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AGENCIA DE VIAGENS 

R. Bella da Rainha. 8-Lisboa 

Ernst George 
SUCCE:SSC>RE:S -----

Venda de bilhetes de passagem 
em vapores e caminhos de ferro para to

das as part~s do niundo 
sem augmento nos preços. Viagens clr

culatorias a preços reduzidos 
na França. Italla. Sulssa, Allemanha. 

Austrià. etc. 
----<>-·---

Viagens ao Egypto e no Nilo 
Viagens de recreio no Mediterra

neo e ao Cabo Norte 

Cheques de viagem. substituindo 
vantajosamente as cartas de credito. 

Cheques para boteis. 

Viagens baratissimas 
Á TERRA SANTA 

rllustmçno Portugueu 

Meio seculo de successo 

@ESTOMAGO 

AI 

IJ) Elixir do D• Mialhe 
de pepsina coucentr-adafaz diqertr tudo rapidamtlt;. 

GASTRALGIAS, DYSPEPSIAS. 
A'oenda em todas as Phormacias da Portugal 11 do 8td 

P IU .. macie MIALHE. 8 , ruc Favan. Paris 

Recetta para curar 
Labios feios 

feridos 
fendidos 

Cieiro 

asperos 
engelhados 
seccos 
inchados 

Feridas nas narinas 
Mm cantos de bocca 
Mucosas irritadas 

etc., etc. , etc. 

\,~~·~:;;;;~; 
com sello VITERI 

1ue d~ ás muc0$:'.'$ rc11ls toncl•, 
}Jrlfho, Côr1 aroma, fre•cura, 
IJ- O a•pecto •cllnoso Rropr.o 
'111 mocfdade o da aaudo. Ulil 
• toda:> :ts pesso::lS que $e c:c:1>ôern ao 
"ento, & elluva, ao calor, :i.o frfo, :io 
;ol. 

Os: fum•do,..• us.:1m-n'o p:er.i 
;vltar a ~ct-âo do fumo e da nlcf>-
1/ntt. 

t a1>iS corn um Ue<lal para eoslura, 200 róis. 
J)edldOS ao deposito: Vicente Ribeiro & C.\&, ll. dOs 

r.1nquelros, f.•, USHOA. , 
~t'::ii!!!ii!!!ii!!!ii~J' 

Só não tem cobeffo n em barba 
9uem 9uer l 

Fazemo.s n••ccr cabei/o aos ca/"os • b•rba 

:;: :':.':c1e:~~ 3::'m!'lt:..2e4 c~':,-,·,/J!';.ªd::::~\":, 
.\lu.ta gcnlc, \1•lhn e no\:t. em todo o mundo, dC\'C·nM 
;:1 h;al);a OOnib e o cabc llo aburulanW Temos !envio 

( OrH o nosso bal•ttmo 

':º!~'tff.:.!•!'C,:,'{,;,~~ 
r e. do poaaoa•. Um 
grande impel'adM 
recorreu • n4• JN• 
dlndo o no ... o auxl• 
/lo • n•o NICOl'HU 
deb•ldt: I llomens no· 
laHlls e não notaH)ls, lo
doti r'IO$ teem ' 'indo pedir 
o nosgo concurso. 1-;m to-. 

• dos os J>:l i xes d:i r.urap.'l e 

rt$ da .Hrlt3 A d:i ;\tutr~lltl é o n~~~r~i,!~~ 1111~~t!~fJ~ 
e 31>r~ei:ulo . p · ,1!"'- :ote l)Ot ts~ dll!e1•. "ºm ' 'Crdtufe. que j:C>'1 
d9 f<i rnà unh'ersal. O 11rctO 1•aia o Mooto_., é do 2 $115 

d~f: J~º~, 11~~r~~\a~!~l~111~~r1;~~~:tt l~l'&~ .. ~~r~i~~~~n,!;~:i ~ ~~: 
~r~1~:ª~~ 1:.·n~ t~,~~f.P1t~~;~,;~ 8t t..~~,~~1~•t:io 9,~.~11 ~~~ªo~~: 
~:uno~ ~ d<ir outr.i ,·ez o dinheiro rcce'•ldo. so o reme(llo 
n;\o d('r rcsnlt<\dO algum. Se l• lo não f 8r vord11do pa· 
fl9mos ao compr ado,,. a quantia de 800$000 
( trezentos mil r41•). 1•ar3 pro c nção contra M llllll~· 
(:6C~ e fàlitôs rt11•c.'(liO$ fai:emoi> nottl.r que lOdos os p:icotl'i 
t~m c~·rlpt:i. .'I l);'lla\ rà Mootcy. En\ i;i-se dioui:'l11u'.:nlc 11.1.ra 
t }d::as as 11:1.rks. lll<'l'llllO p.ua as m<ils arrast~das, c-0m a e\• 
1•lk:1ç;'.ió dara da manclr;a de S<'r 11Hl' lo e com o eer&tílc:irh 
d1.· i:.wr:unl:i. Nu 1to()1t·q:rnc1, c<mlr.i pa)tarncnto adc:i.ntado uu 
11..-.g:imcu\o J>clo corrolo no :i.rlo ..Sá ('nl.rt"". 

NIC>C>'TCV DEPC>'T 

HOLMENS KANAL 30- KOPENHAGEN, 133 
Decosllo em Lisboa: Ferreira & Ferreira. Succ. 

99, RUA DA PRATA, 101 ,.--
J\~~llh.: ç111 l-'ari:; : Cumille L iyiuau, 26, rue Vii;:uoQ 



' 

Cosmlco e rorrnidavcl Coraçno. 
Todo a arder, tQdO cin chamas, fogo ethcreo. 

Pubtando cm pleno seio do )Cisterio 

Em ímpetos de vida e de paixao. 

Ell·o que vem! o temeroso Deus. 

Filho do Chaos. humilimo e soberbo: 

lncamaç:lo do .Espírito e seu \" crbo, 

Pré;;ando a No\'a Luz aos velhos céus. 

IW·o que "em! o palido ~lessias, 
Jesus dos Mundos, Alma em genio acêsa: 

E como"·c-se, em roda . a Xaturêsa. 
A· luz, á voz das suas proíecias ... 

J2t 



l Eil·o descendo. o Espirito do E.temo. 

A' multid:lo dos mundos. claro Po\'O: 

Take7. pré ~ando um Céu mais alto e DO\'O • 

)(ostrando·lhcs, talve1:, a ~forte e o lnícmo. 

Eil-o que vem, romprndo na amplid~o: 

Relampago de dlir, convulso grito, 

Ou lagrima dos olhos do Infioito 

Choradn por amor d~l Eseurid::lo. 

Profota do lioh·erso! luz da \~ida! 

(._lue 53~rada missao o traz no espaço) 

"u.a orbita de chama é lon~o ahraç-o 

on,I<" desmaia a ~mbra con\'ertida. 

<,lue nnvo amor trará? Que no\•o cOl·anto;, 

<,>ue Luz dará á luz sua doutrina? 

Ouvem os Mundos sua voz divina 

I•: eimpalldecem de temor e espanto., , 

II 

De onde $urge1 Onde vae?' Xasceu <la treva~ N'ào passa um claro olhar por outro olhar, 

N'asccu da lu;( ') Que importa! Ycm do .\.bisino. l m coraç:to por outro coraçao, 

.E tra1: comsi~o. cm almo cataclismo. ~cm conjugar-se, em luz e comoç:to. 

A ·•ida. <i morte. o sonho em que se elc,·a. o Tempo-espiritual do verbo Amar. 

t_ O Tempo e o lüpaço.- -a Dôr \.ital,-coosomtm 

l Sua alma eterna de infinita luz 
Homens ou Astros, Alma ou Carne, tudo 

\•o~ n•um mar de leis desconhecidas: 
.i 
• Que se ícz corpo a suai : como jesus, < )utras V idas rodeiam nossas vidas 

l''t ra falar aos homens, se fez Homem . Falando· lhes num som oc:u1to e mudo ... 

