corrillO as 1>nnclpa&:õ; cidades da 
Euro1>a e Amorica, 011du fo i 3dm l· 
rada pelns numerosos clientoR da 
mais alia calbegorla, a quem 1)rO· 
disse a <1ucda do Jmpcrlo e todos 
os acontecimentos que se lhe se· 
gul ram. Jt~a 1a portugu~i. rrancez, ln· 

t:lcz. :ilh:m:to. italiano e hGSpanhnl. tJa t•o11suUa1 dU:u-4''' deu: 9 da 
111cmh(t cu tJ dei flOlll em itu gabiutle · '3, ltUA DO CAlt.\10, ~. SO· 
br~·loja - LISBOA. Consultas a 1~ rs., ~ e 5,,~ rs. 

.. ~} ~êve d'Ossiaq 

PARA ENCADERNAR A 

Coqvoitise 
Jardiqs d'Arntide 
(Eillet Louis XV 

Age d'Or -
PERFUMARIA ORIZA 

L. LEGRAND 

lllustração Portusueta 
Jâ esl;j.o fl venda honlw C;l~S em pereaUne de phanL'lSl:t pnra 
eneaoern:u o ••11undo •om o•lro de 190 -1 da •llh1:straç:lo 
l'orlugueia•. Preço 300 Til$, Tai:nbem ha, ao inesrl'IO pr~. cnpa$ 
pãra ot semestres a1Herlores. En\·tam-se pura qu:i1~uer ponto a 

~~c:r:!1!ª2~1:lW!; ~~~'~:::~~~s&~~ t~tdarci!~1 ,.:e ~~,;~~ 
ubada. do 1ndlce e froo.tesplelos res1,eeti\·os. 
AD.\llNISTRACÀO 00 ·~ECULO.• LISBOA 

JI strit 

Sociedade fabricant 

o e: 

ACAllA clcs.erposio 
da o esplcndldo ttl ~ 
dos mell1otts dl~ 'l 
encontram no mctt.1 
:is u1t1m;1~ no\·hbtl1~ 

~mo: Al .Jl.\ ot: DICi
~11() ot·; \.\l.SA t 
de douhlc foce ;.o f•f\', 
1to:;o rN:scad;i l.ll~ . 
dç. Discos du oulr;u 
c"s, muilo l.Jóu.s d!'> 
r:100. grondei:, a. i."l 
fü1\guem os tem ina.i1 

lmprcs.so11. nem rn:ilit b:tratos. redldM A CASA SIMPLEX. UICH 
TP.~. OISCOS r. MACHIN"AS F:\1.1.AN'l'"iS· do J. Oa•t•llo B 
Ru• do Soocorro, :IS~B é Rua do S a nto Anth, S2 • 
c1uer p..1r:i \•endn :t\•ulso como par3 revender. 

Printia 
Receita para cura 
Labios feios 

feridos 
fendidos 
asperos 
engelhados 
seccos 
inchados 

Cieiro 
Feridas nas narinas 
Maus cantos de bocca 
Mutosas irritadas 

etc., etc., etc. 

' ruc dà il.S mucosas rea1-
brllho1 c6r, •l'-Oll'I•, I 
d o ••pecfo ••tlno•o IJ 

da nux:ld•de e da •audl. 
' todas as pe.ssons q~1c se e~ 
>'Cnto, it ctm\'3, :i.o calor, ao rn 
>OI. 

O.s fumadore• 1111:tm·n·o 
;vllar a ncçào do fumo e dJ 
tina. 

Lapis com um tlcdal para costura, ~ réis. 

PedJdos ao deposito: Vicente Ribeiro &. C:, 8-i, R. 
ra1~quetro~, L\ J..ISBOA. 

lt:lelo seculo de successo 

ESTOMAG 
IJ) ~lixlr do Dr Mialhe 

de pepsina concentrada faz d.iqerir t.udo rapi 
GASTRALGIAS, DYSPEPSIAS. 

A'o6nda am todas as Pharmacias d1 Portugal 1t d# B 
Pharma.eie MIALRE, 8. rue Favart. Paris 
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M~1~0~©©~0© ~@ f?~~©~~~~.· 
~fante D. Pedro antes que o desterras· .d\, pintores modernos. de Carlos Reis e~ 

sem para Queluz.. !'óic aquetlas paredes ~ outros: um Christo de )tachado de .ê. 
falassem. quanta ('Qu~a interc~s .. nte e comple- (;astro, u1na bella esta tu t clt• Simões d' A 1- 4;1! 
tamente desconhecida cont;trlttm ! f); mcMa. um cravo que pertenceu ao convento <::.t 

S!\o lindas as salas <la rasa :-i.a.bugosa e, ·~· do Parnlso de Svora, etc .. etc. (). 
apesar ele ,·astas. n:i.o tt.:l'm a11ucllas enormes <.>ucm liver lido as nossas t"hronicas e co· W 
dhncnsi'les. tào proprias daot salas antigas, ~ nht(..-er n historia saberá quanto os nomes das O 
cm que às vezes se sente tristemente uma 'f.j' famllias S. Lourenço e Sê•bu~osn, hoje unili· .<\ 
ingrata impress~o ou\'indo o ecco da propria cadns, a ella esl.ào brilhantemente ligadas. 1f.1 
voz, como acontece na casa dos condes de é;) Contam·se n'esta família ,·kc·rri-; do Brazil e O 
Gastro :\larimem Xabrc~as ~:lo. Jla n'ellas, ,;.-; ln<li•\, o conde mci1 inhom1lr I>. Fcm!\.o :\lar· A 

' ~ ~ porque ê possh·el dar-lhes. coniorto. graça. lins de :\(ascarenhas: DiO!tO Ccsar, guardi:to ci 
cletr.inda e bom go!tt• '· Trcs occ-upam a A'1l do con\'ento de Santa )laria de J<·sus de 
frente da casa. sendo a da esquina otci · ,_~1V:-J4 Enxobre~'3s; Sebasti;"to Ceur de ~lene- ~ 
dental aqueHa e~ que a rainilia J.>:o1~~a ha· ~ . "'· .-{J 1.c1, inqu1sido

1

r·mÓr. arc.chi~J~ e ministro ., 
bitua1mcnte o d1a e o ser:to. A b1bhothe· , de .\ffonso \ l: Sebasulo Ces.'\r de :\le· 

~ 

~~i) fl~~~1f l i 

f r 
l 
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~h!a~e !ul!~s~E ! n!os ® ~~rd!me~c!m~o!r !i~ 
dias nunca os membros d'esta illustre ~ nil. Os seus versos s3;o gemmas pre· ~ 

&, íamilia passaram occultos ou despercebidos cios.as e a sua prosa lembra-me uma renda de ,1? 
(5 do publico. O marquez de Sabugosa, de quem &, t~o delicado lavor que acho urna das mais C:;i 

muito bem me lembro, era um espirito de elei· ~ gentis e graciosas. Q 
& çn.01 presando se de bom conversador. A lexan· Entre os seus versos. que sao preciosidades, ~ e dre Herculano. Bulh::io Pato, A \'rCS de Gou· $A ha os da Padeirinlta de que elle descreve com , 

veia, ho}e arcebispo de Cakcdo'nia, e muitas 'õ' tào inimitavcl graça o infeliz e tJo apaixona- $),, 
~ outras jnte"ligencias de alto e grande renome do mestre escola, do qual diz: ~-
o co~ll~raziam·se nos ser,)es de Santo ~maro e~ ~ A. noitt!: no seu quai to quando 0 esmaga 

@ 
d~hc1osas palestras. que os que arnd~ ho1e ~ A solid:.o e que 0 ciume 0 "'ela ~ 
~·1vcm relembram com sauda~c. ti.'hutos e ConsoJa·s~ afogando a idéa \·~ga' c,-
1llustres home11~. como tenho ~1to1 e en· ~ De ensinar o latim a um filho d'ella. 
<:antadoras mulheres teem hab1tado a ca- ) (> 

& sa de Santo Amaro. As irmàs do conde i ?J !'a prosa, além de artigos soltos, conta 
~ foram todas íonno~issimas e a senhora De bra(o dado, um estudo sobre o Auto da Õ 

O.,.,,;.~ ptodo. 4i) 
~ condessa allia á belle7.a1 que transmittiu Festa. de Gil Vicente. os J/isloriado1'es ~ 

a suas filhas, urna express:i.o de bondade e Porluguezes, O Paro de Cintra, do qual Sot.1· © doçura que captiva quantos se lhe approxi· sa ::\lonteiro no parecer que a seu respeito ~ 
u mam. Mas nao sao só nobres e elegantes deu it Academia diz, depois de explicar a ~ 

figu1as que o palad.o de Santo Amaro encer- sua divcrgcncia com algumas apreciações ali 
~ ra. Hoje ha ali um gn~nde e original talento manifestadas : -~ 11ma bella, curi()sa, inferes· /fA 
~ de cscriptor e que merece como poucos o sante, 1.Jiva, mobil, 1'eal succusdo de quadros, ~ 

favor do publico. de steuas, de pessoas, que patsam ante <JS 11QS · 

t€/>. Raros. como o conde de Sabugosa, llOS · sos olhos, mq:_•çndo ora d admira(t"IO, ora á ,&>. 
~< dao na leitura dos seus trabalhos uma scnsa· piedade, despertaudo aqui o sorris<> de ma/ido, 1j 

