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Ao entrar no Te· 
jo. pelos fins de 
1118~. vinda does
taleiro de Inglater· 
ra. a cun·cta Af· 
/o,,so á~ A/1111q11u

q11t. que realisava para 
o tc1npo da sua coo· 

struC(':lO um perfeito t~·1>0 de na,•lo moder
no. trazia a bordo. ein primeira via~em, o 
gru1lo de guarda-marinhas que contava J o3o 

de Ar.evcdo Coutinho. Come(nva a sua car-
i\ reira de official de marinha na vlstrn aos gran · 
') <les csrnleirns constr\ICtores e tem1>erando pela 

1>rimeira vez na frigidez da vida in~lcza a fo. 
~osldade do seu caractcr de portUJ::tlCz antigo. 

Mezes depois. a bordo da 1 ouea. o grupo 
de guarda-marinhas seguia pelo ~lcditcrraneo 
f,'•ra a caminho dos mares de Moç.•mbique. 

Poucas semanas tinham dccorriêlo depois da 
chr;.:ada a essa ..:o1onia quando o primeiro 1ou 
vor da sua carreira, assi~ado por -~ ugusto 
de Castilho, governador geral, celebrava a 
AUarniçl\o da I Ougo pelos a<-ontcchnentos da 
~l:1tlbnna. Dias depois, de entre tod<>s os jo
vens ofliciaes que enchiam os navios da di· 
vlsllo naval, Joao de A7.evedo C<>utlnh<> era 

escolhhJo para commandar o pequeno hiate de vela 
li111.t:'1te, que cruzava n'l costa do districto 
cie ~l~ambique. Actlvo. desejoso de se 

vantamcntos 
h\·droi:ra· 
phicos no ln· 
fusse, no 
)tu itc. no 
Mo~inqunle, 
1 e vanturncn· 
tos que a 
noss::i corn· 
missno <lc• 
e artos;raph1a 
e o almlran· 
tado inglei 
mandaram publicar. 
E que eues traba
lhos n!\o eram fei. 
tos na tromquilidadade de um commoc.lo ~Li· 
netc de gcodcsla, dil-o o IO\wor que os rc· 
compensou e cm que jo:\o Coutinho é elogia· 
do pelos serviços hydrographlcos pre!;t.ados e 
em rcco11hcclmento da iotelligencin e coro~cm 
de quo dern prova. 

Alguns mczes depois Joào Coutinho tinha 
o commando do l~urio. outro pcqu<'no hiatr 
do cruzeiro da costa. Commanda\·a esse 

t- ô AH.u'/""· que Arcvcdo Co111i11ho rommundou "ª eiq>c-diç-Ao ao 'fungue. 
•-Jollio de AzC\'tdo Coutinho, c111>hAo·te11cnte dti arn1ad• e acc1111I mlnl•tro da rnarinha. - (t."Ut.ti Bobo1101 3-0 acaiupan1t1110 do l;h11 11~. 



barco e acha\'a·sc com seis praças de ma· 
rinhagem e vinte soldados de Angola cm 

um pequeno po!tto do lnfussc, quan· 
do ::3u.a1é. regulo inhcl que ha,·ia si· 
dv deposto pelo ~o"crno, atacou o 

I posto e o cercou cm cerra· 

bentaç!\o ln tragar. Construindo. por or· 
dcm c;ue tivera. uma arim~a no alto de 
uma collina, regressava ao seu hlatc ao 
anoitecer. findo o trabalho do dia. quan
do ao atra,·essar um man~I atolado de lo· 
do se fere e fica impossibilitado de cami
nhar. jo~o Coutinho e dois marujos que o acom· 
panhavam sobem a occultar-sc n'uma arvore, 
e durante a noite, apagado o rnsto dos seus 
passos pela maró que subira, senlcm (1 roda o 

farejar d" ncgralhada 

~ 

'
~-

Fotçu uendo a «>ntlntncia a João Coutinho a11te:• da partida para o Barué 

do bloqueio. Foi esse primeiro cerco de al· que os soubera perdidos e os buscavn para 
.s:uns dias, até que gente do lbrnhimo. regu· os truddar. ,-. 
lo alliado. o foi soccorrer, o prologo da bri- Por todos os recantos da costa os hlates de 8 

;..._; lhantt· carreira de guerra cm 'loçambique joao Coutinho apparecem cm bu~ca de negrei· 1 
quf": ha\'i<t de encher t> seu nome de presti~o. ros. A· frente de forças de marinheiros fazia a 

1 

r;\ \'oltou ao commando do Ttt11.('IU. ~a bar- occup•ç~ da ~luchelia e de San~age. F.m Qui- R_~ 
r'1 ra do :'olo~nquale, com risco da propria "ida. simajulo. insu1tado pelo proprio .\l3ra,·c que · 

l
i. ::;i <e;:undo as palanas do Boletim de ~lo- lhe pcr1,'Unt3 o que faz um official n'aquel· 1~ 
~· çambique. sah·a doie pessoas que a re- las terras que n3o sàO do governo. abre- 1 ~ , 

M___s .? l<\~ 
/' 

r 
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lhe a C:thC",a com uma coro· 
nhada. e ao dar-~e o contlicto 
com o 1uh!\o de Zanübar. en· 
conlt\l·SC c:onunandando o "ª" 
por . J 11.dliâr emre as rorc;~1s 
1uc fund!'ia1n 1)0 Tungue. nào 

pod<'ndo faltar a sua figura bri · 
lhanto n'essa ultima grande as· 
sembléa de navios portuc:ue· 
zcs. que um almirante com
mandou. promptos para o com-

f ~j bate. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
À 

1-Crandu A11ronls e o trn\"11lc 
da armn.d.a Brito, que battu a M111tlln&• 

e 011 c:om1nando11 tlll ...olumna 
do 811.nit. 

