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lllu~tra~ão Portuguua 

Agencia de 6 VIAGENS 

ERNSrr GEORGE 
SUCCESSC>RES 

Venda de bilhetes de passagem em vapore• • caminhos de ferro para todos 
oa parte• do mundo sem augmento nos preçoe. Viagens circulatorias a preços 

reduzido• na Franqa, ltalla, Suieaa, Allemanha, Auatrio, eto. 

============i*r::::========== 
Viagens ao Cgypto e no Nilo. 

Viagens de recreio no Medlterraneo e ao Cabo Norte 

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

RUA BELLA DA RAINHA. B - LISBOA 

Viagens baratissimas 
á TERRA SANTA 

G> 
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~ PARA ENCADERNAR A 

1 ·Illastração Po1:1tugueza· Ourivasaria "CHRISTOFL 
ja c~t3o á venda bonita,. capas cm pcr

cali1,c de phnnt.asia par., cnc.1d ·rna.r o se• 
gundo aemestre de 1909 da fliu.slra· 
(bo PfJrl11J[11e::u. Preço 360 r\'•h-. Tambem 
hn, no mesmo preço, capa s pnm os 6emes· 
crcs anteriores. E1wia111~sc 11.-ra qualque r 
pomo R quem as requisitar. :\ importancia 
p(Kle .;.er rcmcttida cm \'ale do correio ou 
-.ello"t em carta reghtada. Cad-' capa "~e 
acom1>:mlmda do indic.'.e e (ro1,te-.picios res· 
peCU\'()..,, 

Administração do SECULO 
LISBOA 

Uma 56 e Unlca Qualidade 

A Melhor 
Para obtela e lambem ~ o ~ome "CHRISTOF 

EXIJA· SE esta Marca lifa sobre cada peça. 

PRISÃO DE VENTA 
O unico remedio prescripto por todos os medle 

para a curadaPr/s/10 ds Ventre adosm consequenc 
é a CASCARINE .LEPRINCE~~"':.~'::1 
Em todas as Phannaclaa. - EXIGIR SEMPRE o NOME õmpr.- em e» lo~ 

-- CAPITAL -

A<(IJ<S. • • • • • • • • • • ,J6o.oooJooo 
06YiKaf&.s . . • . • • • J7J.91of,ooo 
Fundos de reserva e 
de ámorlisa(ll.o . . • 366.<t/OOSooô 

Rti.s • 950.,r1e>~ 

S'd• em Liaboa. Proprieta
ria das fabricas do Prado, Ma

tianaia e Sobreirinbo (TllomorJ. Penedo e Cau.1 d'licnnio (ÍA11:6J. Valle Maior 
All>n'rori•-4·1/eiA.a). lns1.3lladas para uma produc_ÇSo annual de seis milhõe.~ dekilos 

"'e ~pel e dispondo dos machinismos mais aperfeiçoados para a sua induSlria. Tem 
~m der101ito grande "'ariedade de papeis de c~ripta, de impressão e de embrulho. 
Toma e exe-<:uta promptamente encommendas para fabriau;ões espcciae1 de qualquer 
.qualidade de papel de machinn continua ou redonda e de fõrma. Fornece papel 
,aos mais importantes jomaes e publicações pcriodicas do palz e é: fornecedora exclu
siva dRct mnis importantes com1')Rnhia~ e empre7M nncionacs. Eseriplorios 4 dej>Osilos: 

2701 Rua da Prlnoeza, 276, LISBOA - 49, Rua de Paeaoa Ma
-nuel, 5 1, PORTO. Ender-eru lrleirr. em Li.sbon" Po.JJlo: Companhia Prado. 
/\'""'""'u ltlt'plton;t'os: Lisboa, 605- Porto, 117. 

e.omllan\\a a.o 
'jallet a.o 'jtaa.o 

Socltdadt uonvma dt ruttniabllldadt !Imitada 

Agente cm 1•.trb: \..<i1.miUe L1pman, 26, rue \ 1gnvu 
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' 0 MINHO AS l l<Vl.U•!<· 
~ CIAS ETllN't("Ac;- A PAI· 

Z.\{tl· '.\t K A .MVLHFR 

Desde a~ alturas da Pe
:!a. elo Suajo. do Gcrcz e 
C.ahreira·atl· !ts 'uavissi
~ praia~ do sul do Lima 

e •'j '\·ei::as fartas da Arco
> solo minhoto desce 

tamente para o mar. A 
ri:s.,_. dv Oceano adoça este 
mi;i. agreste ai oda no~ pi n

a· os limitrophes da 1 lcspa-
11· a e t!c Tr.17.·0S·Moni..·1, 
a J.riciaudo e iccundnndo a 
t rra rom ~' suavidade hu· 
wlica jâ de longos annos 
obser\'ada e a csplcnclida 
fJrtura que dos arredores da 
Barra e de C Julmnr:les se 
a ~u.i ató o littoral. N'cste 

1ado terreno íorvllha 
pulaç;io mah drmm de 

tuzal. Terra alegre, gcn 
t a (""!Te. cm qu~tlqucr par

a· Sta r~~i:l.o, que 11!1.0 
entre os pcnht.1~cos d:ts 

--as 111trriorc.s. para toda 
.anda onde a '\. i~ta $C 

:uc ê certo encontrar 
~o~ e milh;m1cs: ora o 

o e 11 vinho. tudus o sa
m, s!'io o cor llO de f)(·us 

e > s.m~c de Clu isto . 
. \~!'im. por estes sitio5, 

· utre a nature:r.a e o homem 
ha u111 arcordn c:idto c1ue 
toma a terra mais proclu
ura e a vida scwl:1I mnls 
nf11rtavcl. A paii~.i~cm. da 
i cnl'osta para o 1nar, (• 

'um suprcmn rncanto. ma.· 
:t: e dtx_"e como o dôce 

1 Por isso os minhotos 
omo =-~ abclha!t : ape· 

s ao colmcat trabalhan-
e zumbindo. isto C, C"<HI· 

do. 

R11ii.a1la11.1 mlubõu1t 
(7u::M de lfo1illo 8kl & C.•) 



prai,,s a / il>.~i· 
ri11•11, mais 
dcn!'l,l e mais 
instrutda que 

a das mt>ntanlia!. mt_tis 
alta tambtm. quanto a 
estatura. Sobre º"' ele· 
mt·1'1itos t•thnogcnico!t 
c1ue nos tc.~:npos pro· 
to historlcos aqui as· 
se1uatiam, e que ftC· 
rht.rn liA,in .. ·1. UU• 

saram· se a~ mih"Ta· 
çôes cchk-;19, de 
predominio hoJC 
manifesto nas p.1r· 
tes montanhosas 
de P<incc d.._1 1.ima 
e de C"suo l.n· 
boreiro. e. man 
tarde. as invasões 
nordicas. cu10 CV· 
po anthropo1l>~iu> 
predumi11a ainda 
nos .. vallf·s e no 
littórnl. 
Estes po· 