çào de egual valor no verso e pro· acordando além. recorda(t'IO Súudosa.• 
sa. Por qualquer das fórmas, expri- Sabugosa, como todos os espiri tos ~ 

, me.se com colorido, clegancia e gra- de elciçao, na.o alardeia o seu mere- ;;. ~ 
ça. a que a concisao nào ê cstr-a· cimento. Já nos Em/Jrechados, um cn· ' · 

~ nha, e a fluencia enaltece. cantador ,·olume publicado ha pouco _ 

1C)2 



~ f ~ ,--:.;--_____.,_,,.---::-
e que. qua.-i de subito, conta duas edições, ~ ~ tylo. No <"Onde de Sabugosa nsscntà como em 
elle demonstra no prologo, n'um encanto ele O raros, talve1. só cm .Antonio Ct\ndido, a pala· 
cs1_\'lo e fi'1rma. a mesma reservada e sympathka mo· ~ vra franceza thnrmeur, que parece ter sido inventa. 
!estla terminando pela injustiça, cruel para os lei· ~ da para definir singularissimos taractercs, se qui
t.Qn.·~. de suppôr que ellcs. cm '-,:z de lhes d::m.•m zennos encontrar applausos pelo menos entre nt."·s. 
a priinf'ira accepç~o da palavra que escolheu J>.'lra ~ onde a ir're~ularidadc de humor é doença endcmi· 
titulo, ;.t modesta para csles mosaicos dignos de 8 ca. A su.a coo,·ersa é discreta, cspiritu(Y.õa. cheia 
~~rar n;1~ galerias dos mestres. lhes dariam a se· de finas observações e tem uma qualidade, raris· 
~nda que o auctor escolheu para, diz ellc, nl>rr· t s1ma entre portuguezes, e que l\l·,s mulheres apre· 
r1mu11ff pre::eflir o leitor dr que lhe ia e11trar l'm ciamos all·m de tudo (nào digo 1>on1uô) : sabe es-
rd511 11111 hos/>t•de im/>OrlllnO t e11/ad()1ú10 N'cste tra· cutar. füurc tnntafl e tanta~ pessoas que conhe· 
1alho, :ilt·m de saborosos artigos :Lccrca de D. ~ ço. ainda nno vl uma ent quem o conde de Sa-
\f.1ri.t .\inaha \yaz de Carvnlho, duqueza ~ bugGisa nn.o encontrasse, scn~o amizade e 
de P.1hncl1a, Sou· ~ ~ admiraçào. pelo me-
sa ~lartins. conde ~ /Ã Ç ~-- ~ ~ nos sincera sympa-
dc F1•:alho. Antn· ~ ~\ ,, ~ ~~ ~ thia. Ksta affectuo· 
nlt) l andado e du- • ~ sa pc>pularidade s.", 
•1u, dr J .oulé. as- molesta aos nullos 
~umptus que . elle - ~ que nunca excitam 
ir.tta 1;om o mte· invejas ou entào aos 
re.,sc e co11hcci· I~-;;! seres tão exube-
mcntu a que uma ~ rantemente bons, 
• om l\'Cnt·1a amiga que ganham contra 
rnp(lrt lonou fun. .. 'IS vontade do coraça.o. 

da JUStiça de obscr· fazendo· se perdoar 
'ai;!lo. traz outros a maior falta aos 
sobre \'ariadissi· olhos do-; homens: 
mos lhf'ma~. mas a ~upcrioridade in· 
tndus intcrcss<tntcs c.-.nt~stavel e incon-
r. mngulllcos, nao trstada. e é este o 
li•'> pelas bellezas caso do conde de 
desniptivas. como S 1bugosa. 

1><-la origina· J.? hdoule do es-

~~@ t 1-A sala dt llmllia. :i- 0 \'fftibulo 
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A cxposiça0 de pintura de ar livre. 
afóra os seus mcredmentos artistkos, 
tem um grande lado sympathico, o de 
nos dar aspectos da nossa terra, de 
evocar as .nossas aldeias brarlcas. cheias 
de luz e de côr, de tra:1,er para as te· 
las as nossas camponezas de trajos co · 
Joridos e faces tisnadas. os pittorescos 
costumes, os 
campos ver· 
1es, as ruas 
estreitaseme

die\•as das villorias. 
S~o disci1>ulos de 

Carlos Reis os expo· 
sitores srs. Antonio 
Saude, Joào Trigoso e 
Alves Cardoso, e o 
mestre, para honrar 
esse D0\'0 certamcn dos 
seus antigos alumnos. 
expôz tambcm dois 
q\.tadros onde "ibra a 
nota da sua ohservaçào, 
executados com verda· 
deiro talento. Chamam· 
se O Piultai e Dia Ct'n· 
:en/q. No Pi11/1at ha o 
tom verde forte, n\11na 
extensào larga que nos 
dá a impresstlo d'um 
enorme caminho por 
entre as arvorcs, ou· 
viudo rumorejar as 

folhas. sentindo estalar sob os nossos 
pés as maravalhas. O Di'a Cin:enlq é 
o contraste . s~o esses tons pardaccn· 
tos dC'ls dias de neves, que affiigem e 
desesperam. que sobre a paizagem 
port\lgue;1,a a afogam e lhe matam as 
graças, como nos tiram o ar. Tem-se 
a impress~o de <1ue esses dias, ao es· 

couderem a 
luz, sugam a. 
força aos ar· 
bustos, ás flô. 
rcs, aos homens. E o 
quadro de Cario• Rti> 
dá·no~ bem a visào <l'um 
céu t.riste por sobre um 
campo que some, um 
pedaço da terra por· 
tugucza perdida sob 3. 
bruma. 

O sr. Antonio Saude 
expôz treze quadros. 
Tem \una ma11eira ale· 
gre: vê· se que é um 1.>e· 
o insular que adora a lu~ 
e os seus deslumbra· 
mentos, que acha a nota 
propria nos assumptos. 
e isso nota.se logo na 
fórma nahtra 1 do seu 
quadro Nibatejo. Cm 
campino com a ~ua \'ara 

ao homhro montado n(I 
ca\'aHo por entre a pai· 

1-Cúrt.10//uwo.s â fanil', pelo s r. Alvts C:i.rdoso 
l - Um a.&"l)eClO d• expO$içlO 



i:~cm, c·om !leu qut- de ale;.:.te 
nJ ro~to, com a esbeha linha 
dJ:: maioracs. Se o quadro ft"'1s· 
se de maiores dimeosl'•cs, o 
artista 1er-nos-hia dado mais 
b.rro&mt-nte os campos. e ~ria 
bem a oc1ta d'eS!'tC Ri.batc}o dos 
gados, das bravuras e das au· 
t:.acias. 

,\, ru>s da \'ilia da Feira 
l.jU pintou, com o seu ~;1bor 
~:!: ), s:io boc..ados de ''ator 
e m o Jloinlto de C'1'eal e a 
. ..,:n4a. O Po,.nle é d'uma ori 
:inal maneira e ,·ê-se que o ar
·i .. :a se dedica lar~mentc :, 
an..h-se da natureza como vt'r• 
dadeiro apaixonado da ~ua es· 
c•la de ar line, t."lo il\terts· 
santt- e tllo necess.aria cm Por· 
::u;al m\(le a payzagem ó 
inda e onde ha tantos can· 

lançam os primeiros vt.os. Ct'· 
tre os trabalhadores <1ue sen· 
tem seguro o p!lo . .E no meio 
de toda esta ftorescencia. dt.· ar· 
voredos em galas, dois velhos. 
talvez oa.stores, vivem, um 
melanch.olico. o ou1ro apon· 
tando para o an·oredo. Sào 
elles o outomno entra esta 
primavera. O Caminlto flori o 
é. como o nome indic-.i. todo 
de coloridos .SU3\'eS C formo
sos. O ar"li~ta que pintou lO· 
das estas bellezas procurou em 
outro quadro dar-nos um ge-nc
ro de bello ditrerente e pintou 
um pedaço da costa na bahia 
de Lagos em que se 'cem os 
rochedos escarpados, os gran
des cabcc:os. os pedre~\lllios 

enormes que o mar rO· 
deia e que nos dias de 

1-.i C111•o1 ,,fiJ./d. 11u•dro do ,,r. Alves ('ardM.o 
1> -/~1-""" " Viwl•·.,,,,.., quad10 do .. r. joAQ Trie,oeoo 

tinhos evocadores. O sr. Joao Trigoso 
tem, com outras producçôcs. <lois lindos qua· 
dros Primo«ern ,. Ou/0111110 e Cami111to jlorido. 
O prir'neiro todo c lle é alegria, um campo 
verde onde se vô ter chegado a prlmavcrn 
pelo colorido das folhas, 1>or todo o csplen 

\ . dor ela luz, uma primavera b<•m portugtH'iut, 
~" sem falhas, toda cantlcos nos Cllptu,·o~ e na 
e~ terra que vibru, nos ninhos d 'ondc as ave" 

tempestade fazem espumar ''io1entamcntc 
as ondas. lia ainda os estudos de amendoei· 
ras . um sobreiro, e fi~uciras, nos quaes o 
artista revela o amor pela arvore que t!\o en· 
cantaclorarnente coltoca nos seus quadros. 