. 1n 
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.Astro que vens das intimas, ~ublimcs 

J<: sidcraes, inténninas paragens: 

Titlvcz tu saibas todas as linguagens 

l>o Céu; t;alvez conheças nossos crimes. 

Que cxtranho fluido e sugestões derramas? 

Anuncias a Par. ou a Rc\·o1ta? 

Tutas ,orrcgas aias de A ,.e sôlta, 

Que DO\'OS vtioos trazem. novas chamas? 

7 
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Tnlvez que venhas espalhar cm rncla 

O alto e anhnico sôpro espirltunl 

<,lue faz a irmaoaç3o univr:rsal, 

Unificando em Deus a vtda toda. 

Tah·cz venhas dizer ás Terras v:..rias 

"Em que o profundo espa.;o te povôa. 

Que em tudo um só Espirito n.·Ut''kt 

E acompanha as estrêllas solit;1ria~. 

Fal.1s do Amor: e os i\luotlo!I, escutando. 

Talvez. cmfim: olhando cm dcrredor, 

Y cj~m os seus innàos: - e. pelo Amor. 

~e comecem sentindo e procurando ... 

1 \' 

O' Terra, ó minha :'.\ln.e! qunndo, no abismo 

Da noite, surja esse Proíeta ardente, 

Ajoelha-te 1'10 espaço, e. santamente, 

Hct·cbc a sua luz. como um .Aaptlsmo. 

E' o ~listcrio que pa..c:H: alto ~orri~•l: 

J leroico e at~e caolico dos céus: 

Tah•cz signat dc•S Temi.os onde o ... ~us 
:"os cntremostra um novo ]'01r;dso . . . 

. • .-

Recolhe· te em ti mesma: e pensa, e résa; 

1~: cm ti acorda, já mais vh1a o pura, 

A lu" original, alma da Altura, 

A Cs'lencia, o Deus da tua naturêsa. 

E 1cvanta-tc mais em pertciç:to. 

No culto da Alegria e da Tristt-sa. 

Ylvam os homens em maior bclll~sa, 

lnlima e unh·crsal Religi3.o. 

E mais nào haja o :\lal: o odio, n guerra: 

~cja urna dôce bençào toda a fonte: 
Tornc·sc altar florido cada monte, 

Em S:ant::"tuario aberto o ,·a.llc e a serra. 

tf ~ 
~..,:;"'\1. 

l;f-=~::~~-.-.. -·~/ " 



Purifique·te o Espilito, e reanime. 

Terra do amor! teu coraçào materno: 

Filha do Céu que tens ainda o Inferno 
Dentro do ~cio,-a cscurid~o e o crime .. . 

A=--To!'10 CoRttt:A JJ'OuverRi\ . 

\ 
) 



O exito triumph<JI recentemente obtido no 
S/'1111 Tlual<r de 11 ambur~o pcl" opera de J 0110 
Arrovo veiu mais uma \'C'Z agitar uma qucstào 
ass.\s dcbalida. a qual se 1>res1a\·a a considera

ções que os csrrcitos limites de uma revista periodica oao 
perminem dcsenvoh•er cfficzzmcnte. Perante o facto tào 
curioso. e tah·ez sem precedentes. de uma opera lyrica ob· 
ter da critica o applauso geral que se reserva aos con
sagrados, ao pa.s!!:O que o assumpto é Implacavelmente con· 
demnado como dimodl, a raz!\o procura de íórma in · 
sensivel pcrSCTUtar as causas do phenomeno. e muitas ,.e. 
zes ,•acilla scn1 consC""guir 1urprehendcr0 ll1c o mcchaniHno. 
Pois o Amor de Per1fi<"" tC\'e precisamente esse destino ~ 

De um momento para o outro, o nome de Jo:io Arroyo 
impôz.se no meio dlfhcil ondt.• melhor F!lo assimiladas as 
mais extranhas subtilezas mu"kars, n'nquc:lle mesmo pa i <!: 
onde tantõ obra de arte, pnra altos destinos re.servada, tem 
mizeravelmente sossoOrado. 

<Y:rCi 
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1- A pn1'11t.ira do I~ 
ti<- P~1d1r,J.,, 

('diçlo dC!I l:J . Sç!1-0t6 
Stil11lf'. 

2- 0 f;t, COr1~lht>iro J•-io 
Art0)'0 e •u• C'I!'"'""· 

em l lám b111.1:0. 
(CfkAJ SC"HAUl, l)h 114\1 

aUJtC.I')) 

N'essa Alkmanl1a 
con,,encional cm m;1h" 
ria de exterioriS(I\" 
esthclica, por todo o 
imperio. dt• norte a su1 
de leste a oeste, a ln
tica sur_~iu unauimc 
queimando o l.ítc 
sangrento na fogue1r. 
do mais ardente c11tho· 
siasmo, e applaudind 
incondicionalmente 
hom~m que, com ma 
nifesta propriedade, 
deria exclamar as Uts 

laconicas p.1lanar de 
Cesar. ao re.i.:rc5'.'i·~r dl 
,~ictoria de 7.a1a$ 

\' enceu J o:lo .\r
royo ! Sem dm·ída al 
guma, a sua obra mu· 
sical tem o destino re· 
servado aos immortacs. 
O applauso dos tom· 
patriotas de 
Beethoven 
ésymptoma 
Q\1e n ào fa. 



lha. )las apre· ~ > 
dando a obra "º seu conjuncto, esse L. 
applauso teve restricções. O libretto 
do .·l111or de Pcrdi(lto, e sobretudo 
o assmnplo de que trata, foi pela criti· 
ca allemà ioscripto no /11d-ex das coisas que nà<" 
passam á posteridade. 

e· interesante constatar que, cm regra, ao 
apreciar a íórma por que o compositor interpretou a ~ 
idéa fundamental do drama, os allcmaes affirmaram. ,.,._, 
não esquecendo o brilho com que foi tratado o in- ~ 
grato assumpto, que é precisamente nos pontos onde 
a musica se liberta da press"ào das palavras que se 
t:xpancle o espitito e a concepçao genial do artista. 
Os bailados do s<'gundo acto. por cxernplo1 consti -
tuem uma pagina musical praticamente isenta de qual

quer defei10, que mereceu sempre as hon· 
ras de applausos espcciaes. 

'~I 

Q"'...x:;,{l~ do verismo na 
traducçào litteral e flagrante do rea· 
Jismo objectivo. 

1\àf) é bem os $Cus effeitos que 
o auctor dramatko a.llemào procura sa

lientar ua sua obra. Geralmente. o critico exige 
a photographia da vida real, sem attender a por
menores que podem no emtanto prejudicar fun

damentalmente o conjlu1cto. Exige mais que a 
photogra1>hh:1: recla1na o instantanco. 

A vida mndema, intensa como é, nno deixa 
tempo a fixarem -se aspcctos scntimentaes. Por isso, 
o Amor de Perdí(ao, como obra dramatica, n3o 
com moveu. Uma lzis/oria dt: lia cem (1JJJJQS 1 escreve· 
raro, desdenhosamente, todos os jornaes e revistas 
de alérn-Rheno. Uma historia simples, uma histo
ria futi l, sem episodio, sem verosimilhan
ça, que já nào tem condições de existeoda 't 

~ 

~=> 
O final do i.• acto. 

e 2 Mas qual será a ra:d'io pela qual o assumpto 

0 
desagradou fundamentalmente aos criticos, que 
$e dera1u re11de::·1•011s no Stadl Tlteater para as· 
sistir á primeira representaç~o da opera? 