n~o 

~~~-
:(?"1' ~ a ~uhur" pn· 4 
j;(•'~ mnh·;, t; ... to ~ 
~:_F~ <1u•uuncthni· ...... 
-~/~ c<.unentc St· 
·W,·; desenvolve 
-; ram, ao con· 

trari" do que se 
deu t·om os outros 
\'0$ hw ;lSUfC! dns lt IU• 

f}OS historkn~. Ethn· 
Jugicamentc. 11 rk· 

mcnto llgnrc 11rc· 
domina nag ct· 
ra!'I, c:u1ouemla.t1· 
tro 1.ubort•itn. • 
e lc1ut•nto c·ellh . 
1norcno. do.\uc 1-

ra ao Cavatfo. 
11 elemento nor 
co. louro e 
dento, do <.:a,, 
õ\O ,\ \ºC• ~las 
cffeitos dos - · 
samt-ntus e 
\"~º dn tcmva s 
hrc <.t~ dHlcrcn lii
t;t1ei1 cthnkas rc· 
sistiram nota\ e· 

nu·utc '1J 

mulhcns 



O casal rninhtllo 

pre revelaram e revelam, nos seus usos 
cotno nos seus typos, as mais re111otas 
influencias ancesrraes. 

Por cá a mulher, mais do que o ho
mem, é um producto da terra, esr>onta· 
nco, 1"l:atural: á paizagem iuteiriça. as· 
pera e sobria da montanha corresponde 
a physionomia rude. severa e triste da 
serrana: como f• paizagem malleavel. dô · 
ce e farta da beira·mar corresponde a 

physionomia viva, affavel e ai<:gre da ri· 
beirinha. O sccnario dos valles e das 
encostas, afagado pelo sol, lavado pe!as 
chuvas. movimentado pelos ventos, com 
aguas que se beijam. pinheiraes que se 
abraçam. campos que dormem juntos, 
com um cõu luminoso e sadio que tudo 
cria e tudo absolve abraçando casaes e 
colheitas no mesmo luminoso sorriso, ra
ramente interrompido pelas cóleras da 

451 



terra e pelas tormen
tas do ar, é uma for
midavel kcrmesse na
tural: por isso nào ha 
terra como esta para 
romarias e folguedos, 
nào ha terra portu
gueza onde se cante 
com mais alegria nem 
onde com mais espon· 
taneidade se ame. A 
terra amoravel dá o 
dnho espumoso que 
inata a sêde e alegra 

Jnulhcr: e mesmo, df· 
pois de casado, uadi. 
faz, por via de regra 
sem a consultar .. \ 
emigração, afugentar" 
do o minhoLo. mi· 
ga1enta o predominiu 
da minhota. E nào 
seria te1nerario para· 
doxo affirmar que pa· 
ra estas baodas, 
homem. . . e a mu· 
lher. 

a alma, o trigo e o rnHho de que V .ff .:!/.Jf...fj>".Í ~· ,,.,. ~ 
se faz o pào de Deus, o quente "'""' !} ~Y~ 
linho de que se vestem homens e mulheres, e ,.~ .... (j, 

a lenha para o lume~ a madeira para a casa, a •\ ,\4 

A MULH~R COMPANH.EJRA DO 
HO:\t E.:i.t - 1-'ESTAS E ·1 HABAJ.Ho& 

AGRICOJ~AS 

palha pqra a enxerga. . . tr,,-' J O celleiro do alto Minho é Coura, terra das 
N'esta alegria das coisas move.se a mulher ' ,'°\'~ papas, paraiio da borôa. Como por lá . o ter· 

minhota, a mais linda mulher de Portugal: es- ~ -~\ reno e mais íundo e hum1do, as colheitas fa. 
culpturas perfeitas, como as de Seixas. a quern 1 1. \14.'""l\. zem-se no S. l\lartinho, e sangra-se Christo 
Páris nào re<"usaria a~maça.. palminhos de ~-~\ .... ;'J \..' semescrupulo.Sàoas111arti11//adegas . Parerc 

}l ~·~ ~ -
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(i# ~ -

1- Cc111dudodo os bois 
A upadcllada (Ctlcht de 81uillo Blt-1 & Ç, •) 

cara. como as de Affife, que fariam pcc· 
car Santo Anconio. E citas sabem-no, 
as marotas! E' vêr como as saias se en 
curtam deixando vêr a perna tentadora. 
E ' vêr como os co1letinhos abertos sus· 
pendem e amparam os fortes seios. E' 
vêr como os bustos se requebram no 
vohear do Vb·a e no passeiar do Re
gaditllw. Tambem o homem, no Mioho, 
se _habitua desde creança a admirar a 

que o no1nc explica os usos. E de fa · 
elo explica. As mulheres cotram com 
os homens nas malhadas e COff1 elles 
mai\cjam, alternadamente, os mangoaes. 
Nos terrenos menos fundos e mais sec
cos, pelo leste do ~linho, as malhadas 
fazem-se mais cedo: e mais cedo ainda, 
cm setembro, pelo S . Miguel (dia sa1'tO 
em todas as aldeias minhotas), faz·se a 
es/oiltado. Esfolhear o milho consiste 



e~ d~ll. ·;:unisar-lhe a 
t'pi~1. Devia ser vrn 
trabalho c•nfodonho. 
Pi'lig 11;)0 é. Por toda 

part•· l· uma pan· 
~tle tru1.. No cn · 

! . ou n l cir;a rc· 
-~e •JS \'Í.dnhos 
t c!..l casa. e n!\o 

m .i festa 3S ca· 
pas bonitas com 
! JS r 01\\'Crsados. 

'cn1;1111·'.'>C to<los no 

chão ou onde Deus 
qm·r. n'uma g~n nclc roda. Can· ~".l'lfJl>ti>...,A' 
ta·~-' ao dc·s:tho, ronversa·S6 e 'J 

~;11·do apparC<'C o mi/h(J·rei corre o seu pos 
suid ir a roda a colher abr.iços da soc:lcdndc. 
.\'s '~1.c~ irrompe~ do escuro uma mastnrnda 

tt .. sca. O;uu;a.se e ceia-se. Come-se baca. 
u ,u sardinh:L,, a borôa, um caldo de COU\'Cs 

fe•Jào: bcb•'-•C a pinga do Senhor: e. 
o às \'Clh o amôr e o ,·inho faz<'m das 

cas: brigam com el · 
les defendendo -se a 
tiçno, com a p~l do 
forno. a brnc;o, corno 
calha e C'.\pulsam
nos para a eira com 
grande alarido. Ao ar· 
rumar da palha, arma· 
se um mon•' repre
sentando uma velha, 
a ÇUJO enterro se pro
cede lmmedlatameo
te, indo :ura?. o \'lll· 
vo corno ~.-arpideira. 

Nao sao estas porfün as unicas 
festas agricola< da regi~o. Ha 

us la:wndns pela Pas<'hoa. E em junho, foucinha 
no punho. lá vae tudo para as vcigas segar o 
trli::o e o centeio. Depois da apanha do linho, 
faz.se tambcm, pelo S JoM. a nj>.ufdlndn. To· 
das as cachopas. com o seu tor/1(0 ao lado e 

de <Jf'Oddla na m3o. trabalham como ronnigas 
e cant.i.m como ciganas. \'!lo·~C chc~ndo os 

1-A mãe 
i-A malha do milho (ClullJ de Emilio 81el & C.•) 

suas. n:\o é raro acabar tudo {, meia 
n<>ilc com muita pancadaria. X as ma· 
lh<tdas de centeio. mais mont.anhczas. 
c.-da infusa de :'t!rdt' é acolhida com v•· 
vas desengonçados a que drnmam apu. 
pos. ~tas quanto mais os 1mmgoacs tra
balham mais a fome a1>crta. Por isso. 
:11\tes do meio dia* cae na cozinha um 
grupo de malhadores, cocando a C'Omida 
ou as mulheres. Mas rstas nno sno pêc· 

rapazes. que se pra11/am de roda. cn· 
costa.dos ao• vara.paus. Surge. de rc· 
pente. o tocador, com o C-a\·aquinho 
ou o lttJr111011iro,- e lá se abandonam os 
cortiços e se 1>0usam as espade11as. 
porque F' ns moças, a mail-os moço~ 
vira que vira, entram na dansa, de 1nàos 
crguidns, cmqual\to os velhos saborcuin 
a pbil(n, Hmpnndo a bocca ás costas da 
mào. Nas vindhnascanta-se tambern, está 



.,,~-- j?~~~ ~~- ~·· ,.'!.'!' ,, . ~ ,:..;~ í '~'t - ,_~_-_.~_, 
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- ;/ ,,,...visto, mas. depois d:s maceiras terem da mulher. tem de falar-se da ('as<:·.~,; 
deitado as m·as nas dornas ou nos onde ella reina. E' claro. Ora nos 

lagares, o niulhetio retira-se pn1dcntemente, solos graniticos, onde as nascentes abundam. 
porque o resto. cá no :\linho. é só para ho· embora frouxas, as casas est:io est>alhadas e 

mens. S:lo os homens. de calças arregaçadas, separadas. occupando grand<; cxtensao ; nos 
e alguns mesmo sem calças. que vào pisando solos calcareos, onde as nascentes rareiam , as 
os cachos, emquanto a ceia se faz e a \•Õla de casas agglomeram·se e aninhan1 se por onde a 
sebo dura accêsa. agua existe : e, consoante a cal escasseia ou 

O inverno approxima-sc, com o seu cortejo sobra, assim as casas dtls povoações ruraes nos 
de chuvas e ventanias. Ora o Crio esperta o apparecem á vista negras e encolhidas. a con-
estomago. E' 1>reciso arranjar prcsigq <1uc fundirem-se com as 1>edtas e as brenhas, ou al-
aquente. Corno no dia de ~an to A ndrC quem vas e altaneiras. a sobrcsahirem do solo fe-
nào tem porco mata a mulher. convêm evi - cundo . Nas serras que no inverno o vento 
tar a viuvez. sacrificando, sobre o banco cs- açoita e a ne\•e cobre. fiadas de pedras segu· 
guio, á faca do matador, o cevado que no chi - raru as telhas 0\1 o colmo das habitações; e 
queiro grunhe. A 111âla11(â é um caso compli· Jogares ha, con.10 Castro Laboreiro, em que no 
cado que demanda conhecimentos domesticas . cume do i.nverno os serranos mudam de rcsi-
Até á dependura do porco e ao preparo da dencia para as i11t•t·1J1eirâs, que sào casas abri· 
salmoura mestrejam os home11s. mas os cuida- gadas nos reconcavos das encostas 0\1 mesmo 
dos cu1inarios do sarrabulho cabem :'1s mulhe- no fundo do valle. A coberlura das habitações 
res. O mulherio da casa e da vizinhança junta· é, conforme as posses e as condições locaes, 
se na cozinha a petar cebola 1>ara os chouriços. de schisto, feno secco, giesta, colmo ou telha 
a fa1.er os rqj()rs, a bater o sangue para o arroz \"à. f\as casas pobres nào ha divisões, vh,endo 
de sarrabulho, a preparar o lombo e a cotlada, promisc-uamente a familia com os anirnacs do-
a lavar as tripas. a encher as farinheir-as ou as mesticos : o fo1no sae pelos intersticios ela co· 
alheiras. a depennar o gallo (porque sem gallo bertura e as creanças dorme1n na mesma ca-
n:to ha sarrabulho que preste) e a compôr a nastra, com os cties. Nas povoa<;ões ribeiri · 
\'iuha d'alhos. e:.nquanto as crianças contem- nhas. mais fartas, já a casa se divide em co· 
plam a bexiga que. perto do lume, sécca de· zinha e mais quartos. e ao pé cl'ella ficam as 
pendurada. Isto porque. nas casas boas das a1· outras construcções agricolas : córte de gado, 
dcias, o japtar de sarrabulho, bem regadinho ceHeiro, C"Oberto, eira e espigueiro. Quando a 

de verdasco desde ;, canja até o lombo, dura habitaçào, por ser mais rica, tem mais outro 
horas que nem Deus conta . e para mais. qua- andar, o gado fica nas lojas terreas, e o a<> 
si sempre com o senhor parocho i1 cabeceira. cesso ao andar habitado é feito J>Or uma es· 

i Assim o homem se prende á terra e a <igri · cada externa de pedra, sobre cujo patamar t jir.._,_ cultura e os cuidados caseiros entretcem a mu· superior ~e abre mn alpendre. E' frequente 

, 
lher . ~las sem os bois como se ha de lavrar o vêr-se ainda, ao lor'lgO de toda a fachada da 
campo? Quem dá o leite, senào as vaccas? ~:to casa. uma varanda saliente. 
é 1ambem sô de linho que se ha de cornpôr o .Nas lot'lgas noite~ de inverno toda a familia · 
bragaL A là dos carneiros e das <>velhas aque- se reune na cozinha. peça principal da habita- ~ 

6:) ce mais, no inverno. que o vinho das infusas. <;~o rural do 'Minho, e ahi, á tenue luz d~ can- \' 
Q Os animaes auxiliam o ta,·rador. E' raro o que deia ou !1 crepitat1te pa. l pitaç~o do lume do ~ar. tp 
Q n:'l.o sustenta bois, proprios ou tomados a .~a - as mulheres fiam nas rocas ou dobam nas do- ~, 
(:) 11/t(). Mas, além dos bois. ha os JX>rcos, as gal· badouras o linho ou a là das maçarocas e mea- ;:} 

§ 
linhas, as cabras. as ovelhas, o c:to. que vigia das, emquanto as creanças escutam, de bocc.:a ::J 
toda a noite no quinteiro. o gato. oue se enrosca aberta, as histori~s tradicionaes que a avú (i 
na quentura do lar. E' a mulher. quasi sempre. desfia. como desfia a estopa. ou as coofus.as '?'.. 

~ que trata dos aoünaes: encurrala as cabras e dissertações de a1sum pntra11/lt•iro da <.:asa : no )< 
~ as o,·elhas. ía;o; a cama ao ~ado, tira o leite ás periodo que decorre de Santa Luzia ao Xata1. {) 
~) vacc.:is. escalda o farello para as ~allinhas . pre- vae a!c;11em1 de <1uando en\ quando, á porta ..J Q para a hwadura para os porços. Além d ' isto. obsen·ar o teJUpo. porque jú começaram as Q 
'e trabalha no campo como qualquer homem, em queudhs. isto quer dizer que os 12 dias Í) G e"pecial a casada de poucas posses, ou occu· que vào de 13 a 24 de dezembro condcn· )V 

pa o tempo Clll industrias caseiras, co· sJm, no seu aspecto. os l 2 mezes do L f}' 
mo a tecelagem e a fia(':to. E, quando anno que vem. Che~a a vespera cio '~)~) 

~\ se trata d'uma festa. n:io ha nil'1iguem Natal e toda a fam:lia se movimenta flt;..~v; 

~
··~· ··~<! como clla para enfeitar 11m arco de ftô. n'um desusado alvoroço. E' a verda· 47l\í.t. .. \Í·(· li 

;, - res, para adornar um altar. pai a animar deira fe~ta do lar minhota. E' a consoa - t.:~,oll 
1.'X1 • um leilào de prendas com se~·1;edi11!1os da. '>i " 1 
~,-·~ disputados, como nào ha ninguem CO· Ceia intima, a que os ausentes do resto ct. ~,.~ i,// 
!l .... ,,:( 1 mo ella para amanhar uma ceia tecer do anno1 se pódcm. veem as~istir. Co .. : 
~~ ~ .... · o linho. utdJr. fiar. canta<. puxar os me·se e bebe-se. Toda a festa caseira · 
~ '., cordões á bo1sa, calcular, rezar e dcs· no ~linho se <"oncrctisa em uma boa r.~ ~ ?t_ 

~
~ .a compôr alguem. reíciç!lo. Come.se e bebe-se alarvemen- ~ ( 
~ As UABirAÇõHS~V10A FAMrLIAR te. E' rara a casa onde na.o haumaiodi· -~J( 

6 0 :-<ATAI. gestão. Arde no lar o cepo do !'\atai. 
Como acontece com a gente, os e.a- Joga-se orapa,digerem-seacrabanadas, .-< r. 

racter~ do terreno actuam sobre a bebe· se o vinho que11te : e todos tecm, ~ ;) 
disposição das habitações . Falando· se no meio da sua alegria, um gesto do sau· ~ 



A famili~ minhõta (Cl1tllJ F.milio 81el) 



seiro. E.' urn culto nall11al. Os missionarios 
apro,·eit.am·nn co1nn entendem. e at...! procura1n 
de-,organisar a rami.lia quando o homem. mais 
independente.~ ou mai! pratico. prefere o traba. 
lho real do 1cu hraçn ao fa\·or virtual da Di · 
,·indado. De anuo para anniJ. n'wna dada epv· 
ca. confonnc as íroguezi=ls. as mulheres aban
donam os seus uabalho~. p•"'•em de pane Ds seus 
de,•cres casctroJ, a5 suas obri~ações. O!' seus 
filh·)~ mesmo. e l.i ,·no para a circja. contas na 
m?'to, especialmente as \'elhas. ou,·ir o$ bon!!t 

dos missit:.narios faJar dos 
~-'t. c;"ligosdeDcus. dos pe· 