O sr. Alves Cardoso andou por França e 
por Italia, Ul trabalhou e fez telas que obti
vernm o agrado do publico. Agora, na 
galeria Bobone, ex?ôe trechos da payza-



i;:em do 
bocados 
pedaços tlagrante~ d·cua tcrr.l 
minhota toda de labor e de for. 
ça. tocta de .. ·erdura e de garri· 
dice. O artista d.i-nos com a pai· 
~agem as suas habitantes. as 1nu· 
~heres sob os alpendrados dos 
"-~asebres com os seu~ trajos brr· 
rantes C'omo n'esse lindo quadrl· 
nho que se chama Em dia d~ fn· 
ln. Salta n·cne Ioda a alegria da.t 
raparigas que C!!:UO j.'1 antcgoJan· 
do o arraial. com os seus {oguc · 
tes nos ares. toda a íolia meia 

pa~ d'uma romaria mi· \'; ,, ··~···~ . 

uma ~a.rota garr\J.la. 
vestida no seu trajo 
re~onal. carita i;:aia· 
la que prende. altitude 
graciosa. sentindo·sc na 
iua boc:'ca a resposta prom · 
pta e nos m0cto .. uma tra· 
balhadcir.i que 'e cndo· 
mingou. O arthta trouxe 
da sua exc 1rs;lo docuincn· 
tos preciosos n'csscs qua
dros tào bem observa<lo1, 
o c1ue de resto consti 1ue 
a caracterisLiça dos disd· 
pulos de Carlos Rei•. 

Emfim. até C\S tltulns 
d'esses trabalhos do sr . 
. -\1ves Cardoso 
teem o sabor do 