E' que a Allemaoha, berço do romautismo, 
e,·olucionou sob variadissimas influencias ao 
ponto de encontrar-se no momento actual ei vad:t 
de p1eronceitos convencionaes, e acabo\l por eo· 

volver a producçào scenica em apertado 

0 
circulo de dogmatismo, fóra do qual ne-

se unpõe. 
\.t Para os allemàes o theatro deve ser a 

1 
acçao violenta com o cunho 

~ se baseia nas suas con.ce -
- ~ inapagavel do destino, se 

g, ~ l ? J pções mytholo~icas, e nos 
t;J --..é seus aspectos de m:igica1 ou 

na scena moderna. E disse algucm, referindo-se 
de novo ao auctor da partitura. a quen1 todos 
lamentaram sinceramente o ter construido a sua 
obra muskal sobre tào fragcis aHcerces1 que se 

· um dia •lhe cahir nas màos o librel!o que lhe con
vém .. , a arte ganhará sem duvida um trabalho 
immorredoiro. 

Para nós. portuguezes, foi pouco lisongeira a 
apreciaçào. De facto. para justificar a es· 
colha àe J oào Arroyo no (J\IC d ii res· 
peito ao líbrett.o do Am6r nào faltou 
quem assegun1sse que, compondo o em· 
minentc artista para um publico con10 
o nosso, pela intuiç?IO aliás 
admiravel de quem sabe prc· J1I\ 
ver bem os seus effeitos, _ /\\ ~ /'.: 
vlra desde logo que só um '-'--~\e.'.:.,/ 
dra1ha tal poderia cocoutrar ~' 

~ 
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i-0 b,ill~do do ~.· acto. 
2-A motce dfl: lt11ule11 d'Alb1111uuqu1:, 110 2.• 11.cto. 



~-OCO© • k""Ã 
~~ ble.ma que se pode fonnulur a pror>o· 
rr1•ysito do drama musical: 

·-.;J Ser{l unicamente a expres~?lo <lra· 
>..:.:' malica rnusi<'"al um íacto de ordem 

intellectual, obedecendo a uma 
~e-ntac;!lo systcmatica, seja clla qual 

- ... ou virá pelo contr:lrio a c-on!ltituir 
ie iururo a conquista c;ada ''CT. mais 

__ ,..., ida ~ 
de Si•lo 
oao allil'll> 

'" .. --0~.~1~1-

J.o&oA«O)'O ......... 
e !tf1T ra~ d:a •ua 

DA! tVf.&. 

mulett da ''erda
\! . - da emoção e 
da le:titimidade do 
effeito, despreoccu
?ad a. de qualquer 
e:tciuS-i\•ii;mo de pro
. :essos ou de es<:o· 
las. e indo tomar a to
das ellas aquillo que 
melhor conduz ao ma· 
:o.:imo da ellic<1cia emo· 
th'a? 

Se a litteratura do fibrello rom
pe definith·amente no prirneiro sen
tido. 1nuito difficil será assegurar 
um triumpho duradouro aos dramas 

de natureza intima e subje
C'th•a. Se a evoluçao se~e no segundo 
sentido, as tentativas como as do .Amôr 
licarào. com as qualidades e dcfcilos 

~.1·• .,. • i: 1att-s cis 

111lftpre:to da o~r& 
ck ~uja r-e:1->retot11taç.lo 
e .. lta.iab&lrc:o rorJ.>fo 
du••_.. a.leu.is < 
dU1: d1r~or d'• r 
cti.. ~1'11 Gata o th e• 
c:btt: .'W.w.:,., Rul~I .. 
Ptmwi<d~ /f4/Jlt4s.zr 

811rtnko,..,t11: 111~• .- l>a~ 
so"; Tltn-,1t1· \f.bo Ptb:I: .1/,. 
n--.U.•11-·\t.-\to-.cl-TOmscb k 
.41'11'/fiJHt/4: .)t... Brandi',.,; 

.-fl>ll..lnu: M • .:. 1161.1. 

inhcrcntes a todas : !li 
obras d'arte, como v,,. 
liosos esíorços contra 
o auctoritarismo da do
gmatica dos s:.·stemas . 

e representara.o na.o si• 
um protesto, mas uma do· 
cume1\taç3o historicacheia 
de interesse na evolução 
dasconeepções cstheticas. 

Ht-:R~JANO NEVP.S. 
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!'\. 
O novo presidente da Republica do Bra-~ 

sil ser;'1 o marechal Hermes da .Fonseca. 
a quem o senador Ru~· Barbosa disputou a clci,,_ 
O vice-presidente será o dr. \\ºcnccslau Brar.. tt'l 
do·se proposto tambem o dr. A lbuquerquc l.in 
O marechal Hermes da Fonseca tem uma brilhant 
<·arreira militar: é um dos mais illustres officiaes 
do exercito brazileiro. tendo desempenhado po1 
,·ezes delicadas missões. Occupou o cargo de m1· 
nistro da guerra durante a ptesidcncia d' A ftonso 
Pena. dcmittindo-se em 26 de maio de 1()0<1, cin 
virtude de ter acceitado a candid:aura para 41 ~u· 
prema m::.gistratura da nação. 

Por occasiào das grandes manobras allern:l1111, o 
marechal foi a Berlim. onde acompanhou c~!l:C'S 
brilhantes exercicios e sendo extraordinariamente 
distinguido pelo imperador Guilhenuc. No seu re· 
gresso da A llemanha esteve de passaAem cm J.i~. 
hoa a bordo do · Cnp Viilan. acompanhado por su'-' 
esposa e fllho e pelos ofliciaes de seu estmlo maior 
Entrevistado por um jornalista. fez a apologia dCI 
serviço militar ohtigatorio e de varias reformas a 
reaH5ar no exerdto bradlciro, mostrando lar~.1s 
''istas e um enorme desejo de concorrer po.ua u 

rapidos progressos militares e navacs do seu pah:, 
onde ocC'upa um dos mais e,·idcntcs Jogares. 

O J:,o,·erno do presidente Xilo Pc(anha apoiou 
as candidaturas do marechal Hermes e do dr. \\ 0

1·11 

ces1au Braz, obtendo o presidente eleito urna votu· 
çao definilh•a de duzeutos e ~ctenta e trcs mil \'Q 

tos. 
~o (.rOximo quadriennio. Hermes da Fon~cça 

ser:~ o presidente da Republica do Brasil. que o 
tem como um dos seus mais dilectos e illustrcs h 
lhos. 

1-0 mnrccba1 Hermn dll 1-·1.m>M:U. 
novo prtsfdcnlc elel10 

da Rcpublic:• do.!! E . l i . do brar1I. 
tCltdlJ d_, 8S}ol01.ui:~> 

1 ~o dr. Wcnc:olau Braz, vic:c·prt~ldr1 tt 
Cltuo. 



.;. ·:·O COURA(ADO 
'MINASGtRAE5fM 
PONTA O EtGA DA.;. 

Foi cm r ~ de fevereiro que o couraçado Jlli11os Gtroes este•·e em Ponta Delgada. d'ondc sahiu para :i Amerka. a 6m de conduzio 
ao Rio 1lu J;m\!irtJ o c•>r(lO dtJ illu1trc esta tista Joaquim .Xabuco, que falleccu em \\' ashinghlon onde er.a ministro plcnipotenciario. 