~~~ 
~~ ~~~;f(P,.. 

venturas da terra, serve·lhc de allí\'io ccmu· 
nu os outros, rei)rehcnder os outros. rncttc 
medo aos ouLros. U seu esplrito nms.ct\'a·"C 
t•>dada. sempre indeci~o. ~·cs!'a!ll «ons,-icncias 
çrcpusculares tudo se cmmaranhn. Quem lhe 
dará conselhos? S1"1 o Jl.'ldrc. que rc1•rc,en' 
Deus e conhece Oi segredos (ta •oulra vida 
E o padre toma-se o juiz d1• todas as caui:.s. 
procurador da Dh·indac.I.:. ~ada se lhe de\e 
negar. para que a vingança dh·lua n!lo flagele 
os t·asaes. 

~las o clima impõe-se aln· 
da. como as influencias 





aoccstraes, e 
nunca a mulher 
da beira·mnr 
auin.go o grau 
de myslicismo em 
que por \'CZC'l cae 
a mulher scrtanrja. To
da\·ia é <:crto que, mes· 

mo nas coi~as prof:t.nas. um 
abafado capuz de supersti

ção a opprime. Para a serrana. 
sobretudo. lo~o abaixo cio pa
dre está o curandeiro, ou me
lhor, a feiticeira. Toda a mu· 
lher minhota, com o avançar 
da ~dade. vae adquirindo farto 
cabed~l de conhcçimcn.tos ma

giros, résas. esconjuros. collwit.n e prc· 
paro de ervas milagreiras e de orgàos 
de ~1l'ümaes, com appllcnçr&o directa a 
molcstias e até a arddcntc~ da vida. 
Para as lombrigas da!t crcança.s. j!t to
dos !tabem que n30 ha melhor remedio 
que um rosario de alhoJ. l.hre-~e ai· 
r,'\.11 m de passar por cima d'uma crean-

c;a <1ue ~unhe. porque a tolh< e o inn""''!!"I · 
unho n:'\o cresce. Por outro lado, 
l rc,1nça que se veja a um espelho nn · 
te~ dt~ começar ~1 falar ~aga fü·a, 
n•rtmnente. N ingucm inato uin 

g~LtO na sua propriedade, 
porque metlc a 
mir.eria em Ctt!lla. 

1. ' e 3-Mulheres de B•rctllo1. 
,_A n1alba do 1;en1cio-'G'id1.f de Hmillo Blcl & e.•) 
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A i11dustrl:a dont<"'5lk1J no Minho 

grego dos tempos de Per1elope tecedeira, cedem 
o togar aos teares mechanicos e a essa machina 
de coslura universalmente espalhada, que poupam 
tempo e trabalho e htibituam ás mqdas as rapari· 
gas. Nas po,·oaçôes pouco afastadas das sédes 
dos concelhos já as aldeas se YCStem il moda da 
dila ou da cidade. Mas os velhos apegam.se 
ainda ús antigas usanças e 1\as serras principal 
mente as tradições mauteem·se. A serrana nào 
deixou, pois, de usar o linho, mesmo nas suas 
phases mais..grosseiras, que sào a estopa e os to· 

mentos. As faldas das camisas 
sao por lá de estopa ; o • 

(ClidJ de:: Emilio Bic::I & C.•) 

usam-se os colletes de riscado ou de cotim. ten· 
dendo a desappa1 ecer os de linho bordado. de 
côres vistosas . J;'l passaram de moda, mesmo em 
Castro Laboreiro, as fachas de I~ vermelha que. 
á )aia das peitoraes gregas, suste1'lt.avam sob o col· 
lete os seios crcctos. As meias sào tambem de li
nho branco 1 feitas a agulha e entreabertas ou bor· 
dadas ã frente. No auge do inverno as da Rt'!1âra 
e em quasi todo o anno as da Serra usam as 
piucas, meias sem pés, em malha de là, cobrindo 
a perna do joelho ao tomozello . Ha-as com pci· 

to-de·pC, {, m~n(.ira de polainas, 
e com presilha ou ca6resliiho. 