y~ 
~~~·"' i.>-~-~~ -
~----= 

Minho. A casa dq lqpu, a ( 
da Jia Jliquelina, // A/argarid11, 
casa caiada, Fiando. e cm t"'c.1 
c11c.s ha a mcs1na adoravel e~pre 
sao da ,·crdade. o mesmo sol a 
gre. as mesmas tonalidades da ter 
ra minhota, do jardim de Portu;:
que estes pintores da exposi;ao cb 
ar line tanto amam. E' o quer 
salta dos seos trabalhos. d'e<11sa 1a 
refa patriotica de tomar conh«idl 
a oossa ter.a. com o ar encanQdor 
de quem a apresenta ve~tida da 
verdade. que e no fim de tu1lo 
culto de todos os artistas. 

Digna por todos os :no· 
tivos de ser "lsitada essa 

1-(/1"ti "'" f'Nt Pirn/Ans(Vi'tla df' Fdro) , 1>elO 
1u. i\11101110 ~1uu.!c. 2-J.>1a dN6t'Nfo, qua dro de 

C11tloe Reli. 3-/'ft''"º da 'º"'' (bnllia d" 
1..nkM), q\11u lro do ar. joio 1"t lgóll0 

um acontecimcn• 
no noho meio artisa 
onde tanto precisam 
encorajados aquellcs G 
trabalham e luctam pcl• 
express3o do bcllo. 

Naturalmente os dístfn. 
ctos artistas continuar 
todos os annos a upUr 
novos trabalhos, nt("f('ccn· 
do todo o incit.amcnw pe 
la sua iniciali"ª· que <11-ri · 

bem ulil á terra portui;ut 
1.a e á arte nacional. 

(C'Jfrllh llkKOl .111.1.) 



O thcatro lyrico do Porto, 
de que tanto falou Camillo, ar· 
deu ha tempo e no mesmo local 
vae ser construido um outro cujo 
projecto foi posto a concurso, ten· 

do obtido o primeiro premio o 
illustre ardiitecto portuense sr. 
Marques da Silva, e sendo o se· 
gundo con<'edido ao architecto 
sr. Almeida d'Eça. 

O auctor do projecto que vac 
ser executado obedeceu a todas as 
condições do concurso. devendo 
o o.ovo theatro conter mil treicn· 
tos e oitc1na e tres logarcs, assim 
distribuidos: primeiro balc~o, cen. 
to e cincoenta: frh:as, setenta e dois; 
camarotes de primeira ordem, cento e 
quarenta e quatro ; camarotes de se
gunda. setenta e dois; balcào, cento e 
quarenta e dois: galeria, quatrocentos e 
''inte; camarotes de bocca, cincoenta e 
quatro. O theatro tem tambem uma 
tribuna real. As escadarias sào elegan· 
tes. deixando vêr de baixo quem por 
ellas circula, havendo tambem esca· 
das especiaes para as galerias com en· 
tradas exteriores e independentes. Os 
motivos da decoração devem ser-se· 
gundo o architecto- puros e graciosos. 
Fez um interior Luiz X V!, e os orna· 
tos recordam trechos decorativos de 
V ersailles, apparecendo, cheios de mi . 

mo e leveza. bustos de crean· 
ç.as, grinaldas, mascaras e 
allegorias do mesmo genero 
gracil. 

Um espaçoso /•.Y•r está 
no plano das primeiras 
galerias, havcodo tam
beru um terraço em ci · 
mento vulcanico, em 
substituiçào de telha· 
dos decorativos. A fa. 
chada indica d'uma for· 
ma expressiva qual o 
destino do edificio, sen . 
do realmente um lindo 
projecto. O ori;amento 
do theatro é de 
99.500$000 réis. 

_liiiimiit~ 

1-A fadutd:i. principal, prQj~to do arc;hitccto sr. J0&6 ;\hrqutcs da Silva, que obteve o 1.• prctnfo 
2-0 arcbitecto 1'.r. J o$é Marques d11. Silva. 3-A faC11ada lateral do projceto pf'f'miado 

... doarehitcClo sr. T05é Marques da $11\•a. 
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•- Fad.ada priocipal do projttto do a.r\.h"ttto 5f, Jolo ck Mou,._ Coutlnh,., d'AlmtJ1'a d'M(a, (:i.• pttnuo) 
•-J-'ad.adA latcr•I do mumo projecto. 
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Xo concurso para o monumcn· 
toda guerra peninsular, que se de· 
1' • r~er no Porto. obLi\'Crólm o 
··:·:.«iro premio o esculptor ST. 

Al1rc de Sousa e o architcclO 
sr- ~larques da Sih·a, auctof 
ran\hem do llrojccto premiado do 
• J·:ttro lyrico. < l segundo pre· 
• .t>. um conto de réis, íoi con· 
ce i11!0 á 11111q11dlr do illustrc es
culjitor Teix<'ir<t L.opcs e tlc seu 
irm.in o arC'hhecto José Teixeira 
l.<iprs. O terceiro premio, S(' is· 

'"' mil réi~. foi conferido á 
Wf1ull< do c1ctalptor sr. Gon- ( 
~f,.cs da Sil ... a. Concederam-se 
m• n•;ôes honros;1s ás nuu111etles 
cios ~N. Francisco Fran('O, es
culptor. e José Pacheco, 3rchitc
to, ,. á dos sr~- Fernandes S:t 

e 1' reira Sallcs. 



linha hnpon.cnle, as suas 

~~ 
liguras sàO bem lançadas, 

1 bem definidos os symbo
los da lucta travada no 

~ Porto contra os soldados 
;.-: de N apoletto, que por uma 

\'\ ~~~ '! manh:t de mar.ç o entraram 

~ri: V; de roldàO pela i><>rta da 

( 
Prelada, afu~entando o 

\: pO\'O que corria para as .b bandas do rio, emquantc 

O sr. Alves de Sousa é pen
sionista cm Paris e rot disci · 
pulo de Teixeira Lopes, füzçn. 
do honra ao mestre com o seu 
n1agnifico trabalho. O monu· 
mento é uma grande columna 
com uma svb~rba dccoraç!lo 
altegorica da guerra peninsular. 
No alto um leao domtna tt 
aguia frant eza e no pedf'stnl 
grupo• de soldados e popula· 
res unem-se para a dcíeza. 

!
~ do Pilar o~ monges faziam 
~ fogo d'anilharia. E· toda 

a l·olera da gente do Xor
tc c()ntra os soldados in· 
vasores o que ali clara· 
mente se exprime nos mo· 
do~. na~ attitudcs dos gru
pos. n'aquelle lctto contra 
aquella aguia. Em definiti
vo dCn'! 
!Iler uma 
obra dl -
;:nado hm 
que com
mcmora e 

propria de um discipulo do illustre csn1I· 
ptor Teixeira Lopes, a quem se dc,·<.·111 
tantas obras primas . 

O projeC'tO do ~sculptor sr. Teixcir:t L.o· 
pes é um castcllo medieval no aho do qual 
está um .,..rupo que representa o Porto com 
as suas ~mas de guerra. Paira sobre ellc 
a Victoria e na ponte levadiça do seu e-a.;· 
tello tres leões perseguem a agula do ím· 
perio, que esvoaça já tocada pelos dcfen· 
sores. Soldados e povo unem-se tambem na 
dcfeza. No lado oppos10 uma 
mulher sobre uma carreta tem 1 
uma auitude heroica a aniroar 
um homem do po\'0 para que 
se ,.á bater. Por terra est.;Í um ~ 
monge. ferido ou morto, rc- · · · 
presentando a parte acth•a que 

O monumento tem uJ~ 

) fi('lllf~ s:~ 

o clero tomou no incitamento I~ . 
á deícza do Pono contra oslll l• 
francczes em 18oQ. ~ 

O sr. Gonçalves da ~ 
Sih-a. que obte,·e o ter 
ceiro premio, fez uma 
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i-Outro projc<"•o ai-Projtt'o do eM:ulJ>tor u. Pinto Couto. J-0 _projt:cto 
do uculptor u. Go11çal\•e1 da b1h•a, q ue ob•eve o J .• prc:m10 

ma911,llc 
com figu-
ras nm-
bo\iéas 



LI coinmove
d •ra apparecc 
o't-ssetraballio 
re"1,'3Jldobem 
os maks da 
guena. o que e~· 
rime o enternc(:l· 

do Nµirito do ar· 
ns:.a. E' uma m!\c, 
an::ustiada. n'ac1ucllc 
fragor de batalha~ 
s~:m hin , ap-0rtando 
contra o J)('i to o h· 
lhinho por cuj:1 v icia 
receia. Sob \un por· 
tico mais al6m par-

sa, affirmou o seu t.alt•nto e 
o aproveitamento das liçiks 
do seu mestre. que so de \'C 

sentir honrado 1>or ser uio· 
da uff1 dos seus disci pulos 
que obtC\'C a primrira elas· 
si6<"'~àO n 'um con(·urso t:\O 
disputado como foi ciitc do 
monumento da guerra pc· 
niasular. 

1-rr.,jccto do c•ctalpt.Of •r. Funandu «Sá. 
J-P1t>?ccto do ftl111Jll<>f' .,. C..-t'rau.llKt SaJI~ 
3- P1ojccto do ~IJ>C•ot' trratKtK"> Franco. 

te UU'1 e.xercito em retirada. roto. "cnddo. 
d'armas quebradas. ~:i.o os francez:es que dei· 
xam l'ortu:.tal: mas Isso nao impede que a 
m~ receie pelo hlhinho. 

u jury que conferiu estes premios fui com· 
)lQStoJ pelos srs. gcnctttl Rodrigues da Costa, 
\'eUoso Sal~ado, \'entura Terra, Jo:to Au
gu§lo Ribeiro e José Alex;:mdre Soares . 

D'um;l Í~lrma brHhantc o sr. Alves de Sou-

Nos outros projcctos 
ha cau!'ias boas que de
notam da parto do~ 11eus 
auctores grandt's t1uah· 

dades como por 

co. que re
cebeu uma 

menç:i.o honro
sae tem uechos 
de poderosa 
originalidade. 

A maqudll' cn· 
viada pelo sr. Pe
reira ~alies tem no 
pedestal um gran· 

de ·movimento de nml
tidao, o que <·aractcrlsa 
a maneira ousada d'es· 
te novo csculptor, <:O· 
mo se viu no seu traba· 
lho enviado {, commls· 
s:to do monumrntn da 
guerra peninsular e que 
este\'C exr>osto na !'\o· 
ciedade de Gco$:_raphia. 

A têm de nos dar uma 
obra drfinitfva de um 
novo csculptor. este 
roncursc. tC\'C a gr:mdc 
vantagem de nos rc\·c· 
la:- a1~'\ms ardstas de \--;J.· 

lor. que no íuturo h!lo 
de ele\·ar a arte portu· 

~ueza. 
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.:\.s sociedath~~ 

a ctuaes dediu:uu 
<1ue é neccss;ario haver 
humanidade até no cas· 
tigo. Põem de lado 
diztm a crueza anth:::a. 
os supplidos que se in· 
venta\·am pafo ~audio 

das turbas ou para de· 
:eite dos n·rannos. mas 
mcttem na.$ suas leis. in· 
scre,·em nos seus codi· 
gos outros mai~ d~ or· 
dem moral do que "'"" 
sica. alquns dos 11uaé'.'I 
os equivalem. 

Xas epocas barbaras 
liga\·a·se o paciente a 
uma an·orc. desnudado. 
UOta\'a-se çom mel o StU 
corpo e expunha-se a~· 
sim á muhi<la.o. que o 
via de1\tro eJ'n pouco 
rontorcer·se ot medida 
que che~avam os in"'e· 
ctos para o devorarem 
lentamente. Bandos nc• 
gros de íotmigas torque· , 
iam-lhe as e-ames. insi· 
nuavam·se nas suas ore· 
lhas, nas pal1>e· 
bras. na bôcca, 
mordiam n'o de \ 

parelha~ co m os 

t - (Ô 1-0 t1111 ~,, 1fmrJ de \l 11111tu1 (<11.uadro ele(; Rom:1.no) 
1-U J:•llhHotdu dr t.11tn htl'11.v11 r1t <h1. A1.:aden11a 

de Uellu Ane•) 

moscarclos avidos: 
~-..s vespas ferroa· 
vam·no. pequenos insc· 
ctos de todtl a ordc·m 
chegavam a clevoral·n. 
Assiln, durante dias, cur 
tido aos soes. o des~r.t· 
graçado sentia dcbahu 
da sua pcllc a legião i: 

expirava de fome sendo 
torturado a ser-vir de 
pasto a esses animal· 
culos. Em Roma lança· 
va1n~c homens e mull1c· 
res ás fera.s. no meio dos 
circos. ante a ga.rg-..lhada 
cruel do povo, deanc.: 
dos Cc.sarcs que sorriam 
Ol)·mpicos e dc,·assos. 