Assim como ha homens ruja vi<ln se pa"!sa 
no fundo negro das minas soffrcndo implaca
vehnentc com a folta de luz. encalados nas 
cstrcit~1s galerias. outros existem <1uc se mo· 
vem no alto, muito além das llcchas dos gran· 
<les campanarios, entro o t·êu e a terra. para 
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ganharem misera v('lmcute o p!lo de cada dia. 
Na America, no topo d'aquelles enormes pte· 
dios de trinta andares, que vào a constrni r-se 
ás centenas, parecem pontinhos negros vislos 
das largas avenidas. Por \·ezes a duzentos me
ll'OS, acima do solo, um homem est!. enc-aval-



111!':-'il§if:!l·~, ~·· ~'~~ :f!' ui-·~~M••Jl!:Wl"A~~ .. :.&t;~-t> :;!t--::'l ~ :.- ,.;;;. . "' ~~;.,i: ... ·.., ' . ···.·-~"~~·1'Z·:..-

lado sobre u:na t ravessa estreita fazendo o seu mandam-se os priilcipiantes procurar :uma fer. 
trabalho distrahidamente, cravando um arrcbi - ramenta desconhecida, obrigando·os a frcquen· · · 
te no ferro do vigamento d'uma ponte aerea e tes descidas e subidas. Ot1tras ó o espírito que 
\1m balauccar 1naior dar-lhe-ha a morte, ou está fusila de lado a lado, nos diversos logares da 
de pé movendo um pesado martello que ao des· construcçào. E' o con1tainestre que marlda bus· ~ · 
penhar-se fulminad o transeunte. Os traves- car um objecto ao operârio novato, que lhe ~ 
sões de ferro que devem ligar· se uns aos OU· mostrn tuna corda, perguntando-lhe se é aquillo, f 
tros sào i~:ados levando sobre elles os hoc:ens; e o chefe a responder-lhe gravemente que sim, f. 
um d 1c1lcs, collocado na extremidade, ao che· que a passe ao pescoço n'um nó e dê um salto \' 
gar ao poste onde se deve fazer a ligaçao, de- no espaço; é a gargalhada vinda do a1to; sào . 
bruça-se para o agauar afiin de applicar a pon - as troças e as cantigas que na terra nào se ou- f, .. 
ta contra o esquartelado já foito e assiln 1 cor- vem. Parecem querer escalar o céu. De ve7. ~ 
tando as excrescencias, apara.fusando, batendo, em quando, ainda que raramenle, ha desastres, 
aquelles operarios de todas as raças. de todas mas quas~ sempre o sangue frio salva esses ou-
as relii;iões, attrahidos á America pela miragem sados trabalhadores dos ~spaços, que vào amar-
do oiro, lidam em alturas tào perigosas com a rados com cordas pela cinta, e, e1n algumas OC· ~· 
mesma tranquillidade como se estivessem rcs- casiões, ao perderem o equilibrio, ficam a balan· f· 
vez com a terra. cear n'aquellas alturas. Então, quem os puCer t· 

A connrucção de uma c;iu de zo e.nd3r(S em No'"ª York: O ajuSt\' d'um tra\($~11.o n ' um do!! ulthnos 
andares do ed1tido. 

. Primeiro manobram guindastes: um dia tcn · disün~uir, imaginará um estranho· ex:ercicio 
· ' taro·se, c~cancharn·se n'l\ma das pesadas calhas n'alguin circo colossal. 
. _

1 
de íe:-ro e lá vao pelos ares . Arriscam-se d ia A Amcric:;a é o pab: das surpreias, n:to seu-

.. " a dia. oa ancia de ganhar mais : depois apren- do1 todavia, o unico onde os homens se arris· 
dem a fixar as travessas, por fim a rravaçào, cam a estes aventurosos trabalhos nos ares. E', f: 

~ cm que é ncccssario íazer prodigios de equili- poré1n, curioso. que n'uma das grandes obras · -
brio. Depois, quando aquc11a po1)tc C$tá termi· <l'estc gcncro, feita cm 1\ew-York, se viam até 1 
nada, querem logo novos trabalhos, desejam índios que se arriscavam a terminar os predios 

~ m~is perigos com a mira no avanço da car· n'aqueHas ahuras, centenas de metros acima do . ~ 
reira. solo, onde os antepassados-os primitivos senho- .•.. 

Apesar de tudo, 1~ 1~quella tremenda situaçào, res do paiz- linham feito os seus abrigos cavan- ~ 
em que tantos r iscos correm os trabalhadores, do no terreno. · 
ainda tec1n tempo para g:racc1ar. Umas vcies Por toda a parte onde ha pontes a íazcr, se 

/ 
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\. êem esses arriscado~ trnb:1llmdort:~. umas \'tzcs 
entre o céu e a lcrra. omras entre o cC:·u e a 
agua. vendo a seus pés O:'!'. rios, levando cauda· 
losas as correntes. os b~lrc.·o!I " \';1por que pa~· 
sam pennac..·hando fumo. ruido5os da alePtria do1t 
passageiros. emqu<&nto clh·s \'!\O junwndo os vi· 
gamentos, traball1;.mdo nas f.'t3\'t•~cns, agarrados 
a um simples cabo. qu~ndo () p,',dcm usar, ou 
presos pela dntura, d<'J>Ois de li:,:ados uns aos 
outros. 

Que dramas se pú<lcm ima~inar ! t.: m mal 
intcnciõna.do. farto d'a~uel!a cxistcnda. remor
dido de colcra contra 01 cam;:iradas. pódc íaz.cr 
com que todo o bando se 1>rccipitc. Ba-.ta·lhe 
um m•n-imento m;&.is acc:clcrado. para matar os 
com1>anheiros. um de.,.cquilibrio maior par;i fazer 
cahir .t a~a os homcn" do -,cu rancho .. \ maio· 
ria das 1wssoas que se mcttcm n'eStc mister ar
rojado ))Crtcnccram :. mi&rinha; dedk;un.se de· 
pois. com von1adc, um pouco habituadas desde 
ha muito a subirem pelos an~slros e a olharem, 
1{1 do aho, lanto na' rud<"l\ tr<t\'CHias dos ocea
nos, como na <:alma profunda dos rios. 

Um en~cnhclro americano. que tem dedicado 
toda a sua cxistcncla ti constmc<;:t.o das grandes 
po1ne.s fcrreas. diz <1ur: d'cstn rude gente do mar 
se fazem maAnitkos opcrarios. d'estc gcnero, mai; 
que os melhores sno, ainda assim, os rapazitos 
que começam 1>or olhar, com nchntraçào, p~ra as 
grandes pontes de camir~ho <lc ferro que se hmçam 
na.s terras Interiores onde nuscernm. Prlncipiarn 



por sr. ligar com os operarios e um dia ensaiam 
o offiçio, brincando. Sào elles os mais lestos ca 
subid:t, os mais denodados, O· do maior equi
lilirio sobre os grandes pranchc~es. os que can
tando dia e noite, porque de noite lambem se 
tr<lbalha :m daro da luz clectrlra, formam os 
mais bcllos grupos de trabalhadores, os menos 
;1ttr<·ltos {1s vertigens, :..o medo e ao nervosismo. 

Es!l:C trabalho das pontes, que sufipcnde os 
homens entre o céu e a lcrra ou rntre o céu e 
a. agua, é tremendo mas bcJn perigoso é tam· 

1 bem o elas construcções dos grandt·s predios 
de trinta e tantos andares. 1-:· um enorme es· 
queleto cm ferro que se ''ªº fa1.cndo aos pou· 
co:!, crJtUcndo lentamente, \'Ígas a aparafusar 
n'outra! vi~. assim até á altura maxima. ao 
'"P" d'C•$<' grande edifido que se deseja e que 

gcos, para faxcr a ossatura de semelhotntcs mous· 
uos. E' ,.;.r cnt..'o esses operarios do espaço 
ligados ás craves. martellando cm prodígios de 
equilibrio, mal se lembrando que d'um mo · 
n\ento para oull'O põdem pe1der a "ida. 

hrn bnixo estào aque11as grandes \'l~as de 
ferro atrnvc!\~ádas. Uin<t queda l~ o cranco fcn· 
dido. Dos lados. crguem·sc as colum•'IOS que 
as sustentam, onde "ªº dar as extremidades 
d'esses tra"cu:õc~ e assim se fó1 ma a rt-;<k im· 
mensa onde. quem cahir, ,·ae encomar a morte. 

Pois esses estranhos trabalhadores dos cspa· 
ços n!lo receiam o pcri!tQ, e lá \'!lO todas as 
manh!h pci,tôlT no trabalho com o tnt'smo ~or· 
1 iso alc~c com que o largam pelas tardes. 