-·. 
Os jale<.os e os casacos aga· 
loados, com filas de botões, 
usam·s~ por todo o Minho, 
além do littoral eotrc ]\Jon· 
tedor e o N civa. 

Como sobrevh•encia dos 
antigos vestual'ios de 1~ tra 
zem as mulheres e creanças 

castreu./1as (de 
Castro Labo -

reiro) os bu· 
reis de 1'"as
câdiiho e o 

amante
:: ado de 
Ili e algo
d~o. Alll 

tecida com a estopa produz a sirguillta ac 
Lindoso e Suajo e a /nrldii!m da serra d' Ar· 
ga. E. todos esses bureis sào tingidos em riscas 
longitudinaes, mas á medida qltC se vae des-~~ 
cendo da serta para a beira-mar as côres multi· v 
plicam-se e o listrado mistura-se com o enxa- ii ~ 
drczado. As raparigas d3. Areosa \cujo costume :~Y 
é tambem adoptado nas freguezias das margenS ~ 
do Lima, entre Ponte do Liina e Vianna) usam 
saia ás riscas, de 13 vermelha (na Afiffe e em Carreço 
é azul) com fios azues ou verdes, urdida c'>m algod::to 
branco. Tal saia é curta, graças a Deus, deixando 
vêr o tornozello e a meia, e ás vezes a curva d'uma 
linda perna. Tem o ('ÓS ;,s prégas e na fimbr1 a uma 
larga barra de paono escai-Jatc ou, se o run~Jo e azul, 
azul. As castrenhas usam sobre a saia de pànoo .!.3Curo 
um avental typico, o sa11ruidallu1, tendo o aspecto de 
um triangulo isosceles co::x: o vertice para os pés. O 
ª''ental, na serta pouco usado ou curto, vae crescendo 
e vae-se generalisando até o littoral; e é feito de chita 
gross::i., agasalho. riscado. là, e até de velludo nas vil
las e cidades. As da Areosa ostentam-no, de 1;). ou 
sirguilha, com barras enxaquctadas em côrcs ala• res. 

Sobre o íundo, em prégas como o cós da saia, 
bordam -se a vermelho as iniciaes da possuidora, 
pentagrammas ou hexagrammas (signos de Salo

mào}, cruzes, corações, ancoras, ou a pala· 
vra a1nôr, en\ grandes e carinhosas leuras. 

Por cima do avental ;>ôe· 
se a algibeira 1 simples ou 
com lavores, de uma ou 
mais côres. E 1 de estopa1 

burel, casimira, cotim. sa-
ra~oça e até algodão, confor
me os togares. ·rem o cóne 
de um coraç.ào. E na beira

mar viaoneza guarncccm
na de lantejoulas e mis· 
sanga e com os mesrnos 

mo ti vos do aYcntal. 
Como cobertura pa
ra a cabeça ado
ptaru as ribeirinhas 

do Lirna o lenço 
franjado, em 
funde azu: ou 
vermelho, atado 
no alto e com as 
pontas caindo 
para os lados. 

Os manteus estào em des
uso, revivendoainda na capa 
castrenha, sem mar1gas nem 
sola. 
JOlAS B ADORNOS-- Os CO· 

RAÇÕES 
A minhota abusa extraor-

dinariamente das joias e 
tra·las com ella, 
se1npre que para 
isso se lhe offere
cc pretexto. O 

seu dote fica assim patcn· 
te, sobre o seio neador, 
em volta do pescoço, pen
dente das orelhas, como 
n'um mostruario de ouri
vesaria. Traz de tudo : tra-

l,.$,v1ad('lra dos a.rredore:s d~ Vianna do Cas1cllo 
balhos ein filigrana, Jami
nados e granitados, con
tas de ofro, fios, gargan-
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1- Na romaria. 2-No l r'abalbo. 



'\ 

1-0 a.rupo df' l.cuidro 
1-bolaltdo .• 

J-B&l•&Q ""''ª 
t-0 snpo de <.:arca,~lkt• 

~-BatM&n, 
((71dil d~ l&HOL-UU.) 

das e os de Londres cento e 
quarenta e c1\.ialro com cinco 
homens. N :.o se acabou o 
torneio por falta de tempo. 

A primeira vc1. que estes 
dois clubs se encontraram. o 
de Londn·! fez duzentas e 
C'incoenta rorridnt, com oito 
homen._ .... e o de Lisboa cento 
e oitenta a1><"n~1s com quatro, 
o que rlcmon!ttra a cgualdade 
dos lenm.L < >~ jo~adorcs io· 
glezes tiveram ainda um des· 
afio, no mesmo campo. com 
o tcam de Portugdl. compos· 
to por membros do Porto 
Club, Lísbo n Crickec íl 
e'"'• "':;"" °'"º· ~ 



festa sportiva reaUsada no 
quartel de engenharia, em 2 d'abril, 
foi das ruais nOta\reis, porque n"ella 
se apresentaram rnagnificos exem
plares da cultura physica no exer
cito. O tenente d'cngenharia sr. 

Esteves fez uma conferencia sobre N' a
poleno e a Guerra Pe1)ins\1lar, comec;an· 
do depois os exercidos. que cons1.aram 
de saltos em altura e em trampolim. cor
ridas de velocidade. ~altos á vara, lucta 
de tracçao e percurso d'obstaculos. 

Na primeira d'estas provas, em que 
entraram dez grupos dos regimentos de 
Lisboa, ficaram em campo o d'artilharia 
e os marinheiros do cruzador D. Cnrlos, 
que ha pouco obtiveram a victoria na 
fosta do quartel de marinha, em Alcao 
tara. D'esta vez, porém, venceram os 
soldados de artilhai ia, ao cabo de uma 
enorme rcsistencia. O team de caçadores 
5, que vencera a equipe da companhia de 
torpedeiros, batell·SC por fim com os ar
tilheiros, cabendo a estes a \·ictoria. 

O percurso dos obstaculos foi dispu· 
tado apenas por oito soldados. que ti-

1 -Bt-Rcicon~~11do com 
o teoenle Marit1a, h1!ltru
etor da ivN1'p~ do D. Car· 
los, \eocedora na íeMa dos 

n1arlnheiros. 
2-Um salto em altura. 

3-1.• premlo do salto cm 
altura, i.• sarztnto Ltit!lo 

dt inía.marla 2. 

nham que fazer a prova 
completamente armados 
e equipados, sendo ne
cessario subir ingremes 
rampas e saltar fossos 
de Lres metros de pro
fundidade, sebes, mu
ros 1 vallas d 'agua com 
2n1,80 de largura, ete. O 

- Os mar-lnhtiros na tucta de traeç!lo. 



soldado JI Je engenhnriti 
\'enceu os obslaculos em 
! minutos e 22 segundos 
e o soldado n.• 12 de in · 
faruaria 1 em 4 rninutos e 
~'2 segundos. 



diram. assim romo 
o brilh:\nte trab~,. 
lho do espada \la· 
rhaquito. Com cí· 
rc i to o toure iro 
hcspanhol foi adml· 
r n v e 1 : portou·!C 
t·om nOUt\·el mei- · 
tria e -.-uardou a 
maior sereni(ladc 
nos mais diffü:cl!I 
lances da corriclu. 

Tornaram tambem parte na lide o ,.a"al· 
lciro Eduardo Macedo, que pkou w m 
:itrojo. rematando artisticamente a• •or· 
tes; os bandarilhehos Cadete e ) t .11:uel 
dos Santos. que lidaram o setimo toun 
com verdadeira ane: Tones Hr~mco e 