olhando os corpos da· 
ros das virgens que • 
pantheras iam dilacera 
n"um instante. As ~r· 
ras das feras, dos let"~ 
e dos tigres. esfaizht.t 
dos. ras~vam as pcllcs. 
o seu halito ardente Íit· 
zia tremer os conclcmu;:~· 
dos e por tim O!l scu8: 
dentes remordiam os 



~/ 

~
. nham requintes. Namo· 

ravam a pres~•. com os 
"'" seus olhos de braza, ap· 
"' proximavam·se lent.am<'n· 
L te. em passadas de vcl· 
·:::;:, ludo. rugiarn a moslra· 

rem as gucHas vermelhas 
~ ao cabo d'uns momentos. 
~ '&m ::".alto, começ.:a,•am a obra. 
Era ent.-'\o que o pô''º delira· 
ra. applaudindo a fera, cha;ii:· 
~..ando da ''ic:ima. S. Sebas· 
• . St'rviu d'ah·o aos al~ozes, 

':!'tu corpo foi crh·ado pelas 
Itchds: Santa .-\g:41tha soflreu 
mart~·r-io doloroso de lhe ar· 

·ancarem os seios com lena· 
~. O seu lindo corpo tinha 
.. ;>enas estremecimentos, os 

1- •,,.,n.:, t' \f.u-,141. por tõwldo lh'nt 

l-·· "-'1~.N "" ··--'" 

seus olhos fonnosos dei~avam <.:a· 
hir al;umas tagrimas. soffria mais 
pel pudor do que pelo supplicio, 
.-, que ~ o segredo dos illumlna. 
l •S. dos adeptos rl•uma grande 
ít. do:; de\•otos d'uma idéa. O 
ctir.sol) moral de morrerem pela, 
:5u.a rdi;dao aplac-a, anesthesia· 
Lhes muito as dUrcs physicas. O 
supplicio do fogo. de t1ue a Jn. 
qui~i~;:to tanto abusou, tambcm 
foi ;:tpplkado em Roma a cs· 
~··..;, ··hri!H:"los cuja egreja mais 
wrde -!L maneira do Anti· 
Chri~to-devia :sup1)liciar os 

que oào acreoitavam nos 
seus dogmas. • 
~ero quiz dar uma 

festa nos seus 3ardins 
para lá do Tibre. :\ao 
havia festa sem "ºPi1li· 
cios. Os romanos li· 
nham feim dns mart,·rios do!; 
desgraçados espectac'ulos com 
que caJa,•am o po,~o. Era ne· 
cessa.rio illuminar os }ardins do 
h·ranno e então amarrararn-~e 
ás ar,•ores milharc~ ele chris· 
tãos. vestir;sm lhes tunica.s mo· 
lhadas em azeite-o l1t11ira mo· 
luln-e quando a noite cahlu 
largaram·lhes o fogo . .\s-.im il· 
luminados os jardins. o impe • 
rador passou de corrida con· 

.t - VJ CtHtt••.,,.., "" c~ull•. qudro 
de Cl$bctt. u:üt~nt~ ~ )bdnd 

DO palK'io dais C4l••n 

<luzindo a sua quadriga no meio 
dos ar<"hotes humanos . .\s d;:1mas 
p.alricias riam e as carnes dos 
desgraçados rechlna,·am, ascham· 
mas subiam e pareciam levar pa· 
ra o céu aquellas alm~s. toma"·am 
ft"mnas epilepticas de braços que 
se <.-Ontordam. de cabellciras que 
esvocja,·am antes de desappare· 
cerem. de corpos que se moviam. 
partidos os liames, como em cor

rida de fachos de poucos instan
tes. N'aquelle Jogar j!• Caligula 
mandára decapitar, a luz de nr. 
:hotes resinosos, uma!; centen:i~ 

3°3 



e-rate~ é um mi· 
mo dlame d"estes 
hotrorcs. 

Em Portugal 
tatnbem houve 
por •·cz:s suppli· 
cios cruch. D. 
Pedro a quem 
chamaram o jus· 
ticctro-mandou 
c a strar o mai s 
bcllo dos seus pa
gens. Affonso ~la
deira, e abando
nai-o n'um cam· 
po. O desgraça
do, roido de rai· 
vn, cheio de dô-

1-..\."."""""''''''''• quadro dt A111ont'llC de Mus-inc. ,,_() luaznro. de Miguel Angdo 
._ J-,,. ""'''~ d.I' l/yjl/{Jhlu, Jr&v11rn da Ac:adc1t1IA de Bcll~ Arta. 



dcs c\lltorcs do suppH
") de). Lidos nas chroni-

cas .Lntiga..,, sabiam como 
se punia n'outras edades, e 
enuo excediam os barbaros 
<\>m os se\ts tratos de polé. 
Eram v:nios os seus castigos, 
tinham va-tto catalogo de tOr· 
tur;.1s •mtcs do horror do fogo 
n.1 pr;:tç<t publica, aos vivas 
da rali'·. ante os sorrhi:os dos 
scnhorC$ reis íallaticos. A got· 
1a d"agua pingando segundo a 
~do sobre uma ca~a. 
dt-.st("ndo incthodifa e impta· 
l~\·e1. acabava por ser como 
wn peso. fazia martellar o ce
rchro, \'aUS<t\'ª al1ucinaçõcs. 
dav;1 a imprcssn.o que pene· 
trava e por fim enlouquecia; 
os borzegulns de forro, com 
qu.e se apcrt:wnm os pós, eram 

lamlx:m objccto da sua palxno de alj\Ozes: o 
chumbo derretido caindo na bocça do paciente, 
o clcsconjunctar dos ossos, o caminhar sobre 
lcuos candcntes, tudo isto ctnavn. Jr1dicado pc-

inquisidores peores cio que o Anti·Christo 
martpisador dos primeiros chri~t!\os. E' 
1<"m1nc assim. l,;ma id{·a vencedora toma
sc tm tyrannia peor da que derrubou. 

~ l'ombal. que reduzira 01 poderes da ln· 
qulsi !'IO invento~ ta1nbcm tortu!as inquis! 

tonacs par .. cx1>or no pau. 
bulo de Bclom. Os Tavor.is 
tiveram publictnucnte o mais 
horrlvcl dos .-ustlgos. A José 
de Mascarcnhtll quebraram· 

lhe as callll'1S das P"r
nas e dos braços, de· 
pois amarrar.un·no a uma 
roda para o queimarem vh•o. 
Dois dos srus crendos foram 
amarrados a postes e queima
dos, outros cstrnngulactos 1>ara 
logo as suas cnmcs rcchina· 
rern no fogo. Eram muitos 
supplicios appllcados aos mes· 
mos condemnado~. Mais tarde 
devia acabar o garrote até ha 
pouco ainda usado cm Hcs· 
panha. Trata•·a·sc do bar.iço 
que ia sendo enrolado. por 
meio d'uma roda. ao pescoço 
do condcmnado, preso a uma 
columna. Co1neçava por se 
fazer vermelho na estrangula· 
ç:io, de1>0ls us suas Caces ar
roxcav~un-se, os olhos saíam· 
lhe das orbitas n'um espasmo. 

a lingua 1>cndia lhe anegrada da bocca contor
cida. O gcnlo de Goya dcixou·nos um d'esses 
supplidodos. 

Volvidos os tempos sobre tiqucllcs trcmcn· 
dos supplklos. depois de Damlens, que ferira 
Luiz X V. ter sido esquartejado. depois de 
torturas s~m conto: de Antonio José da 
$il\•a ter sido queimado. do mundo se ter 
enchido de ,gritos de dôr nas horas dos 
supplicios alrozes. deliberou-se tomar mais 
ra1>ido o c;tsth:o. E veiu Guil· 
lotin, com o seu apparelho, a 
guilhotina !(' rapido. O pa
cicnt~ delta· se n'uma prancha, 
um cutello desce rapidamente, 



mal faisca ao sol e \una 
cabeça roh1.Diz-scque 
as cabeças cl'alguns guilhotina· 
dos tecm ainda vJda qu:indo 
caem no cesto. Se assim é, 
Luiz X.VI. n'esscs curtos in· 
stantes, lamentana ter encoraja· 
do o auctor da machina que o 
devia suppliciar. Um mar de 
sanguP. saiu cl'esse cutello, onde, 
se a tortura apparcnte n!\o exls· 
te, ha. no dizt,;.r d'al~ns mcdl· 
cos. uma tremenda tortura real. 

)[as dia a dia trata\'a•se de 
ser mais hmnano. j:l ningucm 

é lat~gado na pr .. ça 

publica. p n~o 
se queimam os 
criminosos. Je· 
sus. que n:io íol 
o unico crucifi· 
ra<lo, íulou aos 
homens. A rc· 
llgi~o. que tan. 
to~ suppliclos 
inventou, Inter· 
veiu. :\ Amcri· 

ca. amiga da 

rapiclc:r., inventou, 
con1 o tclcphonc e 

com o comboio clcctrko, a 
morte pela clectrkidadc . . \ 
França conserva a guilhotina 
e mata os criminosos m1 pa· 
teo d 'uma prisào. A 1 lrspa· 
nha fuzilou ha meT.cs Ferrcr. 
E1n Portugal a pena de morh 
cstit abolida. A Europa da· 
ma que é neccssario ser hu· 
mano mesmo nos casli~os e 
inventou as penitend<.tri J 
No fundo d'essas rella< e 
maior ou menor o supplki ' 
Sabe·se que veem <.le lá lcgi.J<s 
de loucos. Aboliram·se s 
velhos processos, eis tu1Jc.. 
Já nao se agarra n'um prn!:. 
dor para o pregar n'uma 
cruz com cravos. par.t o n-1· 

~ var de insultos. atacha.ndo
lhe na C"abeça a corôa de t.S· 

pinhos. inlligindo·lhc • tor· 
tura ph_,·sica. a morte em e<lfl· 
vu1S<.."'>Cs. que a sua ncuça 
toma menos dolorosa. ~la-. 

suppliciO$ continuam. Ex istc ainda, por outros mo
dos. o m::.is celebre de todos: o de Tantalo, que n 
meio d'um rio via as aguas íugirem aos seus L1hios 
sequiosos, que, junto das an·ores de fructo. a~ \'li 

altear·se, zombando da sua fome, que ,·ia as 111 .1 1~ 
limpidas fomes sem poder beber. os melhores mar. 
jares sem lhes poder tocar, que, semi·tnorto de si·1 .. 
e de fome, parecia· lhe ir gosar. emfim. o consolo 
clc beber e de comer e não o conse· 
guia. 

Nào é verdade que ainda hoje 
ha gente a quem suc~ede o mesmo?! 



primiú,·os. promcttend•l 
recommendar u~enciit 
nos melhoramentos a 

Ía7.er. 
O sr. minislro da ÍM;cn · 

da e os st"l. conselheiros 
Calve• de Magalh~cs e Au· 
gusto Jo:;é da Silva. acom 
panhafam o rhcfe de Esta· 
do dur:mte a visita, nssim 
co1no todos os t"uncclona· 
rios superiores f"l'l1 sctvlço 
na alfondega. O ultimo lo· 
cal que el-rei visitou foi a 
casa do piquete. onde se 

JOj 



O lado qne tantos artistus tem 
inspirado, a melopca triste para que 
os maiores poetas p11rtug\lczes teem 
ícho versos, tentou a~ora um gran· 
d~ ptmor. )(alh1...,a, que achou no 

fado ""º un• deJos dedilh.1m e no íada
rio d'uma perdida o mo:tvo do seu mais 
recente quadro, que é uma ol1ra prima. As 
figuras d'cssa cela forte e impressiva vao 

a desapparecer 
dia a dfa. a~>a
~..,·~t: aquelle caractcr que as tor. 
na\'3 lisboetas e o artista fb::an· 
do-as no seu quadro, com uma 
superior mestria, conservou-as 
para sempre, porque esse trabalho 
I; dos que 6cam, n~u Sl'> pela sua 
t'~Cl'uçào _soberba. ma!' tambcm pe · 
lo seu p1ttorcsco assumpto. S:to 
As baixas camadas ~x1ae' ten. 

l>ndo o pin<·cl de 
)lalht.a, n'um pe

riodo em que 

o ll"ro e o theatro as desd{'nhn, s:i.o 
as personagens caracteristicas d'um 
meio ficando vivas n'uru quadro de 
mestre. R' brm aquella a realidade 
d'al~uns momentos n'alfurja onde cs· 
sa .. ahnu se acalmam da~ ctcsditas onviodo 
o fado que di~ da sua má !K>rtc e cm que 
todas as tro\·as sào de perd!\o. Foi isso o 
qun )lalhôa admiiavclmcnte exprimin na 

ra e encantada 
com que clla escuta o fado tn 
te, que clle vae tocando e •. · 
tando. os olhos meio ccnad .e, 
vencido tum.bem pela la111i:uidei 
da canç!'lo, que nenhum portugi..et 
p6de ouvir friamente. 

O quadro de Malh(1a foi cn\U.• 
do ao Sa/011. onde r-cceberá s 
duvida a con!agraç~o bt·m de\: 
a ena obra prima 
:to illustre pintor 