.\o fim de 3 annos e mrio de 
estaç~n. Joao Coutll1ho, ~anhos 
os ~aliles de seguudo tenente e 
cheia de lou.-orcs a sua Colha de 
!er,·iços. retira n·uma canhonei
ra para Lisboa. 

\" <:mo1-o em sc;uida na prl 
meira viagem do .Jlar-.l/a/1011, pe
queno vz.por que al~ns annos de 
pois havia de morrer na barra 
do Lim1>opo: e sem trcguas na 
sua \'tda acti ,·a. cm junho de 
1XSt1 ..! n(.)meado para a h~·dro· 
graphia do Zambeze e para o 
commando da lancha-canhon~ira 
<.1un·m. construida para navc::ar 
nas aguas d"esse rio. 

O com.mando da Ck<rim ' ®f Ao sahir de Tan~ahme 
., e ao soffrer o primeiro <m· 

até aos fins de t8{)n. é c1uc J 01\0 
C(>utlnho, nas aguas do Zambe1.e e 

Jo!O de Aa"vedo Couth1t10 
no Baru~ 

do Chire. defrontou tndus os sue· 
cessas da pendcncia com a lnslater
ra. que em Ponu:;:al inteiro. a tan· 
tos milhares de lc;ua~ de distancia. 
h:wia de atear o patriotismo. 

\ q de no.-embro de 1889, Jo:io 
Coutinho, depois de q horas de 
fo~o. entrava co1n a ~uarrüç!\o da 
sua lancha na pOv('lac;!)o fortific-ada 
do Chllomo, que tinha sld<l defemli· 
da 1>or 4:000 makololos. Alguns dia.; 
antes Serpa Pinto rcpellita cm u1na 
tlerrota sangrenta Miaurl e as suas 
tropas .. \ 10 os canh1Ws da CJuri111 
toma\'am Katunga ..• Espadanando, 
com a roda, as aguas do Chirc. 
destroçando as mang;a.s dos maL.olo· 
los com as balas dos canhÕf's-revul
,·cr. a Ckerim ta implantando ;,i. 

b.indeira ponugueza até tis aguas 



O utado maM '" d:i 

do Nyassa, quan-::to o ullimatum sus· 
teve o seu avanço glorioso, c1ue cin 
Portugal fozia vibrar de enthusias. 
mouma J)Ollu1a~O.o inteira. 

João Coutinho, pela sua bra
,-ura. disse Neves Ferreira, go· 
,1emador de :\loçambique. tinha 
sobrt" os indigeoas um prestigio 
quasi sobrenatural. Feito go,·er
nador do Chirc pela retirada de -
Serpa Pinto. e entregue em suas 
m:tos o cornmando de todas M 

íorças em operações, em fios de 
18<)0 batia o ~flole>, subjugava o 
.Massioglrc, <1ue havia muitos an· 
nos estava rcheldc1 submeuia to
do o '."'CSto do paiz até á regit1;0 

A bnrracA de JoAo de Ase,•e<lo Co11tlr1ho 
11• expedição do lhru". 

L 

das cataractas, rniss!'\o que desem
p:nhou com a sua habitual coragem 

-sào palavras de Serpa Pinto -
e ainda com prudencitt superior 
a todo o elogio, porque conse
guiu pacificar o pah: e con"·ertcr 
os vencidos em amigos. 

Do sa:·oir /air~. do ta<.:tn in
teUi~ente com que o officia1 de 
extremada bra,·ura procedia em 
todos os seus actos. nota alguma 
se destaca como a referida nas 
proprias pata,·ras de llarr.r Johns
ton, um dos fundadores do prote
ctorado britannico da Africa cen
tral. Vindo do Tanganika. llarry 
Johnston descia o Chlre. João 

O• C)'J>Ab mar.:hando no leito s.cc:c:o do rio M1.1ba, no Bani~ 



cer1do·lhe calorosamente o S(U procedimento. 
Joào Coutinho ent!\o acrescentou: Estamos 
ambos ser-vindo o melhor que podemos os 
nossos respectivos paizes; mas por rnais que 
divirjam as nossas politicas, nào ha raz!\o pa· 
ra que dois brancos se disputem e maltr>ttem 
no centro d'Africa » 

Sob a farda do official \•alente pulsava o 
coraç~o do portuguez fidalgo, dando lições de 
ca,·alheiris1no aos ttibusteiros da companhia 
inglcza. 

0 cord~o de ouro de <>fficial da Torre Espada e 
a crui do habito de Christo vinham recompensar 
militannente Joào Coutinho . Nas salas das côrtes o 
seu nome era apregoado como tim bcncmcrito da pa· 

tda. A imprensa, a academia, o povo, 

' 

faziam d'e11e o herce d'aquellas horas 

1,_'1.J~, infelizes: e quando em 11 de janeiro 
"' de 1891, por coii\Cidencia uo primei· 

ro anniversario do11ltimat11m, Joào Cou· 
tinho desemba.rcava em Lisboa, con· 

sagrava.o o triumpho da mais espontanea e mais 
estridente accla1naçao popular. 

Em abril do mesmo anuo, apenas ires mezes 
depois, J o~o Coutinho seguia de novo para Mo· 
ça1nbique. Antonio Ennes, ministro da inarinha, 
incumbira-o de uma expediçào que devhl percor
rer a margem portugucza do Nyassa e seguir da 
margem do lago para a costa, batendo o Matac.a 
e vingando o desastre da expcdiç:lo do teoen\e 
Valadim. 