Alfredo Santos. U gado, do ·,r 
EmiUo lníante, era bra \'º· 

~~~{ 
_:::::::::~g~~::::::::;::;::: 

í 
1 





O iod~•He pas~do em 8rul\'.elh1.5 com a. no.11u 1cn1il c:omp• 
triol:a a di.suncc• a«r1~ Mcrec-tlt:s BIM<"'o ac1uali11-a. ll5 u1a15 
primciru lm1>rcsSÕf:;. d'e~a cidade oude, :ao que dia. fo i cn· 
ccmtnu uo• . espo!lo. Eis como a artiilt.a viu 110 prinu::iro mo
mento a eap11al ble:lxa com e» ~1.u1 e<lil'icio5, 1111; HU•.S ruas, 1111 
'u:as c:urlosidadts t.\o \•h·a,,: c:omo b do matYt! bruxe!Jc:ir, que 
poediu p&ra rortugal informaçc)c.!$ ác:crç.a. dn bu1içosll ~lumff'li• 
,,., d:mdo origem :\ noti(;ia llteru.dora da l!Ua prlslio n'Clõ'"" 

.bcll.a c:•dadc que nos dcs.:revc, 

A im1>ressa.u de quem entra em Bruxellas pela gare du Alidi 
é bastante desoladora, t>e1a pouca limpeza que se nota nas ruas 
d'aquellas immediaçc)e~, que formam o quartier menos agra. 
davel da capital da Belgica e da provinda ele Brabante. 

Seguindo depois pela Place de La Constitution. a fim 
de nos internarmos na pane central da cidade, a im· 
pressão da primeira dS41. começa a modificar·se com 
o a!pecto alegre e asseiado das fachadas das ca· 
sas, que se alinham ao longo dos boulevards 
du Hainaut e de Anspach, este ultimo inter· 
rompido a meio pela Praça da Bolsa, onde de· 
paramos com o grandioso edificio da 
Bolsa, com bellas arcadas sustentadas por ~"·~r 
fortes columnas, tendo no alto da fronta· ~):-=:..;"ã . ~ 
ria um grupo admiravehnente esculpido._ ~ .. ~·· 
Aos lados da ampla escadaria vêmos dois.,leões e ~ 
em pedra, um de cabeça arrogantemente er· 
guida, outro de cabeça baixa, representando 
a alta e a baixa do mercado, ~ 

Continuando o nosso passeio pelo boule\•ard 
Merctdcs Biasco 

(Clulli da PholoJ;taphia Aurea) 

A estação do Norte e a pr~~ll Rogltr 
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d'.\nspach, chegamos a um espaço· ~ft til 'º""'"" E ao cabo da torre, a ~ 
c·st.'1 o monumento a de A nspach, um bur· a eslatua do S. Miguel, o patrono ela cida-

v so largo. a Praça BroucL.Cre, onde · ? uma a1tura de 1 q metros, crgue-so 

... ~n111estrc a qnem Bruxcllas deve grandes de, subjugando o demoruo. 
melhoramentos materiaes. N':to vem. fúra de proposito reproduzir 

:: IJa Praça BrouckCre partem os boulevards a lenda do valente archanjo que ha ma;s de 
du ~nrd e de la Senne. form;Uldr.> o todo, com quatro scculos protege os bruxcllen.scs contra o 
houlc\ .trd d' Anspach, como que um Y col~s- genio do mal. encarapirado na llcxa da torre do 

.., Hotel de \'tlle. 
11 h1ult•\·ard de la Sennc toma o nome de um De resto, a Belgica é o paiz das lendas e aqui 

ri" 1.1u1· U1c corre por baixo e atravessa a cidade na capital correm al;;umas intcrcssantismas, que 
de sul a norte. ~ cncantnm mesmo os 
~·uma esquina, mais ro.rt~s e prati· 

gcntl' parada lendo cos espantos. 
lllll papel aflixado ~ Quasl todas se li· 
.s 1:>õ1r<"dc chama· ;::;am ú historia do 

• aucnç'IO pa· palz e a do S. '.\li· 
1 c'sc lado. guel é uma das mais 

Trat;i·sc de um antigas d·este sym· 
, a! 1 de rai"a oc· pathico povo. 
• ·rrid1l na cidade, Dlt. a tenda cque 
de que c:> burgo· cm tcm1los remotos 
mes1rc avisa pie· houve um princi1>e 
dos.nncnto o seu chamado Henrique, 
>O\· • po1ra que se que se enamorára 

Vonha cm ~arda. perdidamente d'uma 
E se cm Portu~l linda fllha de Bruxel-

ncm o me$· la,, cuja ,·irtudeegua-

F.s tounos longe, 
muno longe até, 
<la 111\im:,..;:io, do 
b:~lido de Paris, 
e. !l)f Isso. esla 
' 1 .a e )UVida·UOS 

t.'iludo. visitan· 
oo .. edificios e 

ooru de arte, 
't ... 1> ,, , hoL aqui co· 
mo em parte algu· 
rua -1111 ll:'IO fôssc 
a B.-l~lro berço de 
· iidlet?;i;ados arlis· 

1 ra 1~ ro vamos 
• \Jorand PJare, lo· 

butorico de 
Bruxtllas e a parte 
m:i.i~ antiga da ci· 
dadc, que offere· 

lava a sua belleza. 
Como a esquiva 

<:reatura n!\o dava ou· 
vldos aos seus re· 
questos amorosos, o 
fogoso principe re· 
solveu raptai-a, mas 
sem resultado, por· 
que a '>resa lhe fugiu 
lestamente. O pae 
da dcmzella queixou. 
se ;,, auctoridades e 
o joven principe dei· 
xou·se e1\carcerar, 
sem dat a conhecer 
a sua nobre origem 
e sua alta posiç:io 
de herdeiro da co· 
rôa. 

Exposta a questão 
ao duque reinante, 
este, sem conhecer 

te um aspecto ma· o scductor, condem· 
mificcnte com as nou·O a pen a de 
~çh;tdas douradas morte. 

dos ~r~~i;~j in: 3s~: iA .e. .. do R~i· inf~~~a~!ª dS:~~~~~: 
brepu)"do• por dade do pobre moço, 

bem uab:.1lhadas esculpturas. manteve infle:dvcl a mesma sentença . 
. \ primeira coisa que solicita a attenç!\o de quem O iníeliz namorado, nada esperando da clemencia 

entrn n'este bello recinto, onde se faz o merendo terrena. voltou·sc pata o e-Ou e C'omc.;ou a invocar 
das tli'1rcs1 é o Hotel de \filie, construçça.o do scrulo a protecçào de 8. Miguel. No mais ardente perio· 
xv, com os seus rendilhados jtOthicos, as paredes do da sua J)reco, a porta da prls!\o t'bre·se de su 
cheias de alto a baixo de uma infinidade de peque· bito e no limiar apparece, resplandecente de luz e 
w cs, ulptutas. São imagens de santos, princlpcs, pedrarias. um soldado mysterioso que diz para o 

,.,orias. tudo burilado por milaiirost.s maos de fa. desventurado Henrique: 
or. "3ndo o maravilhoso conjuncto uma torre gra· - V cm commigo ! 

nsan:··ntr collocada a um lado do edificio. como O principe obedece e todos os obstaculos se des· 
uma t1it:rdk delicada no ra· ,·iam á sua passagcn\: as pe· 
ptic'hoso (>enteado de uma gen· sadas portas de forro giram ~~ 

,..::;:::....._~,,~__,7"'"\\. ~~~ 
~~~~~~ 



torre impõe·se ;, nossa curiosidade. p:.ra .. · 
sar do espectaculo de Bruxellas. da altura d ' 
seus cento e tantos metros. 1~· uma ascens3 
dillkil e fatigante, atravcz da estreita esci:da 
em caracol, de degraus oxit:uos. 

No primeiro andar un1 guarda csoera os u· 
sit;_u\tcs. 1>ara .. corn~>anha1-os ao cabo da ,. · 
~em. L{1 de cima a Crantl'Place. com o v 
mercado de flt,res e passaras. dá-n .. -.s a imp:e1 
s!\o de um jardim enc.mtado. tendo cm ' 
os seus palacios de fadas. que outra o · 
nao parecem a .llaiso11 1fn /Jrnl"uurs. a .ll 
SOll des Bnldlrrs. a ilfaifon <Ít'S Bou/nn:rr 
'" sobretudo. a .Jfaiso11 du Roi. tito ~rrida 
hnamente cinzelada, com urna multidào d 
pequeninas estatuas cnraixadns na 1>an·de. 
como joias de1icndas reunidas entre refoll)(ls 
de preciosas rendas. Pcrdldit no meio de t;mu 
sumptuosidade, indica·nos o guarda uma tô5a 
ein rcparaçao. o n. • 1ú, onde \'i"eu o immor
tal \"ictor Hugo. e de onde :!laiu para a adn:l· 
~aç!lo universal a tr'3gedia ~ubtimc dos )fi:t· 

ra;·<is. 
E como cruel ironia do Destino ou nugi:wa 

~ 
- quem sabe l!ê'-nos haixo~ct·essacasaesu 

á2'ora uma padaria recordando o primeiro cr.1.· 
me d'csse infortunado \' ;lljean - o roubo dt 
um p!'lo para marnr a fome !1 mi\e e aos tr· 
mnos.itos. 

nvcl da linda Jear,ne, dest•emos para couu· ~ 
Com a alma cheln de recordaçào ela tema 

~!ill;Íll:.á::=or.:~:!I' nuar a nossa pcregrinaç!'lo J)ela Arte. 
~ Vamos agora ;'l Ma.ison du Roi. vizinha 

humlldemeot~ nos ~onzos para dcixal·os sair. 
Fóra trcs t'a\•allos esperam. ~obre um d"clles está 
a linda rapariga. objecto da doída palxao do 
1>rlndpc. :-\'outro o padre que ha de unil-os por 
toda n vldt:.. O terceiro é sem duvida destinado 
ao evadido. 

Vao e que Deus os proteja. dl1..lhes o sol
dado. 

( l tJuque perdoou ao fiJho •Í hora da morte 
e este entao, por gratid3o a s. ~li11Uel. que 
assim ou\·ira a sua prece. sah-;ando·o da mot· 
te e realisando o seu sonho de amt.r. collocou 
a cid.tdc sob a égide do santo milar;:roso e 
ordenou que a sua ima;:::em occupauc O t6pc 
do mais alto monumento de Bruxcllas. • 

O Hotel de \"ille é obra de Jacques 
\' o.n ThlcnC\l e 
de jean \'an 
Rul'shrocck e 
là th;ntro ha to. 
da uma rique-
7.tl de art~ e ma· 
~itfrt'.OCi.l, C"\t• 

jos descripti
vos ex i~iriam 
um volume. 

Cma \·isita ;, 

fronteira do Hotel de \'llle. 
Chamava·sc primiti\'<Jln(nte Rr«>dA•u 

1Ca.s::. do pào) onde se ~•nmmciava o preço 
do pao. Oc:pois do bombardeamento 
16q5. quando da sua re<·oostru~ao. '" 
ousi.stiu á <sbertura e d"ahl o seu nome ac'. .. .' 