1-1/ma /n•a,ça dl' /.ARd.r~s n'Nm dta dl' Nl'tKN'lrtl 
h1stantanco oblid., :t<> n1do dia, cni fre nte da egreja de S. P1u1lo 

(Cf1eAJ wOKc.U'S Çl!Al'lllC l'll:K$$ PAfll~} ,_Vm concurso OJigfoal: As HCS 
prc1niadà..'I cílt:i.ndo no fim :i. <1uc obteve o primeh-o 5)retnio tCJ.i'e.~J out..111S). 

UM CONCURSO OR1G l· 
NAL.-A cabellcira mais 
bella de que havia nOÜ· 
eia era a de Berenice, 
raioha do Egypto, que 
d<:::Hbcrára offcrecel ·a a 
Venus, se seu marido fi. 
casse vencedl)r na Syria. 
Com effeito de1>Õl-a aos 
pés do altar <.l'onde des
(lpparcceu, dizendo lison
geiramente o astrolog:o 
Conon que ella tinha ido 
para o céu e dando á 
constellaç~o das sete es· 
trellas. que descobrjra, o 
nome da raioha. Pois 
agora surgiu, eni Berlim. 
uma cabelleira que tam
bem deu que íala.r; mede 
1m194 ccntimctros e al· 
cançou o primeiro pre· 
mio n'um concurso sobre 
o comprimento dos ca· 
bellos, onde houve grn1)· 
de numero de concor· 
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1 - A 1'un11 de Vnllnd<:>lid f' n T1. 
A~•den11cll do; L•~t.oa 

11<> jufhm do co•Hul:ulo d(' l-ltJp•nlia 
t1>:1ure °" pre11ident~ <IA• <l 2 

run:a .. o .. sr>. conde i 

de TorrijO'l' 

ti ~,..,,,.,,,,,,º "'' " .. '"'"'" l 
AlflHfaoo lh'.:ll;,1ro·1,, 

l'1r; A11x1a dh lfn"n" 

1 - O c;mtcjo ci"k" sab111do cl<> '" 
t'idu chi Caixa Econ<:>1niu .1 ... 
A llJC'U para in:1u1~urar 11. 1111 

de c;on1mcmoratiu 

•-Ã N'rtntc.>nta da inau.• 11 
1,..,1dc ua c;.p; onde ...on~ 
o co..wlbciro S1C»lau ~"" 

c:oan. 

o ti~~;º J 
1c~:· m~:,,!' i:d:.~ro;~~:~0• 

c~ri1>tor, 11icnti. de puhHcar 
cm homen•Ktm i mcmona de 11eu l)•C. ncornpa.11l1ac:lo ~e nm t'"A\uclri m11gi~tral de ll. Carohn• Mld1aclb, um 
voh1n1e de <OHC~ndcu<:1ll e a autob'OjCuphla do au<'tOr doe '"""' .1-u1 e do ftln11Nal /IW1tu-o do- C1dad,Jo 

• Por/N,K•"'•· 



Jo!io Vaz é o artista in· 
confondi\•el das mariohas, 
dos trechos melan<:holicos das 
praias, das cousas do mar, 

1~0 portusue~as, tào rudes e tao 
iellas ao mesmo tempo . A tenden· 
da do pintor mal'COU·SC com os 
setl$ primeiros trabalhos e, agora 

I \ \ 

consagrado, sao ainda o as· 
sumpto da sua paixão essas 
beiras da agua onde faz refie. 
ctir lho bem os objectos das 
inargcns que nos dao a sensaçao da 
verdade. Os seus barcos d'agua aci 
ma, de \'elas tdangulares, as mule. 
tas do pescado, as canôas que trazem 

' 
'. 

-



ainda na prôa como uma cabelleira mero 
''erâgia e nos lados olhos pinLados como 
nos levciros northmandos, tcem nas exposi· 
çô<'S onde o artista figura, um publico que 
lhes O. ficlmo1ue devotado e que admira esses 
trabalhos tào cheios de pittoresco e ta.o nado· 
naes. 

A cxposiç!\o que J o:'lo Vaz fez este anno no 
seu ate/6'.·1· de Xabrci;:as é como sempre, encan· 
tadora. t.:1 cstl\o os quadros do seu genero, as 

margens do Sado e do T<-jo, com os mni· 
nhos nos claros das areias. mirando-se Oitt 

aguas de quietaç~o taoto do agrado d'eM~ 
pintor da placidez e as praias vlsinhas àc 
Lisboa, trechos bem escolhidos. onde se MS 
v:io os olhos, e que s:io a offirm:u;:\o do t;i. 
lento do illustrc pintor, quo oncontrn "º' 
seus ocios de direC'tor da Es<·ola ln<lus· 
tl'ial Aft'on~o Domingues, o tempo pred~o 
para fazer essas telas t:lo ~aractt•rlstic 41.t. 

1-/lfomJros ª""""°'"'"º» t-l11u-Hua1 dt> Jo<'1C4'4<J,·u. 
(Clit:llhd.- 111n101.11ci..J 
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< l .i...·. f,"a!Jrid. 
n.t. sua \'iagem <le 
drcumnave:açào, 
fundeou no pono 
de ~ant• ''· <•nde 
a sua tripulaç:to 
tui ;:al\'o cfas maio· 
rcs dcfcrcncias 
por pttrte da colo
nia portu~ueza e 
das auctoríd:tdcs 
i>ral.ilelrnr. 

.\ commiss:\o 
dos festejos pho
l0grn1)hou-se cm 
rrupo cc 111\ os ~Í· 
hci.1:!11 tl•> na\'lo, 
tica.ndo uo centro 
osr. l'íntoBaJtl)S, 

eomm;tnd0tntc <kt 
s. r;,.,,,, ir/. l('h· 

do ;, sua direita 
o immediatn e 
o sr. José Anlcr 
niod'.\rnu)o. prt· 
•idenl• do Rt·;il 
Centro Portugw·1 
A· sun c~quci..fa ll· 
caram o vicc·c011· 
sul de l'orluAal, 
sr. bar~o de !.ou. 
rcn.;o ~Cartins, o 
cngc1\hclro d1efe 
do na\•io c: o sr. 
)[ontciro .\torga· 
tio. prcsiclcntcda 
Sociedade Colo· 
ni:tl Pormgucza. 

r-0 s. (;a1t,-;,.1 entrando no porto. 'l-.\ otr1c111Ucl11de ~ a ('o111rnh1s.to do11 festejos. 3-V .>. Ga61 ui rft«be11do 11 vhilta 
dA ~nu111>,.\0 dt: 1 tt-ttlH,"IO t: 011 ti1e1111 çonvidados. 



·Kl\f\TOLD2:2:1·P..M·170RJUGAL· 
,· ~~ ., . O maior 

• •{ z dcs~osto, tal· 

/flM FiJ~~º:;.~:i 
\r.:;:rimcn tou na 

,·ida foi a morte do 
... seu querido ami~o. 
'f:!J do seu com1}anhciro 

( dos vdhos dias de 
~ Fktren\a, do t·onstan . 
ct te collaborador em 

· } terra. de Gio,·anni llnt • 
ti!"'~ Cipriani. í.1llecido em 
ll:nn."llersmiti1 a 1-1 de dc
ztmbro de ;s5. 

Entre estes dois homcn' 
e1istiro-1. a m;:1is l'Slrcita inti
::aidade durante muitos an
n ,s_ Da harmonia de suas 
ideias resultára a mab !l<"ríc.-ita 
fraternidade na historia de arte. 

Bartolozii devia muito a Cipria
ni. m•~s Cipriani nào devia menos 
a Ba1to~ozzi. 

E· difficil marcar preds.amcnte 
a linha divisoria entl'C a r·omposl
•;ão de um e a gravura cio outro. S(•us 
nomes hào de ficar ligados e cmc1lrnnto hou· 
\·cr qnein se lembre d'ellcs e oniqunnto as 
obras <l'artc ~sslgnadas por estes dois nr
thtas ft1rem devotamente aprcdadas por 
{ndos o~ que amam a bollcza da'I gravuras 
d,, seculo xv11i. 

A morte d'este bom amigo e a 8ahlda 
de Inglaterra dt.-.· seu filho Gae-
t:no. acompanhado de 

1-/c'drn/.1 

4t ~·''""' :i pintado 
p::•r P. V1"1et 

ir;ra\llr:i 

~J llo1.1illard 

menos. 

toda a fami· 
lia. foram. 
sem duvi· 
da. pungen· 
tes de~gos
tos. que muito aba· 
tcram o espirito de 
Banolozzi. 

Sentia-se isolado 
e sentia-se velho. 

E' rv.oavel tam· 
1 bem suppôr que o 

seu t)eculio n:lo seria tào 
avantajado como joí o fôra. 
HoU\·e uma epoca em que 
elle brilhou como astro de 
primeira grandeza no ceu dtl 
arte de gravar. 

~tas foz escola e d'essa 
escola sahiram muitos disci

pulos illustres, agora seus rivaes 
e competidores, com os quacs 
se repartia o favor do publico. 

Sem duvida tambem a sua 
1n:to nào tinha já a mesma fir
meza~ o seu enthusi&s1no n:lo 
era tào ,·ivo: o trabalho rendiii 

Generoso 1>ara com todos os amigos, 
prompto estava seml're para servir com 
o seu trabalho aquclles c1ue lhe pedi:.'Un 
um obsequio ou q•1e elle desejava favo
recer. 

Pouco valor ligava ao dinheiro. 
A1lesar do grande exilo que alcançou. 

talvez Bartolozzi sentisse n~o ter recebi
do pela sua obra um galardão official, tal· 

vez tambcm, com o pessimismo 
da edadc avançada, pensasse. 

l - 0 geHr'1 INH 
j11'<lNi/1• (H 

orü1, Ocknho 
de Renjamh1 

\Vht, 
1tn:v11ra 

de BllftOloul 



por \'Ctes. que tinha des· J Lisboa foramdcso1üs 
pcrdiçado o seu gran1c N"'cstc llah: p;-ra 011Ut 
talento, produ7.indo o que, ttoux:c o dtstino. no 
ahnal de contas, n!lo era lra· nar da 1nlnha vida, lenhor· 
balho orl~inal e i._'Taodioso CO· bido de tod;1 a i:;cn1e o 
mo o dos mestres da 1 talia. lisongciro a("Olhhnrnto .. \ 
o'tJ szrandcs pinmrcs. . . Com de.alidadc. a affabili<lade 
estas e outras ldé:is sombrias que me tccm dlMinguid 
entrou de transformar· se n'um ~ seus fidalgos mois i11us1 ~~ 
indi\' iduo irrequieto, desasso· ultrapasst110 tuclo quantu 
cegado o descontente . mais ardcrltemel\le podia t:t· 

A oppormniclacle de se Jan. pcrar. E isto ainda ú para 11:.1 

çar cm nova esphera de acti· mil ls lisongeiro pclls:indo • 
vldadc e de gnnhar 1\nvos lou· ha já bastuntcs nnnos n!I•· 
ros de gloria, vt'lu tcntal·o tava acostumadn a ser rt, r 
flOS uhhnós annos da vida. do com t:'lo amn\'cl bt·~~ · 
Ha .1)8 ;mno-. que residia em lenda por aqu~lh·~ que 
lnglatcrra e ronta,·a i 5 annos considero meus superiores 
de edade. vc a honra de jantar t.-OC 

Recebeu um con,·ite. tres gumas das pessoas ma11 P 
vezes rcpetldo. do Príncipe Regen· das dºesta terra e amanh:l c·St•.Ml 

te cm Ponu;:.at, para fundar uma es· "idado pata casa do prime-iro 1ninu 
cola de gra\'ura cm Lisboa. a quem vou ser apresentado. Estou 

Promettia-se·lhc uma bc"';a pensào pletamente satisfeito e espero cm IW 
e as honras de fidalgo. poder mostrar, pela minha boa vontade e ape-

Barto101.1.t scntiu·!;C naturalmente 1isongeado. sar da rninha avançada cdade, a gratic.Uo dt 
Embora r.1sse um homem modesto. linha o que me acho possuido pela maneira como li). 

orgulho de todo o ar1ista que. conscio do seu dos os meus amigos se comprnzcm em disttJ. 
\'alor, se julga com o direi to de exigir que guir·me». 
\h'o rcc'lnhcçam. Rsta carita ó a de um homem velho, seM1-

Dc1)()l'I de algumas hesitações e provavel· bilisado por lhe terem reconhecido a sua ~·11 
mente contra n 01>i1,i<'\o de amigos que multo de labôr toda consagr'-tda ao n 11to da ;ir:t 
estimavam e admiravam o mestre e temiam Como italiano que era gostava das cxteri11ris .. · 
pela sua smu.le. Bartolozzi deixou a Inglaterra çõ s da ~onsideraç!l.o e dos elogios vche.rr. 
a i. de novembro de 1802 para nunca mais tes e gentis que os latinos teem ta1\ta fan!i :i-
vnltar oi sua p;ttria adopliva que ""'~=-- de em prodigalisar e que. pc>r e 
tinha ~ido theatro de seus lon· to. para quem os recebe !• 

gos e 1al,.,""lrio-.os traba· ~o multo agrada\'eis t 

~
~ 
lhos e que r.an· 
to lhe devia no 
apcrfeic;oament~ . do 
seu gosto arusuco. 

A!l primeiras oala· 
vras que escrevéu de 

1-8tllna de.'.. (;1tn. l'huura d~ G. li. B~nwotll, 
•r•vur• dt1 ll•r•o)oul. 

a- O jNizo "' Pa111. O~llc-nho de Aogcllc~ Ka.11ffoun, 
íHll.\'Uf1' de ffucoloui, 