Por difficuldades na organisaç~o. foi·se demo
rando em Lourenço Marques a partida da expedi
çào, chegando entretanto boatos de grave rebelli:to 
nas terras do Zamb~ze. 

Havia revolta no Barué e na Macan- _ _ _ 
ga. Antonio Enncs, chegado á provio- 1 , \ 1 
eia como commis~ario régio, resolveu ~ / 

1 - 1 

que João Coutinho. emquanto nào chegava 
no,·a estação propicia para a campanha do 
]!.lataca, fosse bater a ~facanga e vingar o 
mortiéinio dos ofliciacs trucidados em 1888. 

Ao chegar á Zambezia foi }QãO Coutinho 
inform~do de que a rebelliM do Barué tinha 
tomado proporções colossaes. Manuel An· 
tonio de Sousa, capittio·mór de 1'Janica, e Pai
va de Andrade tinham sido durante alguin 
tempo feitos prisioneiros dos rebeldes1 e, aba· 
lado d·essa fónna o seu pre$tigio, o faclo con-

'i>;,, 
<' ' 

correra para insuflar a sublevaçtio, avivando-se allian
ças de JlO\'O para povo. Joào Coutinho resolveu alte· 
rar o seu objeclivo. combinar-se com ?vfanuel Amo 
nio. subjugar a rC\'Oha do J3arué e só depois d'clla 
vencid'-' marchar para a ~1acanga, em
prehender essa segunda expediçào com 
o auxilio do capiU'lo-môr de 1\1.anica e 
liquidar ambas as campanhas ainda a 
temp<> de cumprir os desejos de Anto
nio Ennes na expedição do Nyassa. 
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.\portou na Chiramb3. {L margem do Zambeze. ~.J servado, prc1ud1cava o ataque •• HC<•nas d'uma 
Ao começo da marcha juntaram-se-lhe 1 :ooo ho· L"- - peça Hotchkíss nao se intlamma\'Jm, a metralha. 
mons com um togar-tenente de ~lanuel .\ntonio. 1C ) dora cna"a empenada de uma pancada que apa· 
Ao lim de tres dias de marcha, com uma força de (t1 ~ nhára, e, torta ta.mbem, uma peça de 8 c1n., que 
4''""' irregulares, duas peças e uma metralhadora, ~ . completava a bateria, ia como podia d~ndo conta do 
deparava n·um extenco campo sem elevações com~' 11\1.J maior do trabalho. Ape.~ar d'iuo <.t dcfe7.a enfraque· 
arin::a de )[afunda. fortaleza armada e guarnecida .\!.e eia a olhos vistos: falta\'am balas. nppareciam já nos 
de lmmeosa gente, amplamente municiada. d projectcis caídos no acampamento Uoc(·ados de ara· 

jo.'lo Coutinho resol\'CU c:crc-al·a, abrigar a ~ua ~ me cortado: uma eentena de mulhtres. que o ini-
gcnte cm aring•u que mandou. construir em tt>rno migo expuls!m:a da arioga e que cairam prisioneira!'i, 
da íortalcza inimiga, fatigar os sitiados e obrigai os <'Or.finnaram o desalento que la\'T,l\"d. o cníraqueci· 
a r.s~otar munições para mais facilmente a tomar mento, n certeza de que se caminha" a para a rendi-
do assalto. As baixas eram mult;)S: Camba, o t•api· ça.o. A' wmbra de uma arvorc cwlflne. a uns du· 
tão das íorças de Manuel Antonio. tinha sido morto zeotos metros da aringa, l inha jo:\o Coutinho mon· 
no começo do combate; pelo meio da tarde havm tado a ;Htllharla: um pouco á dl cita e á retaguarda 
mais de 6o mortos e de 1tM1 íeridos no campo dos estava um cunhete de cartuchos de i>olvora, ainda 
sitiadores. O material de artilharia. mau e mal con· fe<-hado. destinado á peça de s m . .fo?\o Coutinho 

1-A mt&a do11 olliclaes de mulnlla d~ columna de o~raçõu 1.0 Barut 
1-Crnpo d0$ o!liciau q11e M:Ot11panbaram Arcve4o C0\1U11bo •O 8:lnl~ 



rcctificava a pontaria de um tiro: perto 
d'elle Pedro \'aldez, Feijú Teixeira. An
drade, Jo3o Antonioni, ,\!varo de Ba:· 
ros. José e Carlos de Paiva Raposo, ~la
nuel Barba de )lenezes, umas praças de 
marinha e um magote de pretos csprei· 
tavam o resultado do tiro que o comman· 
dante aponta\'a .. . e ma planqueta' bala de 
c.~lcphante. atirada âa aring:a. fu. 

rou o cunhctc da poh-ora ... :\ cxtlloslo 
foi Íotmida\'el! 