O habito ÍJ1 a.s familias nao recearem pelas 
suas vida!: \•clhos e no,•os lá andam, e, qu•mdo 

A tollouçlo dt' ama lfa\t' d< ft'rro • 100 roctrO!t llObtt o M>IO. lm opuu10 •ul'lpotft60 10bsc :So~·.t·YOfl. 
(C.'ridhlllotl,.llJSJ 

app.1rcce visto lá de cima r.mno uma llllmensa 
~aiola gradeada onde quem so pn•dpitar en· 
rontr~1r{1 a morte. 

l la casas com cem metros d'altura. o que 
1· 1uivalc a cinco ou seis dos no~11os maiores 
l)rt-di\)S collocados uns sobre os outros. Em
pu.·gam·sc n'cstcs ,·crdadeiros coloitsos de ferro 
no,·c a dez mil toneladas de 1ra,·cssôes. que 
,:io constuir o esqueleto do cdlhcio. :~:o mtio 
d'c.i.ta confusão. s.."'to necessarios tn:tuditos es· 
forços, estranhos arrojos. inconc-eblveis cora· 

se interros;:a u1n pequen ito. filho d'um d'esscs 
arroj~1dos trabalhadores, ácêrca cio logar onde 
o pae ganha o p!\o, cllc responde da maneira 
mais natural do mundo. que a cem ou dut.en· ,; 
tos me1ro!I d'oJltura. Se lhe pcr~l.mtam tlUt oí· 
ficio <1uc-r st·guir, luzem·lhe os olhos e vol\'e 
desde logo: 

-·.~,. ~V1,1~·rs ! 
~a pt.ra:110 di.r.cm tudo: sào os exploradores 

das alturas. O!! ousados. que parec~m querer. 
subindo sc:mpre. limpar o céu das suas nuvens. 



CARAVA~.\ SERVIA.-Um bando de servios 
passou em Lisboa com os seus trajos pittores· 
cos, com os anilnaes que os acompanham nas 
suas longas viagens atravcz do mundo e que 
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sào o seu ganha p~o. Vindos da Outra Ba1tda, 
desembatcar~m 1Ht estaça:o do Caes Sodré, d'On· 
de seguiram para Xabregas, abandonando a ci· 
dade onde nao lhes é cotlse1ltida apcrmar'lcn.cia. 



1-0 rnornun<tnl(I a l>anle 
do ~ieul1Hor C1it1c:1a111. 

2-0 h<:uJp1oor A. Ca11cnul.-((1•· 
dePttUIJS). J-O•r.o. J~ 
~b~I da Cunba 'lC-nt>u-1 

monla.do bO btJIO t:a\aUo /if.,.. • 
. que '"•b1110. "* alla ~ol• 

" /(lj aa:on. '"Ddtdo 1>C>f 11• 
lo de rt•• AO"'' Cu1c:heMI, 
«kbr..- picador hanct'& 

o )IO!'t:l.U.:STO .\ DA~· 
E Yac crgucr·~C cm lt.a· 
ia um ºº''º monumen10 a 
.Jante. a hm de se celebrar 
o sexto centcnario da mor· 
~ do poeta. O auctor do 
projc<·to é o illustrc es..:ul· 
ptor Canciani. de Turim, 

tua1mente residente em 
\ írnna que fez uma obra 
mara,·ilhosa e d"uma ditli· 
cil exe<'lu;!i.o. Tomou por 
moth·o a obra primn do 
.,-ande poeta, a Dhi1111 
Comt·ditl, e representou ·o 
na sua viagem. ap/1s a 
morte. pelos tr<':s reinos 
de Alfon, collm..:anclo·lhe 
11<1 pl·destal as fi:.;ural'! c:o1\· 
torddas dos condcmnados 
ás penas eternas. 



A hordo do '"ªPº' 
italiano Lu:itania, 
que chegou ao Tejo 
<'m .\ <te março. \'i· 
nham treze homens 
!us1~ttos de anarchi~mo e 
que :t poHcia de <.J··ni1\'i 
entrcg:1ra ao capita.o Bauu· 
chint a fim de os <le~cm· 
barçar em qualquer 1}()rto 
As aucl1lridades portugm~ · 
1.as oppuzeta1n -se a que 
sahisstm em Lisboa e, eh 
rigindo-se logo para bord" " 

a policia do porto. combinou-se que os preros \"iriam 
para terra. ficando n'um quartel da i?Uarda municipal. Crnqi.!l: 
to se cffectuava a desca~ do na,·io, ao que elles se recus;,, 
ram terminantemente. ~endo pedido reíor('o. foram cm du 
cÇ-àO ao /,.u;iln11in, n'um vapor d'a1fandega, alguns suhL.J<icJ1 , 
da municipal . que o commandante <lo navio se rcru!:ou 
deixar entrnr, estendendo no port;_1llJ uma bandeira ilalíalt1. 
Enta\), indo a bordo o consu1 itah:mo, deliberou-se <JUt' fi 
riam \·it~-iam.lo os passageiros vinte policia,.. até que o n.:n 
s••guisse o seu nuno, o que fez no dia 8 de março. parti 
para o p<)rto de Sclubal, tendo poucos momentos antes ttr. 
do fugir. mas sendo capturado. um dos liberta.rios chan 
Dietrich Cario. 

D 

1-0 vapor ilal ano L•nl•••t; !undl!ado no Ttjo. 
't-0 ('•1••\&o do l.•Z•la1n• Ba1ruch1nl. 

3-A 1uaHla mu.n~ci~oal dnigmdo·W a bt•tdo. 
•-ro'f\:ta para bordo .•. 

i;-A~ auctond11.1l("tl do ,..,rto ~1e Lt .. \>Qa cot1ÍC"te11dando 
• com 'l c..-on .. ul dt: llala.a. 

(ClicAil d, BllNOl.llU.) 



·~LÁ PORFÓRA 

- 12.do .actua.J d<-. 1ralltalbo6 da .a~nura da ~raode lh.a Arc~ca. 
atni\•U: da an11p lt.o-a. Ao í1i11tdo '-ffm.se u r•tn•• 

dH 1 humu dt> Cu•t"alla. 

a-a 
11:~~1.~.~:~~l~n:~t:'~;"';,:o,~o '~1~1)P!~~~~~1(~'(~· (~:,::u•dra 

i;X1$ 1ont1ada.s e d1.!11M'I~ de 11n1a \'eloci<hdc 
de 6J 1ti,, 

-< .. o6ni lt•• ;1, rui••,: O 1•11..cio de • ...,. ~M de Bediii. 
nptt'i.a.hsc.a em ._ de hn:o. 

(CbtAi1 l•l"ltl.."!l) 