~~~~ 
,1qu• muito lheagra· duquede Wellington, ~ 

. Hoje ninguem se mas physlcamente es· 
ltmhra j.1 dos seus titu· tava tão fraco e ti'\o aba· 

'de nobrc-r,a, t ido que lhe custava n atravessar 
\'a'tu cm Li~boa com relativo ' o quarlo de um para o outro lado. 

ap·cs.ar do governo portu· Por vezes tinha distracções durante 
e ?a~ar l.lo sómente róo llbras a c:onversa e n!lo era C"apaz de se 

.. C'· •mo director da Escola de lembrar de canas recentts e impor· 
n..-a lisbonense. t.antcs que lhe tinham dtrit;do. 

: ·~~tez, seu amigo, que um dia Completava n'essa occasiào 86 
o c1\controu mostrou.se muito :mnos e era espantoso que 
admirado ao saber que clle n'esta cdade pudesse tra· 
i.:;mhava tão pouco ao (lasso bulhar. 
que cm Inglaterra podia Ou· Uma carta por c11e c.'S· 

) ferir 1 :ono Hbras :mnualmente. cripta r\'cssa cpoca é cheia <lc 
Ji.""t~ lia~ Ha!, exclamou o velho amcntaç<'\CS: diz que est!t s6. J>O· 
1 Bartolozú com bom brc e julga-se csquc· ~ 
~ humor. em Ingl.ierra cido e abandonado. ~ 

pouca importancia li· l"ala das suas cnícr· 
garam ao meu talen· midades que o privam 

' 

to e f>equena con~i· de sahir: cT(•nho as 
doraçào me davam a pernas tao fraC'as e 
dei.peito de andares· as ruas cst!lo t:'!.o m;\s 
fu lfodo de trabalho! que a todo o momcn· 
Aqui vou ao Pa~o. to corro o risco ele 
\'Cjo o Rei. tenho c-ahir•. Agradece a um 

, L muitos amigos e g"d· ~cu discipulo U. )J \. 
4... , nho o bastante para nasil uma carta <1ue 

· cuidar bem de minha lhe trouxe grande con· 
casa e para comprar o mPu vinho. sofoçào. por lhe provar que elle )lina. 
l~m Londres n!'lo mr fhegava qunsl si ainda nào tinha olvidado •um pobre 
para uma canef:.i de <·crvcja ou um velho de quem n inguem se lembra e, 
copito de Porto-. c-otntudo, você bem sabe que trabalhei 

""' ~:~te parallelo ó multo verdadeiro, pois muito e espalhei muiLas obras. Agora sno des 
..... ind.t hoje ha sitios no continente onde um 1)rezadas, mas t: o que sue-cede quando se at· 

mem p~·~c \•iver como um lord. respeitado 1><>r lingue a edadc de 80 :umos. Entretanto conrc· 
t;dos e permittindo·sc uns certos pequenos de·me Deus a graça altissima de me deixar 
prazeres da ,·ida. Em Inglaterra nas mesmas continuar a fucr alguma coisa. 
t:ündic/1oCs pecuniarias teria de \•iver n'uma rua Deseja''ª muit-issimo voltar para In~latcrra. cs· 
,.. treiti,sirna dos arredores ele Londres com se bom pai?. onde trabalhou tanto tempo, e la-
uma criada apenas-má co1.lnhcira, provavel· menta-se de n~o poder satisfazer tal aspiraç~o 
mente, e talvez sem que nin~ucm na vhdnlrnn· por causa do seu estado de saude e de falta 

.1 se lembrnssc de ter a mais leve sombra de de forças. 
hteresse pela sua l)CSSoa. Com pessimismo, desculpavel ao velho ~ 

l)iz.sc que, cm l.isbo3, Bar1oloui mestre na sua cdade ª''ançada, unha a 
cau'°u a admiraç.:io dos: ccrttza de que n?\o lhe sc-
di~cipulos e. em geral. rta passivei obter alh um -
de todos os artistas por· emvrego, sobretudo F.'º 
tugm•ze!, pela dcstrc1:' mouvo de e:t1sl1rcm Jª na 
com que manejava o bu Gran·Brctanhahomcnsemi· ~ 
r il (~pela celeridade C"om nentes ua sua arte. lsto era / , 
que trabalhava. Como, 1>erfenamente verdnrlciro ~ 
por~1n , sua edade era Seus dias de gloria. esta· 
já ~wançatJa. essa acti· vam findos. Homens maJs . 