Envoltos e1n chammas. endoidecidos 
pela d·)r, os feridos corriam de um lado 
p;.,:-i. o outro. sem relle:icao. sem noç!\o de 
outro perigo! )lanuel Barba de ~[cnezcs, 
o dr.sclitoso guarda.marinha que conjun
ctamcutc com Carlos P:ih•a Haposo e tan· 
tos companheiros tinha a condemnaç!\o 
de perder com aquelle desastre a vida. 

cd'~~ -
' ' con~a como louco, envoho em fogo. a , lt. 

caminho da aringa do inimigo! A Jo~o 
Coutinho arrancavam-lhe o fato ao mes· 
mo tempo que pedaços de pelle ! 

l leroico de serenidade, cantarolando 
tuna cançno popular para animar os com
mand;Jdos cmquanto mandava seguir par.::. 
a margem do rio os feridos mais perigo 
'º'· nno queria levantar o cerco. n~o que
ria abandonar o combate. Quando o obri
garam a dar a ordem de retirada, tinha 
perdido a vista e uma chaga enorme. 
abritn:,:endo a ca~a. a cara. as costas e 
os braço~. estorcia-o em diJres tntolera· 
veis. Do relatorio do medico que o tra· 
tou consta que durante dois mezes e meio 
de tra1amento o seu esl(ldO foi por ve;r,cs 
desupcrado. 

O l3arué, alliado d'esta vez com a fa. 
talidade. ficava de novo vencedor. Um 
dia l1avia de dr em que o proprlo joao Couti· 
nho o conquistasse. 

Rep.ressado :. Europa e louvado pela sua bra· 
vura, t·ondceorado C'Om as medalhas de ouro de 
,·o\1or militar e de ser\'iços no uhramar, mandando
se·lhe gra,·ar n'csta medalha. a triplice legenda 
Chirc-11;&,, Miolo 1&,..., Banaé '""' • João Cou

tinho rcimrou nos serviços da marinha e pas$-a· 
do ai~um tempo cabe-lhe o commnndo 
e.lo Stll:•atlor Corria. Foi nas vrngcns 

.\ entQda do palai;io de S. PAulo em Moçambique. \'fem•i.e 
d~«11do a ucacl• a C"POH dto Azevedo C0t1llnho 

e a filha do mllllonulo do Tn.n>,·ul l.eoc1el PhíhJ>P•· 
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com que se estreou este na 
vio; cruiou um tempo na 
costa de Portugal e em se· 
tembro de 1895 sahiu para 
Angola, n'um dia que foi 
c.clcbrnclo cm marinha por 
s...1hlrczn para longioquos ser· 
viços. na mesma occasiào. 
do porto de Lisboa. o cou
ra\ado r 'Quo da Cama, qu.e 
ia á lndia accudir á re"·olta 
dos rancs, o A/nCa. que ia 
fa1.cr uma d..'\s suas habi tuaes 
circumnavegaçôes, o /11dia, 
que in para Angola, a llo -
11odo /Jnrrelo, que ia para a 
Guln6, e o SafMdor Co1.,·fn . 
Em janeiro do anno se· 
guintc o Sah•ador Corréa recebia ordem pa
ra seguir de Angola para T.ourcn~o Marques. 
O SahV1d11r é um pequeno tran!porte de 300 
toneladas. que ao de cima de a:::ua pouco mais 
tcin do que a superstructura .. ~o $f'lrdull cor
rido por todo o na,•io. Optimo na,·iosinho para 
as subidas do Zaire e para as sim:raduras bu
nançosas do • .Jtar das Patas, o Snl:-atlor era 
mandad<> dobrar o Cabo Tormcntorlo. para fa. 
zer serviço nas aguas do Canal de ~loçambi
quc. Como ao menino, ao horracho o ao ri:wio 
de guerra portuguez dizem cm marinha que 
Deus põe a mno por baixo, o Snh•ttdbr 1Hl\'C· 
gou para os mares do Sul de A írlca fiado em 
que. como muitos dos seus companh<'iros de 
trabalho, levaria a cabo a sua temerosa ~m· 
preia. 
~em sempre o mar nos protct:e. O temporal 

nas a~as do Sul era medonho! O pequeno 
barco capca1r·a esperanrlo as ºº''"''· tomba,·a 
no ca\'ado d'ellas, cstrcmccía como S<' se cles
tizesse: e ao fim d'alguns dias de lucta sem 
Q\IC a tonncnta cedesse e sem que ellt.: pudesse 
resistir mais, o Sah.:ador, cobrindo o mar 

J1•0 de A1.nedo Çotitiubo. io\·~r11•d?' tt"ral de \toçambique, 
11& )Ua pnmCifa \'l:i>il& unu:i&I • l:hlfll 

em torno com azeite re~ado \>ela :1gulhe1a d'uma 
bomba, para aplacar a furia das ondas enor
mes, t·om a bandeira portui;ucza içada no pe· 
nol para que as nui..·ens ne:ras do ceu e a C$· 

puma branca do mar \'issem de que nac;àO era 
o navio que sabia do combate com todas as 
honras dos vencidos, desfez n e-·apa, deu a 
pl>JM [, torinenta e começou a correr com o 
tempo em procura dos portos tJUC dcix[tra. 
T reze dias depois da largadn relntr:wa nos 
l)Orlos de Angola, derr01ado. mas tendo cum-
1>rldo o seu dever. 

Rm 18Q; joao Coutinho 3.pparccc de ºº"º 
nas campanhas de ~toçambique. )lous.inho or
ganis!tra a expcdiçao do' ~amarraes e joW 
Coutinho tõra escolhido para cornrrum.dar um 
destacamento de marinha. X as acções da X a
~1cma. do lbrahimo e de ~lucu~>·Muno, Joao 
Coutinho foi o \'alente offi1.. ial do seu passado. 

Pouco depois, tendo :\lousinho de retirar 
p;1ra o Sul por as noticias de Ga:rn o sobresttl· 

tarem, entregou no acampa· 
mento o commando da colum
na a J oao Cmninho. sendo sob 
as ordens c.l't•,tti a marcha ur
gente da columna ~ué ao )los· 
suril. Por uta cumpanha. J oào 
Coutinho. com os IOU\'Ores de 
~lousinho. era conde<"Orado 
com a medalha militar de bons 
SCT\'iÇOS. 