A' s~1hida chama.nos a attenc;r10 um 
ncco. que nos escap(m.\ ú primeira vista. cm 
altitude de satisfazer umil necessidade ph.·· 

sica, tendo ao lado um manequim com 
fatos de gala para as suas exigt1as pro· 

porções. Inquirimos do guarda. f.' 

O palac:to da Jut1lça 

a rcproducr,!\o do .l/a11ueko1· 
Pts. 1 Rapazinho que urina 1 a 
i11di;·id11a/idn1it" mais populir , ..: 
de Bn:xcllas, que c1iiot.i. .. 
o'uma fonte i. esquina 
das ruas du Clu"·nc e de 

l'E'tuve. 



Quem vem aqui e 
nào vt! o .J/1m1ulu11-
Pú. pt'ide dizer que n!lo 
viu Bruxellas. E.' muito 

~ do que ir a l{oma e não vêr o papa . 
. \ rc)ula~.iu do descarado homcmsinho cs· 
· i!dc·sc pelo estrangeiro. e nào ha n<.>nhum 
l$itantc quu n~o rompre a sua clligle, 

, ,~ · ~e pavoncla em todos os bazares da 
.d3'1e. 
l.cmhro-me de ter visto n'um dos arredo· 

• de Lisboa. em jardim particular. uma 
:idu çã.o do original marco !ontcoarh>. 

muitas \·ersõcs sobre a origem do 
'l:tn·l'IS e todas interessantes. 

\ a1 ""e uma. 
Parci:i: que· o pequeno principe Godc· 
1. '·indo .'1 frente de uma procis!~O. que 

dh ttma cxpcdiç:to de cruzados que 
.J•av<t da 1"cl'ra Santa, foi sul>itmnento 

~Ucado d1· llllH\ necessidade inad iavcl. D<'i· 
Oil :J rompmlhin e durar'lte a passagem do 
f'"'Jº· uma hora, esteve satisfazendo essa 

~$idade. O povo tomou esta demora 
um casti~ e para cxpiaçao do sa· 

.. Io mandou levantar esta fonte. 
atra \·crs~o db: que á esquina d'csta 

ra,·a uma feiticeira. que cocon· 
1 um garotete a urinar na SO· 

ra da pona o ~ondcmnou a fazer · 

uma lqureta de pedra. que de boamente 
o tem ~ubstituido até a~ora. 

O curioso monumento tem sido \·icti· 
ma de \'atios anentados, que :- 1>01mla
rldade traz ás vezes precalços. O homcn
sinho tem sido roubado muitas vezes, mas 
sempre encontrado e reintcl{rado no seu 
lo~ar. A cada desapparlçào era um deso· 
lamento entre as mulheres do bairro, que 
choravam por elle como pela íalln de um 
li lho querido. To dos os regi m<ns que se 
tcem suC"ucdido na Bel~ica de ha tres se· 
culos para cá fizeram seu partldario o 
pequeno de pedra. Elle ostentou a <"asaca 
a1.ul da Ba\'iera. a ~<harpe branca dos 
llourbons. a <«ard~ tricolor dos revolu
cionarios brabançê>es. o barrete encarnado 
dos sa11s-rullolles francezc11;. o unifonne 
do lmpcrio, o traje côr de laranja do tem· 
po dos hollandczcs, a blu5a do~ vo1unta
r los da revoluç~o e até o uniforme da 
gunrda civi l. Veste-se uma vez no ;mno, 
1>or occasino da kermesse de Hruxellas, 
mns n:to deixa nem 1nesmo assim de ver
ter uma agua cristaUna. que os hruxcl
lt'nses ak:umas vezes bebem substituindo 
cen'CJ& O incon\'enicnte pequenote con
tinuar!t. a ser pelos seculos f1lra o idolo 

· !! dos srus C"ornpatriotas. \·isto que a lenda 
. z"'!:" dir. que Bruxellas prospcrar!t, ("tnquanto 
, ~~ estimar e lionrar o seu forlt·h<l11ke11r·. 

~5..J~'~ ")ucm quizer \"êr uma obra de arte 
~'.:\::f/<:::"'$1~ mais pura accepç~o da l"'''"'ra tem 

~;;~~l\l.)~1-1111 ..) \ :;- :\ 

<!.)..~' 
':; 

pespetuamcntc a mesma cousa. Houve, ' ~ 
rf:m. um santo homc1n que, illud~·n· ~ê< Í lt 

do a l'igilanda da bruxa, collo- ,.,~'\,~~~~~ 
<1>u no togar do pobre pequeno ·~ 

A clica~atla do palado da Ju.ttic;• 
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sumpto que in eressa sem.. 
pre o lchor. 

O mais iil"porrante e 
theatro real, conhecid4 ' o. 
rnundo rnusical por the.ano 
de La ~J onnaie, situad1.0 na 
Prnça de La :\lonnaie. cm 
frente do Correio Ger;J. 
Por íúra offerccc um aspe· 
cto vul~ar, mas por dentro 
é llndiishno e é com •e:· 
teia a mais bella e ricas;. 
la de cspectaculos da f.E. 
ropa. Todasasponasabrem 
para ít'>ra automaticamente. 
o que é a salvaça.o cm Q· 

so de lncendio. Haia " 
vist...'\ as medonha~ catasu ·· 
phes da Opera Comi· 
ca de Paris e cio thea· 

tro do Chica· 
&·>. o nde as 

portas 
abriam 

'l 

para dentro, o que hnposs bilhou a 
fuga. cm vista dn multiclno que se re· 
fugiava de encontro a cllas . 

Xo palco um avi~o impresso. r~· 
commendando silencio, indka·n · 
que o pessoal dos thcatros bel;as " 
fre tambe1n da verborreia algarYia~ s 
seus collegas portuguezes. Tem i:; 

papel importante na historia da l~ 
gica o theatro de La ~lonnaie. Foi 
ali que rebentou a rcvoluç~o que hi· 

As t"it"irfl.s ll11meng•• de nruxenu via de assegurar a iodP.peodenc1a 

restre, com a 1narieira carregada de pomos 
nppetitosos. Ad~o é surprchcndido, accei
tando o tentador offerechncnto da engana
dora serpente. Em baixo a morte ameaça 
os dois peccadores. rmquanto o Anjo 
da Guarda. lendo um::is orações. svmboli· 
'ª o refugio d:. humanidade na ·religi!lo 
christà. !'ú para \'ér C5tc pulpito, "ate a 
pena entrar em ~ainte Eudulc. E~tá cheia 
de preciosas obras de arte Druxellas. e 
longe iria este apontoadu de notas, se qui
,,esse falar de todas. 

N ào posso fochar este nrt lgo, sem falar 
mll pouco dos theatros de Hruxellas, as-

belga em 18,;o. 
Heprcscntava-se a Aluda de l'odiri. Quando o te· 

nor cantava a a ria: 
Amo11r uc:rf de Sa P11trif' 
Rende:s-nous l'audace e\ la fiertf. 

0~ belgas levantaram·SC cm ma~~a. dando \'h·as • 
Li~rdadc. saíram pata a rua e t·orreram para o <..a 
das ~til Columnas. onde tornaram o destacamento b 
landc« 

Fizeram barricadas, apoderaram·~e das peças d1 
guamh;!\o da cidade e homens, mulheres e cre:mç•s 
con\batlam ferozmente conlra os hollandczcs. a.te Gue 
ao cabo de trcs dias conseguiram expulsal·os de Bru· 
xell"s. 

O thcatro de La ~fonnaic 6 considerado no mun· 





()1 Ili'"'',_ t·la.Jn11f#'S lrNJ>tml>~s (/1tr u/11"''""' otr1nt1 d/fu "'" /'Qtt1tral <" a/rmu mt:IHl,,os da t:()lo11ia-':tr1. D. A\•XW•'" 
P. de B6r~na; G11bino Bugallal, tX·mlnl•lt"O; Mit.rquH de Rletitra, ae1udor; engenheiio Juan Cervant<•, d-cputado; 
AUJtlHto Gonulu IJ.cp.c;h, ex·mloh,uo da faundit. de llt11>it.11ha.-No ~undo plano: •'•· Dio10 Mart1nt1, Aicflpllu 
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aris já assignou 
Poug~·, a celebre mundana artista. arvorou·a corno um estan· 
tt. A mulher galaote, cheia de belleza e graça, <'ôm o seu ves· 

aiul bordado a prata, as re1'ldas brancas, os mil nadas que 
ma moda, é n'este momento a triumphadora. A cidade. que 
•tas leis do vestJ.al'io, prodamou·:i.: os &li.f'hes de Reutlinger 

raram·na : todos a vao contemplar como se ffisse a propria 
.amaç~o do ultimo gesto dic-tatorial da 1noda. 
'or isso a fliusirart10 Portugueztt ofTerece ús suas leitoras o 