" 

\•idade n3o podia nalu· no' os, os que elle linha 
ralmcntc durar mui lo cnsmado, occupa,am o lo· 

' 

tempo. ~ar de 
Aos8o llarto· . 

annosco. loni. 

q\~ l~~Í~;~. l~~c~~~r~ ~ me~~~n ~~1~~1~t~~ 
~ nat·se mais pe· :issim a queixar-

sada ao mcAmo l!IC: alguns nego· 
~ que· um pouco tremula. o cere· chuncs. que você bem conhece. adqui-
rnfr .u• cu e a memoria prin('i· rinm fortunas com os meus pobres 

iou e f'.alhar trabalhos; agora n!\o ha fortuna a 
l:mm;lez que o vc1u visitar a L.tsboa füzcr. Comtudo, jâ que a Di\'ioa Pro· 

DO mcz lle março de 1814, já !ala d'clle \•ldencia íez o grande milagre de 
com ci r1a ,lmargura. A inda o achou nos manJar a paz, delxemo·nos em· 
trabalhando, curvado sobre balar pela esperança de que 
um:i .:rande chapa de cobre 1-v·a1a:~:;:,'·,/m7.''J:::,:';:, ~~;)j,:,"J,.ºb~,~~~:. 'õc~~~~~ J;-'~~~::aº11t,nlftumro ~ circumstanclas da minha 
~t grava\'a a cabeça do ~7)/H' dL Hlles11, de A. 5'a11ft"1nan. 6-C'11/1do e P#,.,,.,, d41 Clpria:ii, v1da tambcm mudarào•. 

a-ravur•• de B•no'"' .. ,; 



ma coisa com prazrr pa· 
ra YOltar a. ln~latcrra. 
paiz <.:om o qual contrahl 
t!'lo grande di\'ida de gra· 
ud~o por todos o~ b<-ne· 
tidos recebido~ e o~ quacs 
nunca se apa~~nao de mi. 
nha memoria. l lumildc· 
mente pedirei sempre ao 
Todo Podero~o que o 
fcu;a pro~pcro como me· 
rec:e-. 

Dcpoi!. como 'clho 
rabujento. ins:bte cm dl· 
zer que está pouco .. ath· 
feito com a dda que le· 
vava. 

Presentemente esta· 
1nos aqui desprovidos. 
c.scre\•e elle. de tudos 
os utensilios nccc~:sarios 
para o cxcrcicio da nos. 

sa pr· hss:io: buri!4, vcruii. pa· 
pel de desenho e tinta de im· 
prcssao. 

Tudo (· muito caro e mui· 
to máu. Cravei uma elas vh· 
tas de Lisboa. O cobre .-1uo 
me forneceram parcela cou· 

~ 
de$enho e d'um 

pessimo cobre T<"'-\llt i: 

uma obra dctesta\'tl. F. 
assim se vê um arlis1 

sacl'itic-ado.• 
D'c$li1 carta quizcra,_,,_ 

tirar extraordinana~ 1.."'c>n· 
cluSA\es. Os bi~aphos 
ª"·idos se1nprc dr episo
dios srnsadonac~ nas,.,. 
<las de seus biot::raph.!· 
dos. mdign.1ram-se ('OC 

a m~aud!lo d.t tira.o 
Bretanha por dd xar 
sim morrer tm abJCCta 
penuria• o ~ande gef)~!) 
que. mais do que 11t: 
nhum outro do seu 1c11J· 

po. tinha contributdo pa· 
ta a educ.1çao ;;1rt1stic1 
ingle7.a nas su~1s cscol<t~ 
de gra' ura. Eguahll( 111e 

J- P.utula d.e To/luu •~,..,,.,. \..r 
ti# dlJ a.,fa lt4/JA•d. ~nho 
de Cario Mai-atti, granira de- Hartol uri 

se indignaram com a traição dos 
porluguezes, que. depois de tC'rC'm 
attrahido o mestre ;'ls sua~ pr;llas. 

deixaram morrer de mizeria. 
Mas a verdade é que 1;11 s 

ap1eciaçôes s!lo meramente phan· 
tasticas e absurdas. Os bio;.::ra· 



('Q ., • .-,.1 de !!;Ta· 

'urasmuitocli· 
,.u ,:adas n~o 
th·esse morri
do com for· 
t\J'.l;J. 

<.:.omoeUeju· 
Jir iosamente 

petente para ra. 
zcr ne~ocios. 

Este/dilo pt1l-o, 
infelizmente. !t mer· 
cê dos commer· 
dantes da especia· 
\idade e 3t'OOtCCCU• 
lhe o que ainda ho· 
je succede a mui· 
to... artistas: recc· 
ber uma peque. 
na parte apenas do 
que lhe era de\' ido. 
attendendo ao \·a
tor dos trabalhos. 

Bartolozzi. n'es
te ponto. íoi t:'lo 
pollCO afortunado 
como outros artis
tas e homens de 
lettras; mas emtlr'n 
é preciso nho nos 
enlristecernlos <'om 
a ideia de que um 
homem tào cele
b re tenhi morrido 
na pcnuria e sem 
nenhuma d 'e~tas 
pequenas Cõmmo· 
didades que tanto 
contribuem par a 
sna"·isar os ultimos 
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de :-..~ annos. e ívi se· 
pultado na capclla de 
$anta lSltbel d'csta ci· 
dado. 

li. da R. 

Bartolozzl foi um dos 
prilneiros, se nno o prl· 
meiro gravador do se· 
culo xv111. A sua vasta 
obra o attesta. A pureza 
do seu desenho, a deli· 
cadeza da cxecuçào. to· 
do o grande arrepio tir· 
dstico que sahia do seu 
buril fizeram-no querido 
dos poderosos em ln· 
siatcrra e Po1 ~1u::al e tor· 
naram-no celebre cm to 
1a a Europa. 

Fran~esco Bartolonl 
oas(~cu cm Florença em 
l 7 28. mas aprclldcu il 
sua arte cm Yencza «.:om 

um illustre artista do 
\cmpo chama.do Jo· 
seph \Vagncr. Der'I· 
tro t•m pouco os seus 
trnhalhos sobtepassa· 
vam os do mrstte; 
toma\'a·se reparada 
a sua. situaçno de ar· 
li~ta que elle modcs· 
tamer1te, mas cônscio 
doseu valo". n!loque
ria alardear. até que 
tmfim deliberou ir 
trab;ilhar para ~li· 
l:to. onde cstc,·c até 
1;64. ::\o fim d"cste 
anno Battolozzi in· '
stallou·se nas \'i· 

1)Qut·o [, sua porta 
par.wam as ~cges da 
nobreza e dos ricos, 
t·ntrowam amado· 
res na sua offici· 
na desejando vêr as 
~mas feições repro· 
duzidas nas cstam· 
pas que o buril do 
illusrre gravador im· 
mO!tali$aria. 1\lguos 
membros do (larla· 

mento, lords e ~nd 
s<.•nhores. quizcram l · 
suir trabalhos seus. t' :aJ. 

sim clie executou P"lldt 
nwnero de gravuras ri; 
s6 a buril mas tambcm 
agua forte. A sua 011 

consta approxi1n;;1<l~1mt·11: 
de setecentas gravuras :·li· 
tas sobre as obras primas 
dos grandes pintore~ it.i. 
Hanos, inglezes e íra1111·· 
zcs. Em 1802 vciu par 
Portugal, a convite 1!0 

p rincipe regente, a!'sfriu 
ao dcse1\1olar das sc,.n,d 
historkas que aflli~il-11 
essa epoca. sendo tim;ul 
e res1>eitado, queriito, • 
ucna enorrnc admiraç:lo 
de\'ido á sua Nladc e 
sua obr.t, a mais mara'1 
lhosa e vasta entre as 
dos gravadores do se
culo X\'JU. 

1-hurto d<1 1('(1,1/<1 1ff'.l11.# A•ll'-ru-loM, Q111ldro dl! Reynolds. t - RNsio d'J rdnJ.I? d, t" Ral/lh. Quadro 
d~ Jlopp11tr. 3-( Nt ,·ntJJoramioos/al101JVNmU. Q11adrode Amiconi. 4-Bi.#o do rd.v.ilo de torvi 
/·.1/mt, Qu•d•O {I~ l'o.rcl. $: -1111110 du Td•·a/o ''" IO•vi lifaM!lftf'ld. Quadro de Reynôld-. gr1wurs11 
de Kartoloul.(A',..}1WNt(iJO df' ir"'''""" do Calir'Hde da3 fi:3laN1/Hll da Academia de Btllo11frlf's 

df' l,l,~J.-tCllrl#ls dt IU~ .. ~Oa,UtL) 