F.m seguida ~lousinho d' ~\) . 
buquerque ~.scnlhia·O para o 
gO\'erno dn %ambczia. Nao foi 
só o guerreiro que se revelou . 
'Este teve occash'"1es de se im· 
pôr de no\'o, ahaíand('I a nova 
re,·olta do C.1mhuemba nas 
terras do R<tru.'~ e cmprehtnden
do a occupaç:io da ~la~anja 
da Costa. que tantos prÕven
tos ha\~ia de trazer. E' :'tlou· 
sinho que celebra o seu go· 
vem.o justo e intcllígcnte. ao 
fim do qua1 as rc( citas do 



A (toh1mna '""~>C'dlcionaria do Uaruf 
t:m ninrçha 

discricto csta\·am se11sivelmente accrescidas 
Peta primeira vez a :ente dos pra1.os bon~s. 
nossos t!lo tcmh•eis inimii:;os serviram durame 
este governo de Coutinho nas tilcln1s fieis. O 
seu immcnso prestigio nn. Zaolbczla podia mal!Ç 
do que as forças de uma occupaç!\O. 

:\a campanha da )(a"!anja da Costa commu· 
nicaram um<t \·ez a Jo3o Coutinho que osgro11° 
du da re~i;'lo queriam µ,1.,.-ar pt. ~:xi~iam po· 
rém para o fazer QlW Coutii~ho sahlssc do 
acampamcnlo, de noite, desacompanhado. e 
tõsse ao 5eu encontro. Jo3o Coutinho nao he· 
sitou. e ás dua" horas de uma noite rot sôsinho. 
1.·aminhando pelo sert;'IO. ao encontro dos 
KYnJUÚs ela Maganja, "' quem dlctou em nO· 
me dv rei de Portugal :is condições da capi. 
tulá~ao. 

Em 1 1 1"•! chegou de novo a ve7. ao Barué. 
a regi!lo c·onlinuadanu·nte insubmissa e que a 
nossa politka ultramarina impunha que ent~o 
se dominasse. Foi c1ltregue a ]oào Coutinho 
o governo da Zambcila e a 
incumbencla de organlsar e 
commandar a expedição. 

O que foi essa campanha e 
ttuaes os seus resultados sào 
factos muito rece1ltcs. O Ba
ruê, que tantas vida' tinha 
SOr\•ido. theatro de tantos mas
sacres e da. agonia de tantos 
portuguczes, foi percorrido e 
occupado com a singeleza, a 
pet feiç;;to de manobra de um 
passeio militar. O ~lacombc 
foi posto em fuga. o Cambucm· 
ba e o Luiz da Gorongoza fei
tos prisiondros e afastados de 
\'CZ do theatro da sua rehei· 
dia, e tod .. a companha exe
cutada com uma precisão, um 
tal cuidado de preparação. que 
a fazem considerar como uma 
guerra typo d'aquellas rt~Riôes. 
Joao Coutinho foi feito gran
de ollici~l. _da Torre Espada -:_ 

a Sociedade de Ceographia, 
em umn sess:'lo solcmne em 
que foi íeito o seu elogio, 
eotrc~ava·lhe a medalha que 
apt•na• Capello. h·ens e Ca· 
lhardo tinham usado antes 
d'ello. 

Annos depoi' Jono Couti· 
nho íol ícito governador de 
Moçambique. (;orno nota dei 
seu caracter. se111prc cava· 
lhcircsco, sempre 1>undono
roso, Jotio Coullnho, ao con· 
trarlo do que tanlus cm situa· 
çõe1 scmelhantc.s tcern feito 
aprovehando as altas magis-
traturas em que os investem 

para apartar o pccuHo <la velhict•, ao par· 
tir para Moçambique. vendeu o seu palàcio 
de Lisboa. para poder. no governo superior que 
ia assumir. vh•er como um ''tce rei portugucz. 
E quando os prind1)Cs inglei.es vl~d1aram a co· 
1onia de Ponu~I, th•eram d'cssa ve1. um fidalgo 
a ret"ebel-os. 

Foi curto o seu governo. Na instabilidade 
do nos-;o paiz nos uhimos annos. curtas teem 
sido todas as suas commissões. Go\·emador 
ch·H de Lisboa pela segunda ver., chamado em 
pouco tempo a ministro da marir1ha, officia1 
de marinha tnragt!, como em toda a sua car· 
reira se tem mostrado. fanatico pela sua farda, 
pela sua 11rofiss~o. pela camaradagem dos de
mais olhc:iaes, cercado da sua estima que ape· 
nas deseja o 1>rctexto 1>nra o applaudir. é n'eltc, 
na sua incli'K!utivel boa vontade que a marinha 
de Portug;al põe uma ultima esperança. Se elle 
a nao le\'antar, se o:io (.)r a sua m:io presti
giosa e cheia de eothusiasmo que a arranque 
~ sepultura, t::ntào. naç~o dos navegadores e 
das glorlos maritimas, reza por alma da Ar 
mada de Portugal ! 