;.11uo fi!?Urino, as capas bordadas a ouro, as de rendas bran· 
~ 1mperio, o vestido a?.ul bordado a prata, que constitue1n 
s.:c momento o supremo grau da elegancia e que dentro em 
ro Lisboa admirará, nos thcatros, rios passeios, nas ruas, 

usad('> s pelas suas 
mais rormosas nw1he· 

<> 

"' (/ 
o 

o r; 
< o 
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~!!~:=~~~~~e;~)~~~~~~~ 
pertar nas suas brumas pelas manhas frias. do o calor das caldeiras . Os homens apa- 1 

vê uma turba que parece crescer dos passeios. nham restos dos grandes diarios e envolvem 1 
ser nasC'ida d'elles. a erguer-se. E' uma legiho n·elles os pés arroxeados; amantam-se n'esse 
esíarrapada, descalça, macillenta. de cabellciras papel onde por vezes os seus olhos fatigados 
emmaranhadas, olhos íebris. rostos dedados vio· pódem lêr que se fez mc1.is um tn1Si, que a 
lentamente pela ruizeria. Que f<11ninto exercito filha do rei de ferro vae casar com um ar- ~~ 
é esse?! Como vive?! De que revolcas sahiu?! ch iduque authcntico ou que a neta do rei 
Que massacres vae fazer!! dos caminhos de ferro em breve se amará a 

Toda aquella gente tem fome e nào tem um principe da velha l~uropa. com o nome 1 

casa. Sao os parias da cidade dos millionari9s. no Gotha e uma dynastia a desenrolar.se na \.\J 
São os que C$talarn de fom• ao lado dos ban- historia. ,'\)A 
cos atulhados d"oiro . em fTente do rei do pe· Ali cstao cmquanto as tiragens colossaes 'V) 
troleo atchi·millionario, dos "ªrios re-is. o do se vào fazendo. O ruido oào os desperta. 

aço. o do trigo. o dos porcos, o A's vezes o \'ento leva·lhes o 

''"" de ,\'o~a 1'inA:) 

calçado feito do papel impresso. fustiga-os, irri· 
t.a•os. Qu !rem segura.r " seu abrigo e atam-no 
com <:ordeis. Sào extraohos. Lembram redamos 
monstruosos ao J\'ew· York 1-lerald, ao 1llor111n~. 

~
aos grandes periodicos da <:idade do Milhno. 

1'as manhas acordam. A fileira forma·~c. 
tudo aquillo se arrasta por instincto atê ~s 
portas dos estabelecimentos onde se distribue 
uma negra tira de pào. E' un'la caravana á 

_ beira d'wn passeio, silenciosa. paHida. 

ti) 
desgrenhada e na espectativa. Uma padaria 4 

~ 
de Btoadway, a F leischmann, dá-lhes meio 
pào ; outra serve-lhes, com os restos elo · 
t>llO da vespera, uma malga de café. '!!!; 
~ ~ 



()1. l/N' "ªº f~em JJo 
A dl&tri~1l.,:ll:o ti• ''ªºaos í11mhuos 11'u1na t11a de:: Nova \'ork. 

JJe,·e ser um extranho espectarulo esse. A ceiosos d'as.salto~. d~o-lhe restos. E' assim. 
cidadt• começa a mover·se: sih·am os com· Ao lado da 01lulencia desmarcada. a mi1.crla 
':>4_1io.$, as mac-hinas vão fazendo ª' suas ta· maior! 
i::efas n'H11' felizes do que os homf'ns, ali· Mas os mf,,~ravcis tambem se repcllcm: 
m~ntadas cmquanto elles morrem de fadiõa alguns tccm os seus logares do c<~stumc; in· 
e m:il comem: os escriptorios abrc:m·!C: 1non· stallam·se: tomam po~~c. Aqucllc cantinho, 
·Õf"s d'oiro entram a rolar. A Atnt·rka Cl)O· junto do calor, na J')()rta d'um jornal é d'um; 
tinuil\ a assombrar o velho muncto. entra nos o angulo do muro é d'outro: os que çhegam 

dominios do phantastic:o de dia para dia de nuvo s:lo rc··cbidos de má vontade. :'\:to 
mais. Abrem-se olhos de pasmo. Rublime ha logar. Que rodem. que vào para outra 

f3) pai1. de oiro!... A legiOo rngroua nas parte! Ent!\o cnrostam·sc ás paiedcs dns (()\ 