••m~~~~~~~~1,%1, 
~~~,~~ 

r-Come~o de Prlrna\·era, 
1-0, 1>lnhciro1, e•tulJ1tut•- l1tdt1 da l~tra. 

arado é o eterno <~ vc·rdodeiro amar~te 

'1 da Terra . .E' c11c o primeiro a inicial-a nas 
volupias caridosas da forunduç!'lo. mal des • 
pontam os sorrisos d'um começo de Prima

il ,·~ra. 
f Do !n1imo conb<'.'tú do aço da relha sobre 
~as entTanhas do solo. nascem os primeiros 

beijos que a Terra rcTehe no seu seio vir· 
grm. 

Jt:nt:'lo, sentindo· se pcrcori ida pcl.. vibraçl\o 
d'cciscs beijos, desperta· se· lhe a anda de commuo
J.'(:-tr um atnmo de luz, 
de acceirnr do espaço 
uma suUtil incidencia 
de calor ciue lhe aque
ç;.1 a fria riddez da 
sua natureza. 

!-.: todo ts!e anceio 
o ar:1do lhe compre· 
hende: rasga fundo a 
leh·a. revolve·a. aca· 
lenta· a na ardencia sen· 
suai do $Cu contacto e 
expõe-na aos sornsos 
cre:ldores do astro so· 
lar o ao pa 1 pilante 
inHuxo da atmosphe· 
ra. 

O deslumbramento 
do :;ol, a uncçao quas i 
dhina da sua luz es· 
pargida sobre a le-h·a. 
dc11~r1a /1 obscurida· 
de da Terra um sonho 

.~:---~ J 6 1 
~ .,,,_j lindo-o de se~ 

:~~ cngrlnuldar de fü'J. 
~· res. de se \'estit & 

searas. dourar.se 
uigaes. csmahaMe 
de prados . 

. \nim. a Terra. 
enlouquecida alJü.:l:l 
que era, anceia " 
se m:'le! 

R' natural . 
O azul do esp.~ 1 

parece (1ue se tom.J 
o confidente d'e$~ 
l'HStO $01\ho de \'l' 



1-0 1 •p mar •limentati u ki\-a• com u alcu 
11u~ os boa trareponarn. 

urua (,'.rma nascida ela apparente incrd;' da Ter
r.·, faz.se o t'St~ulptor primoroso d 'essa mcsnla 
f,',rma. 

\rrnnc·a-a subtilmente da materialidade <ld si· 
fü a, do rnkareo. da argilla1 do h\unus, e. no 
ahos dos atomos d'esscs elcmtntos, $:"Cra a 

J(a , ,mnlpotrn- te que ha de crtar as es· 
pturas. a um ~ tempo rudes. e artisticas 
s pinh"iros e das ro!CaS. dos 

car~ios e dos ) chr,·santhcmos, 
s lnios e olí- vei ras. 
Lavradorc~ ! ' U('ijoshem· 

dltl'i s!l.o t-SSCH __ com que 
\'O'.\sos ara· \ dos criam 
a bcllcr.a <l'umà fh)r. 

lructo, a vi-
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da d'uma plõlnla. a ri· 

queza d'um tri~al. a opu· 
lencia d'uma seara. 

l." m curto dcscanço no 
rasgar das leh·as é d'um 
sublime enlevo e.spiritu.;11 
para volverdes a ..-o,s.;_t 
... ista ao campo J='t la ... ra· 
do : do a\·o da rclha, 
aquecido na sensualidade 
,·igorosa do sub·solo. de· 
,.e ascender a ..-ossos ou· 
,·idos ase poema do br i· 
jos e de energi .. :s !';oluça· 
do no labor J><l<ifiro de 
fecundar a Terra. 

La,·radores ! Se m;,ds ri· 
quetas queteis do solo. 
mais riqueza elle vos da· 
rá. 

·romemo·nos merece· 
dores de todas as suas 
magnificencias. de todas 
as suas primicias. 
K~o bastar s,·, cultivar 

a Terra. 
Vamos mais longe. 
Que resta fazer~ 
Comprehenclcl-a na on· 

eia das s~1~1s tbrças crNl· 
doras-termos. como clln 
tem, um sonho de crc<1r 



_ .. 

= 

1-R('JCf<"ll•O d" lavoura. 
2-Duradrlrn 1111/u t1'um• lavo\lnl. 

•rgias vitaes= do mesmo modo que c11n propria crln as flôrcs 
.: a en.~rinaldam na 1•rimavera, que a perrumam no Rstlo, 

',:J•~ a melancolisam no Outomno e que despert:i.m 
.j saudade no Inverno. 

:'eiamos como a Terra ! 
:tnhamos tambcm um sonho que se erga do t"undo 
cossas almas e tome as formas esculpturaes da 

Tilade. do Bem e do Bello. 
Ou" o Sol. com o ful~or dos seus carido· 

· reflexos. o envolva n'uma benç!lo de luz e ~ 
g'Ule os homens. com cs~e sonho. para 
o co1\v1\ 10 d'uma unica patria onde to· 

?-
~, - ~~ 
"'I.~ ~ ~~, 

3-Carrit.ando as alr;u. 
(Oü·Ab • ., t1•<f. r) 

dos lancem á Terra uma 
só semc1\te:--a do .-\m."•r 
unh•ersal. 

D"ella nascer:'\o as ft,i. 
res C'Om que prcci~amos 
enfeitar a existencia ! 

A. ~!. LoP•~ . 

• H.I 



c-?~~~''"===============i:::::;t::;;;;;::;t:=;-;:;:;-;-:;:::===:;;==::====~~ 
{.~~~ .. ~ V.7 1-U i·1.r10 dA 10.lnhl\ d11 .. ralnhall · J ..,. 1-A raluha da Ht1l11:ml11., ao fo111So, Nu JMlmei 
~~ ru pliauo • _.m, damfl. ele ho11or 

A mi-carb11e C uma linda festa tradicional fran
ceza que se faz todos os unnos cm quinta.feira da 
terceira semana da quarcsn1a e que actunlrncnte ê 
prvmo\•ida pelas lavandeiras e ACnlO dos mercados, 
que pen.:!.lrrem Paris e fa1.em l.11 suas visitas á ca· 

J-A ,;c.,t.a ela Ra,iaba da-• r•••"-' 
ao prc&kka1e da ftp•blka 

I Qit llh Pt:;t..I V5) 

mara municipal e ao prc$idcntc 
republica, com um cortejo por ' 
zes maravilhoso. EltJ.:Cm entre 
mais formosas raparigas da sua ci.61 
se as rainhas. havendo sempre• 
da Bohemia e tendo appareC'ick>r 
anno a da Belgica. A rainha d11~ 1. · 

ohas é soberana absoluta n'c.!'~ii ri 
lia que Paris cs1>era sempre c11m · 
thusiasmo e no cortejo. alfon <! 

. ~ carros al!cgoticos, guarda~ <le h 
tJ::'-. .. ~ ra, dignitarios, figuram os c11rarrt 

l{< ~~;L~ gados do serviço d'orclcm, que cst 
·v'\.4\i'T7...__--------------------"'-V ~z::.- anno fol feito por formosas \'c:1 

dcdciras. 
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O Terreiro do Paço é o 
~ttio de Lisboa. coru os seus 
oitocentos e trinta palmos de 
rione a sul e com os seus 
•iwcentos e selenta de nas
rmte a poente. E' uma das 
mais lindas praças da Europa, 
beijada por um dos mais bel· 
li>s rios do mu11do e como 
mtrada d'uma cidade de col· 
inas tem o ar imponente d'um 
r-asto vestibulo cujo arco, ao fundo 1 

co que para clla dú ingresso. 
Ha tres seculos os lodos amontoavam-se na 

orl.:1 do rio, a genle da plebe condemnada aos 
mais baixos misteres 
üUgiava a parte sul 
.. nde se ia erb"\l.Cr um 
lacs de desembarque, 
diante das Ferrarias 
e de todo esse deda· 
lo d'arruatlos estrei
t.ô"S, d'esse labyrimho 
de \'iellas que se con· 
torciam, se cruzavarn, 
~e confundiam de Vai· 
\'erde para a Ribeira, 
'iuando D. :.\Ianuel ali 
:nandou construir uns paços. No futuro esse 
J:)rigo dos reis seria uma vasta mol1e que to· 

'I' 

maria desde o lado occidental 
do terreiro ao actual edificio, 
do Arsetl,,I, todo o Pelouri
nho. até ás casas altas do Fcr· 
regial de Cima . 

Erguiam-se ali. oa de!"ron
taria dos paços rcaes, as ca
sas da India, da Mina e da 
Guiné, vastos armazens e cel
leiros onde as especiarias, os 
generos colo1liaes, as merca 

dorias se amontoavam .. Rapido ia cresccl'ldo o 
palacio da Ribeira, com .. asua assymctria, pare · 

«==;m;.;>'I J dado por desencontros, olhando o Tejo onde 
)á se enfunavam as velas das naus da India. 

, 
~ .. 

N'um pateo interior 
do paço houve roais 
tarde bichos exoticos, 

n
\,,' 

. . . . ................ ... ... ~ ...... .... 
~.1~i1i,11~ llliii,tifi iiil .......... ------.. ... _ ----...... .... -......... "' ._ __ T-_11 

~~·········-· -···· ~ 
~~~~~~"""'===""-

r-F.1-Rd O. )o$ê 1. , _ O :uc:o da rua At1gi1 ~t:i. ugundo o projccto pomboilino, 1- 0 m.arquc:-i de Pontbal 
4-A5$lgi13.h1ra do mar(1ue:as de Pombal à margem do projcc:to de rceditlc:•ç~o do •rerrciro do Paço 