O hercules Jo~o d' Azeve· 
do, ao apparccer nas redac;
ções a contar a sua vida e 
trabalhos, foi olhado com 
pasmo. Ao começo n3o se 
acreditou e como o facto 
se désse no primeiro <1c 
abril falou-se até n'um bem 
imaginado pqissfJ1t. Nào era 
porém assim. O açoriano 
só dizia a verdade e, em 1 o 
de abril, mostrou-se ao pu· 
blico lisboeta, admirado de 
tanta aodacia, suspcnden· 
do-se pelos dentes n·um for. 
te cabo ligado no torreao da 
Bolsa, no Terreiro do Paço, 
e desJisando até meio do 

rio, onde a outra extremi· 
dade do arame se prendia 
n'uma boia. A multid~o en· 
chia a grande praça e, quan
do o herculcs voltou da 
sua arriscada travessia. ap
plaudiu-o com um enorme 
enthusiasmo, pagando-lhe 
assim os momentos de an· 
ciedade que lhe fizera pas· 
sar. Joao d'Azevedo parte 
com os dentes grossas ra
\'ilhas e íai outros exerci· 
cios t~o prodigiosos como 
a sua pas·sattem sobre o rio. 

' e a-Joio d'Axe,·edo 110 torreio da Bolsa. J-Dur:uite a travessia 
4-Aspcclo do 1'errciro do hço duDnte o exercicto. 

(C'li<kis de Benoliel) 

491 



F~tNVl:"NIDAEMi\CHAOmTO 
NO (AMPO PEQUEN Q 

.\ tourada cm que tom:ir::un p:ute 1lfnc!taq11ilo e 
/Jirn:·1·11t'dn chamou uma enorme c.-oncorrencia ao C;:im· 
po Pequeno em \'iSla da rvma d<iS tourtuos muito 
ndmii«1dcls pelos afciçoactos tduromachicos ponu~uc 
lCS. .llnd111qui/q é um artista de reputaçào bem me· 
1ecida. qunido pelo seu trabalho sempre surprehen· 
dente, e ma:s uma vez n·cssa corrida mostrou com a 
maior sert·nidade os seus avuhados recursos. 

:\o meio de verdadtho enthusiasmo~ tanto cllc 
~ como Birm·enidn tr~bnlhanun rom arte e deno1 10 

~~"'ª . ~V~ 



Uma farpa A. itanipa, por Ma11ue1 Ca11ohnlto 



se com animacs avessos ao toureio, ío· 
ram d'.ima persistencia notavel. rema
tando as sortes com a sua habilual 
mt·stria. Cadete e Hlanquet. que é um 
~r~de J>el() de hYi.f"a. tral.>alhar~m com 
verdadeiro luzimento. )lanucl do~ :'an· 
Ms sobres:tiu na lide. supplantando o 
hespanhol Limcf\o com aquclta v.1l~ntia 
que o t";1racter'isa. Jo~o d'Oliveira ...... A~ 
foi t"Olhl<lo tm virtude da dCM4 1radd n 
[ "=' 

O d«<••« d'um l•<<&do ~ 
que tC\'C no centro da sorte e Ribeiro Tho· 
mé fez um cxccllente qu(lr/elo. . .. ~ 

lI 1n dos forct1dos foi levado cm brn· , ....... ~-~"·· , .. "' -"'" •. A 
uma forte bolado .• o peito oa occasino JJl 
cm que tenta\•a fazer uma t">é!Za. Tmn· 
brm o forcado José Russo se viu a ptrros 
co:n o mc!mo animal. que lhe deu írequf'ntes 
dt>rrotes. O~ touros. que pertenciam ao S!. Antonio 
Luí.i J.01les. tinham o ferro de varias .('antuúrias e 
saltaram al~mas \·ezes á trint'heira falsa, n:.o sendo 
todavia dos melhores para a lidr. m;1s dc\•ido á boa 
\'Ontadc dos artistas a corrida n~n deixou de inte· 

os CS(>CCtado· 

/Jil'rtl•f'111dfl 1•11C-"t"a11do de: capol~ 
(Clicllll de ll tnollel) 
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o ('> • 
'*:>::>->..,;.- ~~, ~ 

dimos n.'cllc, ~""' 
nlo é apenas 
o creador glvrloso 111 _, 

tantas 6=.uras cclchrc-.. 
o intt:rp:-etc ndmir~l\'CI 
de Dumas. ele l'inero, 
de Bcrnst<":i11; C:i l:'1m· 
bem. e anmõt de tudo, 
o cooperador inle.'111-
i;entissimo. o ensaia· 
dor rxccpcional, qut• 
possu~. como nlnp,ue1n. 
o poder tle animar, de 
esh· lisar. ele tr;.msh~urar 
as· obra~ tl'artc cm que 
toca. e CUJO prcsth:ioso 
conselho. corno o e.lo Ciui· 
tn· em Frant;a. (! ou\'hlo 
cóm rcspdto por acrores e 
por auctores dramaticos 
portui;uczcs. t)uando (ll
;zucm. mais tarde. cscr• · 
,·cr a historia do thcatro 
em Portucal no uhimoqu(lr
tcl do scC"ulo XJX tah·ez 
o 1-,çriodn mais brilhante 
do nono thc;1tro,-o nome 
Hltostre de Augusto Rosa 
ser;'1 om dos primeiros a 
citar. X!\o :.ipctHlS como 
comediante, <JltC': o l·, nota· 
\•el entre os rnais not;.t
\'eis. ma'1 t.a111bcm, e 
muilo cspedH1mentc, co· 
mo reno\'aclor, como di -
rector, c.·omn mestre. co 
mo um dos mab pro· 
g1c<11:si\'OS. dos mais ele· 
~antes e dos mais cul· 
tosesplritl)S do 1·-~ 
tempo. 