~~l orla• dos pass-e;:.io.;:s;;::;::;;;o;:;:s =1:...>:-•<-lc.,;lr;;o:;;s;:.:::r;;c;:·==c:;;asas para se abrigarem do vento: 'r-l~j} 
~~~í .. '""-"'~ 
~- iil 

lfm dormh4'rio ao ar lh-re. 



rei do trigo? ! 1'3o é ali que rolam catadupas 
d'oiro? ! 

O desgraçado vê a cidade e vê o egoismo. 
As portas fecham·se: as J~mellas aferrolham-se. 
Em toda a parte ha cnt;enhos contra os la
drões. machioas que os aJta1ra.m, pistolas que 
se disparam automatic:1mente. 

Sem recu~os. a turba engrossa. a legiao tor· 
na-se íormidavel 

Os homens das mais \'3riada~ nacionalida
des, \'CSlindo os mai~ estranhos farrapos. com 

os mais phantasticcs chapf-us agrupam-se. 

~ 
Eslirados nos passeiott, \,usc:ando um pouco 

do calor d'algum cstabclecimeoto, 
~ parecem caduvcrts n'uma immens<:t 

1 
~ morgue. A rua auassina·os: na rua 
~ se expvem. Dc1>ols, todos os dias, 

., 

com os primeiros raios do ~ol. se julgue ainda ~? 
na sua 1>attia, a que nao púdc rt~J.."l'CS~tir e cho· 
re a aventura que para <.th o levou. Como ani- ~ 
m~1c• da rua, d isputam .., menor bocado que cn- ~ 
contram ; !, hora do repouso dcgladiam-se, e. \ 'I 
mesmo na fila, querem o melhor logur. no egois· ~ 
mo dos seus corpos cançados. J\ cidade do i 
)[ilhao. onde ha predios de trinta nnc.lare.!t. res
taur~ntes que s~o quarteirt.es inteiros. tabcmas 
enorme•. na.o tem outro rcc·ur~o para os seus 
í.itmintoCJ do que deixai-os dormir !(•h os han· 
g~trts e "êr os padeiros e as sodedades de l:K!· 
ntflccncia distribuirem algun' J~<foços c!c J.i:.o ©\ 
aos homens que arrastam a mais mizc· 
r.1vtl dns vidas diante do luxo, da ri· ~~li 
qucza, dos Bancos cathedralescos. íei- ~;,'..J 
1os templos do idolatrado dinheiro. ~ 



Do arraial destroc;otdo que s!lo 
as mia'l prc·ronumas de Ari· 
. r 5.. nos arredores de Cuima· 
.. '• d mais inuncdinta impres

é a de um vastu C":nnpo de 
· :.1 ainclt1 quente da ultima 
tp. e que um \'cndaval im· 
,~,) \·arreu. eoin homens e 
• ios. como por castigo ás 

~idades estupendas dos PO· 
s arbaros que as habitaram. 
Roteiros indecisos de arrua

:os. fra:.:.mcntoi de edlhdos, 
~ tundos e longos de aque

! subterr-.aneos rompendo 
r.mtanha e hoje habitados 

$ihds ai;::restcs. as e-ovas abertas e pro
fmadas d~s nccrOJ)()les. o esboço circular 

nstrucç,)es tudo suggestiona, recor-
o a catastrophc e a ruina. N'aquelles 
, s de serra ~qual dos dois mais impres· 

on.antc• uma 11ature:rn passada, sepuha, em 
etnias, p;'1ra o abrsma ao centro da na· 
=irela ª''crdis<'ada e humicla d'um cir
nilar e arraizado horisontc de paiza· 
rtn~. rumos de la. 

1ras al~eàs sobem ..4.;. 
ar qUIClO ,,,. .. ~~t;.j~~llij~~~ 
~~ -

t a•pe«•' d1 Cidade dcpol• dai exça.vA\'ôttl 
dt: M1Utht1 Sam1c1no 

As oec:ropola da C1ta•u• 

da tarde, azulados e va· 
gos. emquónto vêmos per· 

lO, cm rrcnte de nús 1 O togar 
onde a cnscenaçào familtar n~o 
anima, já, n1sticos e encanta
dores costumes domirlllarcs. 
Tccm a cal agTeste dos pcdrc· 
gnlhos calcinados de mllhnrcs 
de estações aquellas lagcs o 

terras de curioso estudo 
ethnico. Uma saudade ln· 
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tcnsis!'ima brota da dramatka ex
posii._,·a.o d'aqucllas rumas e\·oca
doras ; cC1mo se. rc;1hncnte. ho· 
men:s e edihdns, \isto! minutos 
antes. tíves~m dchado pouco 
mais qut~ po 1!';,r a poeira do seu 
ultimo ('omhatc e cfa S\1a perdi· 
çt1.o irrcmc·diav<.~l. 

Subir d<' S. Jlcdro ele Donim 
- linda uldci:1 de~ cravos t' \':ti· 
,•erdcs pelo !ter ro da Citania 

ele Santo Jt:~tcv:io de Bri· 
teiro$, nos dh1s maximos 
de çalor. é sc·mc1hante a 
um tr.1halho aguerrido e 
atrc,·ido ela mcia-cdade. 

porque a 

< >s '·a11es v:io ~ubiudo, crescendo, romC) ite tives
stm a mais vastot sequenci::t nos montn fronteiros e 
vc·stldos ele \·erdura. Tem-se, a todo o momento. a 
impress.'\o do in~resso ao mastro cl'um uavio sobr<; <> 
mo\'iintnto d~s v;1~as altas e incom1t;11tt(·~. 

\ r;11.:io porqur descre\.'cmos e csturl,onn~ a!il cida· 
dC's monas de Briteiros s!lo u!i ~lo1·umc.mtos d'aTtC 
mrcrnlrn, in1p1"cscindivcis para o uo~so CMaio elhno· 
grnphico sohrc ns nrlcs populares do i\linl10, que nas 
dt:mia~ m;tis que em nenhuma outrn lul·alidtulc al>t11\· 
clam. v;1liosissiinos. 

hllet.:tivarncme. os <lo1·umc·ntos d'c!l~;l ;:~rtc apaga· 
da, d'um alphabcto artistico qu<t!li lnsiitnihcmi"o mas 
uotavel. prci i~. para a t'oordcna1;:'!•1 dos fat·to~ his· 
torkoi,; rc·lati,·o!i: :'i c\·o1uc;:to arlitlicõl, m:u,·ou um 
periotlo de auracç~ muito geral. muito im·onfundi
vc·I. :\:'lo 1•odc diUT·~c que a 1ws~u-:cm ela arte m~ .. 
1·enk-. 1wlas estaç1'ies historit";i~ do 01·dcteote da Eu-

ropa (,;sse inftuc;tift·ra. Para 1uc· um gcneri> 
pocir;1 m:~rn da montanha, no t1ri;:o h;mho artístico chc;.,'Ue até au mnrutntu <'.ln c1ue o 
de suor ·<1ue nos cobre. pr0th11. um liulrll· povo 11 recebe e utilisa l~ nc1-cssari11 c1uc muito se 
nl<lo <\lll!la~·n rom aquelte b:iwr 1·on~ccutl· kl\lia evitlc•ndado, que o hahi10 se tnme, por a~· 
vo ele urt.cs e pedreiras. ~l eio l'Otpo do sim dl1.N, o tteu melhor rt'.cl:tmo. I•, hao, muito 
mnnw nll1rc-se. ~ioda <l;-1~ Yt'gcLmJ1c•s írcs· pl'i11dpalnw11tc. c:om povos ele lu~l~nlhninlo cul· 
etts do c·ampn. de acampamcn111s ;iltln>s e CCI'"· lUl'a e~ c1uasi sr'> vilJratcis. Mtg1{<0 slio11"\'tis. 1·om ns 
radus tlc pinheiraes. ptu 1·1111e os quacs o ~ol 101 Ulrll'fll••S polycluomos õ14u<·llt·" que mais fe. 
!t" 1··1a no rch·;ulo e111 admirn,·f':is u·dcs d·ouro. rcm a \'l!Ha. que d'um mndo m.ds rapido ~'Ta· 
.\las a m<mtanha dc~pc-sc; tem o twn.._·o nú e \'OUn .1 sua c•q>ress~o. 
mu!culoso. K lo::::n as escarpas se 1ucccdcm. < •• 'lot·tunento~ da pedra. n"css.t CJMH.<t mal 
clillit·ch e trahindo os pa~sos. para IC'• colk>t'.ulo~ e custosos ele intt:rprcto1cyao. er;un 
rc·m \·cn• ulas a pau forrado. inl'idin·,,t >S c1uc ', pela auscnd;t lle 1·1•mt>etáclorrs: rol1J· 
cio a lt•:ra t'om a coragem te11a1. cl'um , • • rltloai es1;1vam cm cin.:umstan1 IOtS clt• t1-crcm Utl· 
as-iallodt·).{uerri1hciros ·t;mtoé o p~· .... r • lls;ulo.s. \quclles a que 1\0li rcfi•rltno!4 $;'lo d'es-
rigo que nos atcruorisa . aJ•a.,,.--:--;Ão. sa cspcdt.~. Ucllns, sem. du· 
e a vunt·Hlc curioS'l que r . Â,_ ,...,_ .. .r' vida; ma!I lwllos, an flri· 
1u;s cs:;1l~a m~lis e 

1

mai$. A \. _ ... ::;; ~ -~ ~' meiro encontro. ~úincntc 



1.;eutemrnte 
JC!!.m expli 

·.s:~acome· 

a'um cxe1n· 
ud'ttrtt~ exoti· 
. dlllwil de es-

tidar se. e. n'cstc caso, mais d HHcil alnda para 
~ larcdrncnto ela sua estranha s ituaçào entre 

•~' 

1-A11 ru11.s da \"Clha Ch•nl" 
- LJ, muU<>• Je nrtt m)·~ok$1 1·crt~11tc11ttli t\ Chania 

J. , iq11,if-
~~fi!?--
-,~ .e 

~r - 'de'ª· 
que de 

modo algum po
dc mos admittir 
a hypothcsc de 
terem sido os or
na tos d'aquelle 
templo os trans
m 1 ssnres , ao~ 
opcrarios ruracs . 
das bellas escul· 
pturos dos seus 
productos in~e· 
nuos e admira· 
\'CJ,. 

X!\o c~t.a.o na 
Chania e no Sa
broso, actual· 
rnente, os c.locu· 
m~ntos de pedra 

lavrada a que.~ nos referimos. C.:om criterio e 
como ptovn de ti1comparavcl estima que 1hes 
votava. Martlns Sarrncnto, ao terminar a explo
raÇào sdcntlhca dos dois <"il"tros. enviou-o~ 
cuidadosamente ao archi ... o do muieu archeo
logico de <;uimar:.es. :\tas nem por isso as C'i· 

1 f 

i.. tanias pre-romanas deixaram de interessar.nos. 
Pelo contrario: é muito mais sup;~cstivo o lo
;ar deserto onde esses raros 111ateri aes estive
ram scpultos mi lhures d'annos, porque nào deixa 

j 
de nos rc•·ordar, semelhante ao~u~ncia, quanta 

.. probabilidade podian1os ter -.:m subtrahh. 
com íutura' excava~t)es, muitos outros exem
plares preciosos. tah·ez capazes de darem a 

- este dillicil problema da sua situaç!\o entre 
,,,,,,. n1'•1 uma solução definida ~ inilludivel . 

_ ..Jl.... Curioso. pela associaçno de 
factos. C'l ca50 de os _,. 



mais notavcis clemc1uos d'arte myccnica ,,. muzeu de Guimaràes sno artisticamente su· • mente no meio pro\•incial que com ellcs mais ·' E1
, sobre tudo, notavcl e feliz a casuali · 

recolhidos cm Ponugetl surgi rem precisa· r J:>el'iorcs :tos que o sabio al1CJ'l"li'!O menciona . 

engrandece as suas feitorias d'ob1a rustica. E', , dadc do encontro. Que seriam os jugos ru· 
rcal1Uente, nmilo interessante que surjain, eles. ~ " · racs se n!lo adopUlsscm os v:lS3dos e o.rna-
perurndo o interesse dos estudiosos, precisa- tos d'cssa ~lrte pre-historica;, Sem duvida que 
mente no cernro d'uma província que fabrica nào teriam tào cedo encontrado um· aloha· 
e!lses iocomp~r;wcis ju.1ros lavrados . Porque, bcto artistico de tàô s ingular expresstto. Se· 
dado que n:'IQ 1)ossamos csh1helccer praso de tiam, talvez, s ingelos e vulgares como 
v ida f1 cí\'ilisf.1Ç:JO mvccnka no noroeste dt1 os ornatos da ccramica vermelha e 
pcninsula, o que desde já podemos affirrnar é ,..,,..... negra; ou, talvez, tào inverosirocis ro-
que nào foi passageiro, rapiclo. o estadia do ~ mo o esliio sendo actualmente desde 
povo que a introduziu na nossa ter· que. varhtdos e incongruentcs motivos 
ra- isto ainda que o prnso que se lhe /!_ ,- nac1onaes csl :)O passando utilisados na 
succcdcu, enorme, muho pudesse obrar / ~ sua Ornamentaçtio, sem constituirem 
n'esta adaptaçM curio,a. ~ uma fonte de intcrprctaç~o assai me· 

A classifi<'açào erudita dos e le
mentos m_\·cenicos das esta<;i)CS 
de Briteiros nunca sorTrcu uma 
hcsitaçào. Sao palpuveis. medc·os 
e H~a-os o instincto dfum honle1n 
intelligentc. Jlorque nada tem se· 
melhanr,as tào coosoh1doras. Sào 
os n'lesmos c.:etrascclos lt'lrnslos, 
os mesmos lorsos que a •mcmo· 
r i a notavel de Cartailhac reune 
e compara. I\'lartins Sannento che· 
ga a affirmar que alguns dos ele· 
mentos recolhidos no v<iliosissio10 

011tre> ª"l~<;to da Ç1t.u1la de Hfhclte>s 

thodica e acccitavc1. O problema d'cssa arte 
pittorcsra. porc1ue est!• lat<"ntc lWl conUido d'or· 
dcm artistica vcrdadeirnmcnte altendivcl, resol· 
,·e-se assim: ou o rCS.,'TCSSo ;'15 pl'i· 
mi li\'as Contes <Pinspiraç~10. sCj'...'\tândo 
o compelldio das decoràÇ\"•es lll)TC· 
nicas, ou o c5tahclcdincnto erud ito 
cl'wn compcncHo exclusiva e cara· 
ctcristicamcntc n:icional, reprodu· 
zin<lo todos os motivos que no~ 
meios ruraes cvi dcl\tcmcnte se apro· 
prieru. 

lsto só. 

.. 