.s-0 projcc-to C:a íac:hada priodp:d do Terreiro do ?.~ 
approvAdO pelo m:i rqt1ea de Pomba1. (Ori~ina.I j>çrl~Nunle 0 Acadnnia d< 8~//as Art~s d< Li~/. 
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~ paço n:to era nada. D. jo~o Ili habitou-o: ainda - assistia-lhe á a~onla e diz·Fe que b.,_ 

i 
aqucllc rei sombrio olha,-a contemplativo clla \·iu uma dama 1uKra fazer-lhe da pona ...:. 
01 1ardlns com as suas ;1n·orcs e com as signacs de morte. O Terreiro do Paço tam· ."".:::" 
suas tl~irc.s atC á hora cm que aU quiz dei· bem a devia ter visto bem como li tropa ._--.. 
xar ú vontade a madrasm que amára como ,.. mourisca que a m!'le de D. St•basti!'lo dizia ~ 

~ n~1morado-a linda Lcon'lr d'.\ustria, irmà $.) ,.. tur enxergado certa noite a mctter·se no rio · .. ~:;, 
de Carlos V. V eiu a peste: todos fugiam \:}. > om grande assuada. Era o prcsagio do fim · 

ao ílaAcllo. Um terremoto, a 26 de janeiro de ~ do filho?! E' certo que it sombra d"aquellas 1• 
t.~31, dcilou abaixo mil e <1ulnhcntos predios em redes o re1s1to medrou, que rnais tarde f~i 
Lisboa e pa·rece que o pa~o tnmbcm soffrcu. por· ~ obras no paço e de novo o tcrrctro se encb· .. 
que dentro cm pouco ali se fü:eroam obras sendo Ide cantarias e de cal, para reconstruir o pahi 
mudado um pouco a fórma do cdihcio - di.z o e íazer á beira do rio uma ermida a S. :">eha! 
erudito escriptor sr. Julio de Castilho. a cuja 1 uao, que nunca se concluiu. porque o rei ~ 
obra .1 / Rfkira tk Lül>oa recorremos. ~: rcu na ..\[rica, tendo o Terreiro ''ISto a catt 

Já 1lnha ido para Ças1ella a íorrnos.a madrasta ~' gada luztda d'annas, de ~edas. de côres \11"4 

~
de D. jo~o Ili quando se cobriu o ~ n·uma tropeada e que la mcttcr· ~ 

u ~2: ~110.0iJDD1"1 é oooooonnoo ~~:T 

::.:": __ .:_ ®ItJLJLISBON~ ~-.. ~.;:w··~ ;..·--fz..:..-:..., 1 n ~ -· .\~:. ·" -:..::-r.-;;_=: - - - 6 ,; • ~,,, .• ~ . 
. ~: === ~~Á7' ~ .. ·~· ' 

! ·~.::::..~- IA:;(j 
"' ........ -""'._,_ 

O Terreiro d.-i P•\·o no s~ulo X\111, tirlt'Unt1o unu sran:mi. holland"'-a• da epoca 
(l>ti rollt>'(d.> do $1', ANH/flfll l·-..1#u#d'1 TAOINUZ) 

se na gue1la vennelha do ler.o africano. 
J\ laus tempos correram para o reino. 

mas bcllos para a pra(a, JlOrquc o Filippe, 
ao chegar. achou mesquinho o palacio e 
o local desabrigado. ~lomdou fazer um 
1>arapcito 1\a orla do rio e erguer sobre o 
paço um torreao que era unta grande 
mole forte e brafl<"a com a su~t cupula ar· 
rcdondada: nas extremidades do edifício 
colloc.:'1ram·se outros torreôes e assim fi· ~ 
li1>pc Terzi, o architecto da cgreja de S. 
Roque. cumpriu a vontade do aino. Ao · 
rcz do rlo, nào lôsse haver algum ousado 