~•uuQfjl~~~: 
-y. ~· .. ~ "'-· . ; 

'- "\.. ~' ' v· 'J \rtistadcrn· 

\1\0 tO tõ\l\\Sll ltlfcr 
rat ~ DE !'IBDA ,.. ICf 

llllCBIPTil8A TUUTBll 

' ça e de nasci· 
mento. .\ ugusto Rosa 

• d cscendc d':trtista~. 
o :\larcou·o, dcJdc o ~r· 
r ço. a costclla d'oiro de 
· Jupiter. Como" d~·nas· 

Lia illustrc dos Bordai· 
los, a d,•1H1stla dos Ro· 
s::as disÜnAuiu·sc pola 
her;mça homologn do 

talento. Filho do grande 
actor Rosa, uma das mais 
aC'clamadas figuras do 
theatro romantico cm Por
tugal. simultaneamente 
pintor. esculptor e come· 
diante, Augmuo herdou 
de seu pae. além das qua 
lidades nath· as e dos re
cunos plasticos d'um gran· 
de actor. a mais apurada, 
a mais ,·Uuati1 ~cnsibili
dade artistica. um fino 
gosto que em tudo se re· 
vela, que n;1s minímas coi
sas se affirma. tuna orl~I· 
nalidade lmpre:Hh•a e de· 
licadn. uma lntcllis;cncia 
prompta e brilhante, e cs· 
se superior e t•ssc1H·ial cul
to da Arte c1ue foi sem
pre o sc~rcdo dos seus 

rnalort•s triumpho:;;. :\!lo 
se dedk"u simu1tmu.·a· 
mente a trcs .-rtcs. co· 

mo "cu l'ac; o seu 
taltnt., nl\o m~le

os $:CS110~ (tlO· 
d1 <;oureu 

• 1-0. atti11uu do O. Mali•. que c:on!ltit11i11m C'll1 1fi.\o 11 pdn1C"lra eom1>lln hia que íoi :i.o Uradl e de 
•1ue (U1A J):trte Au,ttusto Ro11a. :1-A primthfl c~·1 l1ltun' de A111t1uto kosa 110 tbc.at ro do Çymna,.10 

J-Grnpo da <:on1panhlll do l), M 11.rla, 11 11~ foi 110 füa.11 cn1 1AA;. 



~?õf)•H'JOOO 00~ O O~ ~~·~·~~~·:·:·d'=:::::::::::::!::::::::~~?'' 
i de Epiphanio, de 
e Rossi: n~o dei"<a uma téla. 

um carv!\o, a modelaçào obSC'ura 
d·um 1)r.dnço de barro: e entre· 
tanto, <1uc assombroso pi1Hor, na composiç!\o au· 
dadosa da, suas figuras. é esse crcador soberbo 
do AmiJ:o _/."ri!~ e cio !Jbn Ce::nr, tio llr11ri911e Ili e 
do Cumlt• dt Az•rn11ches, do ::i'imllo f'rns o do Pastor 
de (iil Vkente! Que 1>odcr pictural, <1uc visno crea· 
dora. QUC energia de exprcssno ph15tka a d'c~te sum· 
ptuoso evncador de typos,-dh~no füho d'um pintor e 
de um esculptor illustrc. que o acaso con'"ertcu em 
comediante mais illustre ainda! E apc.1ar d•i-.so. como o 
,·elho pae Rosa desej<'u que seu!l hlhos íouern, antes 
de tudo. pintnres! Com que fê mandou cite seu filho 
João seguir o curso da Academia de Bellas Artes, e 
com que amarga desillus~o o viu depois, sem ter com· 
pletado o segundo anno, abraçar dch1\itivamente a car· 
reira do lheatro! Augusto, muito mais novo do que 
seu lrmtio, esboçára as mesmas tendencins; para qu~. 
<'Olllrarlal-o? Os seus quint.e annos illuminavam.se de 
lalcnto e de bcller.a: teota,·am·n'o os sóccvs de purpura 
da comedla clnssica; deslumbravam·n'o o man10 multi· 
cor de .\r1cqutm e as pantalonas de vclludo negro de 
Scaramouchc: na sua alma de adolescente cantavam 
estrophcs heroicas e murmurios apaixonados; a muhi
cHlo a\lr.1hia·o. reclamava-o: a gloria 1l0''ºª''ª todos os 
seus sonhos de creança. Era fatal. A mão poderosa 
de seu Pae unha de conduzil-o a cllt!, como j;t. condu· 
zira seu irmno mais velho. Ma• " grande e extincto 

artista nào quiz iniriar 
no theatro o seu se· 

(Cllekl de 8c11ollcl) 



No Cm• "' D•••• ~ 
(Ag..,.ella de Colon>ba,.o) ~ 

gundo filho sem uma longa e cscrupulosa 
aprendizagem. Queria-lhe muito para o 
entregar, sem a necessaria preparação e sem 
a precisa escola, aos acasos d·uma carreira 

em que os primeiros passos s:io mui· 
tas veze.s decisivos . O terreno era so· 

berbo; C'ultivou·o pacientemen· 
te, com todo o seu amor de 
pae, com todos os seus cuida· 
dos de mestre.- e durante dois 
annos1 Augusto Rosa1 sob a 

direcçào do grande actor que toda 
Lisboa rornantica admirava, fez 
um verdadeiro curso d'arte dra· 

matica, preparou-se para o seu futuro 
mttier de anista, e recebeu, em lições 
diarias e regulares, os conselhos do 
taleoto e da pratica paterna. Como 
esses conselhos foram fecundos, dil·o 
toda a sua carreil'a gloriosa de come
diante, rasgada a golpes de elegaf>.da 
e de genio, de sciencia e de audacia. 