t;-v~ ._..- =- =---· =- ~ ftv!Q 
~~~~ ~ .1ss:1lto, oinuusom;1n<luucclihc·o11 rcd1·s do paço. ciu•· unham~· ) 2'SJr 

ç ~ M-~ u111;1 fortakza qm· se d1~1mou da ''iitto rcunu· as t·t1rH:s cm :~.s.:.. ~ 
d .,--~~~ \\•daria ou de S. fo~o. Vi· 1tq 1, ''ir~nn tamhcm o dt:l· ~1~l~,1~l\».. 

N~:"\~:Y 110\l·~C 111:> p;1r;o e) duque ma ele D .• \lfon~o e IJ. Pc· ,,....,,. ·s~ 
"'rt>' tl',\lh.t. ( > c:artl1•;1I .\llwrto dro 
111omtluu alargo1r 1;1l;1s; crt·ou ~1 ,, clns Tu· l"m dia o Tcrrdro do Paço (ot todo re-
clescos. vo!t.1 o bem illuminad.1, e no n·i· ,·nl\'hlo. cr;uer.11n•1t• us OOluartcs d'urn.1 ptaÇa 
n:>.tfq se::uinw outras. todas rc1,11 t.es de ri· eh· touros e a1i se corrt:rcun os bidios omt 
11ucz:ts, -de \Tlluclus, de secfa~. d1 c111:1dro5, ,,.·d.ona\•'lt·s cl"s d;1ma.s e c·<1,·;11leirns. 
qu1·, junto "º qm• 05 rei~ pru 111~\11·.1.e~ ali l>t~pois lc\'anta1ani·sc arcos fcsti\'os, um;l 
tinliam accurnulatlo cm td11s. nu1l>ll1:11w e 111mlc fie 111aclc•lra se íe1. clt) t•:u·s para. 
haixcllas torn•1u a rt·sidl·1wia uni lo~;_1r de um Ler~<.Him quf' ia le\'at para lu~la· 
maro1\·ilh;1~- t> Tcrrf"iro tio l'uçc ll"c·ssc terra um.a p1inn·1.l infi·liz_ U. C'.1th:i· 
tt-mpo. \'iU os liMn("'11~ d:1 ua1.;!\<1, a hd;-cl· 1 ir~a cot-S:l\'a•se c·om o fill10 cio de.• a;u· 
guia abastomladil, clesr(_.rnto das sq:es para t.,,10 Carlos da C ran Brct<mha. l.1 co-
,11 rcccpçt~s d1JS S{1Lera11os l1esp;mlio("s, me1,.1r a lr<1:..;c·di.1. U. Pedro qu1•u,1 rou· 
nl;1s dentro em poun) \'t·ri;t tamlt<·m oram· h<1r o throno a., irm:lo. X'um.1 rl'aquel· 
balhotear d'um t'or1)0 a las salas D. ;\lloui-.o \'I 
ospapaçar-~c "º" lag-cdos. c~tcvc~ 1>rC':$O e eh· um· .. 
Era Miguel clti \';1.sc·•m· a praça viu rc,•ohot a niul· 
t·cllos a ser pu11lilo, ud.\u fidat~._t t•m dias d 

lJias ele gal.1 \·icram: conspiraç:l.o. O regtntc 
arautos ~nt.·uam o nome qucrja fazer um pass;uiiro 
de JJ. Jo~o 1 ,. par<-t a cio seu palacio du ( 11rtl" 

lurUa ag~lonw1ad.1; uin Rc.~al para a moradia rl·gia, 
lut.iclo l'Ortejn d',,li saiu caminho por omlo viria, 
1•a1aS. D11mi111,:~1sc quan· 110 sci:i,recto. a limc•ntar ;) 
do tudo 5C at1niutou o rei -.;na bsd,·ia c:om o. beij~ 
mandou fazer 11.1 pr;u;a da •·unhad;,t. 
um chaíari;. quo tinha í)~{' i..1 Ut.·1><.is chegou o refor· 
c1uatro bicas e um ,\pollo \~:.\;. \ mador U. ]0:11• ,. 1 om a 
no alto. Nov,,• ohr.ts se lizcr;un uh a din·n;:io 

1 
;\::r·- sua ,·aiiuha m::u~ka kila com o ouro do Br.:1zil. 

dos architcUo!t .\gostinho J{ocldJ,).ucs e Jo:10 .... { l .(~Vant.tram·5C c~H·;,ularl:is magnlfwcnws. ,,.,. 
J1'u1latc.lo. Abriu ·~o um Hndo !t;il!'iu ele muska, ' randinM, abriram·Sl~ s;,lbcs e fcz·S<' a patrl:Ul'hal. 
porquf' o rei n;1s h11ra~ d'm·i•1 11ilo s/1 ensaiava ry () n·i 1111>rava 1\0 c111arto do forte. l)c tliil tu1.fo 
o~ seus cantou·s, ma~ tambcn n1111punha os sem' ~ <JquHlo t•r.un pmnp;1s: Ít·Jt.as d't•~rt·jtt. ddirios 
solaus. Trati:>u logo ele refounar lar~unentc a 1 de luxo; 1~hl.9 noites do quando cm qu.mtk> 

t·.apcll:1; n;'!ttlU·3t ele galas, alin· ),... íogo1 de aruhc.:10 t 'Juando a 
~ dou·•t. Íl·l-a m:11111 e· w1ttellas pa· l "l: pt.1•,ta rct'<thi<l no 11ilt·1u-io um ~---.. ~.~\>~ 
~·fi0J,J! ... t~ ·, .. :.,_,~ G :1.ç,p* 
··ig·'\~ - c..Q._ .... e.., .. ., 
"(~~.·' '"( r ! •zi;, '\.:7..,w_.__.., y 





O Tf:rtf:u'O do P;i.ro em 1792 
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· '~~..... ~ f'( phal bem difforcote elo quP hoje ~x tste, ~ 
,-..~ tro: ,_,.,.. como se ruostra na gra\'ur.- ass1gnada 
#J --n ". pdo :narquez. O torrcao da 

1~-f~iM~i-:;·~""';;;ii. AlfandC::ftl foi aC'abado em 1 ii z .. \quillo conclula·se sem , 
a grnnd<"za que o mnrquez \J 

sonh{mt apesar da mesquinhez 

tomou-se n'um 
• . de ruinas; ao fundo, o Tejo galgava o pa· 

1'[) ao luar vivo dos incendios. 
.1~ o homern·provldencia surgia. Pombal :-c
trui;1 Lisboa dirigindo Reynaldo 'Manuel e 
1~:-i ordenou que se fizesse o novo terreiro 

> ~ ngenheiro o capit!\O Eugenlo dos Santos 
, A 1>lanta que o ministro assignou é a que 

· '' .. Jtimos e existe na Academia de BeHas 
\r. ~ ma!I o seu sonho era outro, bcrn outro, o de 

an!ar lorreõcs nas extremidades com suas Oe· 
:m;t!, de íazer descer elegantemente os cacs. 
1 

' ~(achado de Castro coodulu a estatua 
e csta,·am ainda por faz.er os edificios. 

. ~ fachadas cm madeira pintada e n'aquelle 
r de 722 : 100 palmos quadrados, o rei, a 

'rte. o mnrquez, a tropa, o povo vlnin appme· 
i1) meio a estatuado soberano volt4do para 

Te1 ... montado no seu cavallo, como a sau
• ·:d , iue chegavam !t cidade que renascia e 

de,·eriam passar sob esse arco trium-

da r>rltnitiva phuua. 
Continuaram a fazer.se as desrar• 
ga~ na praç.i: havia dcposhos 
de mercadorias romo sempre. 

atracavmn os barcos su
jando cornos seus recheios 
o atrio de Lisboa, onde 
embarcaram annos depois 
os franccics batidos. l>c 
quando tm quando tudo 
aquiHo se o.nima,·a. LimpA· 
va-sc a praça, erguiam·!C 
pavilhões. "ra D . Jo<1o V l 
que regrcuava, D. :Miguel. 
esse. fazia esperar debalde 
os vereadores e dcsemhar· 
cava em Uclem aos urros 
da populaça, ]). ~lana 1 [. 
loha, gotdinha, vestida de 
azul e branco que os con· 
stitucionacs ~audavam jul· 
gando que clla ttaiia nas 

~l7V suas m3os de cre.ança a 
í*1itt<~ paz e a abundancin . 

_ Ali se acdamaram :1lguns reis; nli foram rece-
bidos ha poucos a1,1\0s o imper,1dor ela Allemánhn 
e o rel de Inglaterra. A praça, atborisada desde 
186.~. cstt-ugiu de palmas e de vi'"as. as tropas 

moveram.se: n'uma alegria festiva o Terreiro do 
Paço. ao lindo sol. reviveu como nas epocas ~o 
seu antigo es[)lendor quando era bem o at:'m 

do grnndc cmpotio das descobertas e das ron· 
qulstns. 

t •1timamentc. alguns tiros prostraram dentro 
da su.'l canuagem, n'aquella !amosa praça. o rei 
D. Carlos, que íallcccu no local onde os seu~ 
maiores tinha1n íolgado ou sofTrido dentro das 
1>arcdes coberws de raies cio pa(o da JH · 
bel ra que deu o nome ao vasto e formoso ter· 
reiro. 

1-0 arco da ma A11.a;llsta 11~uat1ric-ntc. 
1- 0 Tnreho do raço: 11J1>e.::10 11.i:ui111t, (Nl'/>1 ..... 1/N1f'°'"' dt' •u.~oi.11u.) 
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O 1-A bcl Botelho. o 2-0 DO\"~ r~j da Aby~ 
Slnl:l. 

l'Olclli WORDt.. ·s Clt.omç 
PRJJSS) 

Ú ~0\.0 REI DA 
ABYSSINIA- Ó SUC· 
cessor de lllenelick 
é ainda uma creança. 
Chama·se Lidje Yas · 
sa n. e teve como 
preceptor um aJle. 
mào. ha tempo obri · 
gado a deixar o paiz. 
O soberano é muito 
joven e uào pôde 
dirigir os destinos 
da naçno, que de dia 
para dia se civilis.a, 
onde já as locomoti
vas começam a mo
ver-se, levando o 
progresso. Sua avó, 
a impcratTiz Taitan, 
quiz governar duran
te a sua menoridade. 
o que nào foi do 
agrado do povo. sen
do ent:io nomeado 
tutor do soberano o 
velho guerreiro e po
litlco o rár Tessama, 
que representa jun· 
to do rei a vontade 
da naçào. 

O AuEL BorELHO.- Um novo livro do ºlm 
/te===-.. e1ninente cscriptor Abel Botelho consti- IBl.l 

tuc sempre um acontecimento, porque o 
consagrado auctor do Aman/1b, do Barbo de ~\'-.. 
Lavos e do failll'll /)ilc-mma, o artista das ~' 

/lfulheres da Beira, tem um publico fiel que aguarda~ 
o anciosameote os seus inconfündivei$ trabalhos . 0 

~ 
O novo romance do illustre homem de lettras in

tttula-se Prospero Fortuna, é o qmnto volume da se· 

o 

rie de Pat/10/ogia $.Qcznl, com que o auctor tem firmad 1 re 
solutarnente o seo nome, mostrado, n'uma grande orig:uu 
ltdade, os v1cios e as mizenas de certos meios. com uma 
audada poderosa e cteado t.> pos que constituem uma~ 
leria, todos humanos, flagrantes. desenhados a caprict 
alguns dos quaes s!io moh 1davc1s. 

O ProsjJl*rO Forl1111a vem d'uma maneira brilhante ~ttr 
que Abel Botelho continúa da mesma fórma a sua oh 
ev1denc1ando de volume para volume maiores faculda<Id' 
de artista, rna1s largos ideaes, mais forte obSChü\' 