Logo a sua estreia. realisada no Porto, 
com o 11/or_l(ado de Fafe, de Camillo Cas

tcllo Branco, corôa de gloria do grande Rosa 
pae, foi \1ma rcvelaçào. Aquelle rapazito petu
lante e esbelto, degran.desolho$n.Cgros e lon
gas mttos pallidas, que lembrava 
certos quadros de Van Dyck e 
cuja bclleza viril o bello retrato de 

A':f:~º l..upi fixou, affirmou-se desde logo 
no J.J. Cu ar pelo seu talento. pela sua exponta· 

• • ~ Hur t111. neidade, pela sua graça, pela sua 
l ( 'lu k Js Bob<»i)t:) elegancia natural. Estava ali um 

actor. As tradições de fomilia man
tinha1n·se, e a estirpe dos Rosas, illuslrc já pelo 
prestigio de dois grandes nomes, enriqueceu-se ain
da pela promessa d'uma terceira gloria. 

O cumprimento fonnal d'essa promessa na.o se fez 



esperar multo tem
po. A em1>rer.a de 
D. }oàO de Mene. 

zes cahirJ. Brazào partira para 
o Brazi 1. A uguslo Ro•a, já 
C'onsagrado por muitas 10ter-

1>retaçôes brilhantes. ia realisar, com a sua 
1>rimeira cr(':1<;~0 dellnltiva. o ~cu primeiro 
ano de reformador. Artista até Ít mcdulla. 
prcoccupado com a nota 
de e1egancia e de verdade 
que a sua muureza a· ístO· 
<:raúca por toda a parte 
reclamava. 1>r-nsou em ro· 
formal' profundamente a mi· 
St" l'JJ ·su11e. que cm Portu· 
gal esta .. ·a ainda adstricta 
a formulas com·eocionaes 
« :.:rosseiras: lembrou-se de 
reconstituir cscruputosa· 
mente inte riores de obs<"r· 
vttr estvlos no mobiliario 
e na dêcor~·.'\o, de fa1.cr 
representar as ~randes pc· 
ças modernas com a no
breza e a distincção que 
os fi~ras e o meio exigiam ; 
ile transportar para a acena, 
cmfim. com o rigor da ,·erda· 
de. a ''ida elegante dos grandes 
talões e a S\1mptuosidnde do 
mtJnde e do de111i·mo11d~ das 
comedias de Dumas. Para ini· 
do. íoi escolhida a Eslra".f<'·· 
rn. Os primeiros papeb coube· 
ram a Virginia, Carolina Fat. 
co, João .Rosa, Augrnno Rosa, 
Joaquim d'Almeida. T rnbalha· 
va se por toda a parte. O 1hca
tro estav~ em obra!;. < >t cn· 
uios decorriam febrlhnente. 
J')Or entre a maneHada dos car· 
pintciros. Augusto via tudo, 
tuperintendia cm tudo. ensai(I · 
va. dirigia, comprava mobllia, 
afina,"'3 Ô•a~~. encommenda,·a 
scenarios. Infiltrara-se no velho theat.ro 
uma alma nova, uma energia nova, 
uma acth•ldade no,·a. 1 hwia estofado· 
res por todos os lados; as primeiras 
cadeiras l~uiz XY. authenticas, pisa· 
vam com a sua patilha d'oiro os prl· 
mciros tapetes que se descnrolararn so· 
brc o pulco. Jf1 o ensaio geral ia adcan· 
tado, aintla nn sala se pregavam, t·m 
1>rofundas manelladas. a'i coto,·elltiru: 
de vel udo ,-crmelho dos camaro\t"I. 
Chc~ou, hnahneotc. a J,trande noitr:. 
<.)uando se levantou o panno para o 
primeiro octo. a impr<"u!lo foi llrofon. 
cb. la iolclar·se, e1,·Jdcnte· 
mente. uma nova era de 

theatro em 

Portu~<1l o primeiro Jl"!· 
so para o prestigio da 
tmpreza Rosas e Bra1.!lo. es· 
tava dado. D'ahi por dean· 
lC, o trlumpho accer'ttuou-se. 

I cada sccn;1. :\u~sto Rosa. supre· 
mo de di~tincçàO no Duq11< ,ft .c.;.p1monts. 
era superior a si mesmo. O publico, coo· 
quistado, encantado, npplaudia esse rebento 

elc~ante e de~cncrado da 
... ·elha nobreza franccza. 
cuj casaca colleantc. CO· 
mo um c~·sne Jircto, sur· 
i;:ia n'nqnelle canto $Um· 
pluo~o do q11nrlitr StJi11I 
G~rmniu Rarn;tlho Orti· 

no apogeu da sua 
~oria ltttcraria, in· 
vadiu o palco para 
abraçar o grande ac· 
tor que ntiscia. o 
~rande reformador 
que se at1irma,·a. e 
o ,·elho Rosa Pae. 
com as la~rlmas nos 
olhos, confessava. 
commovido. que pa· 
ra se representar as· 

slm aos ,·inte e cinco annos era 
preciso, sem du\·ida, ter um co· 
mediante notavel. 

O'ahi por deante. os triumphos 
ele Augusto Rosa marcaram-se pe· 
las peças. Ourante a cmprcxa de 
João de Menezes tinha subido á 
scena o R11J• Rias. de \"irtor Hu
p,o, 11a tracluC('ào do graode poc· 
ta 8ulh:io Pato, descmpenhaodo o 
moço aC;tor o papel <"clcbre de 
nt111 Cc:ardt Ba:an. Tempo de· 
1>0is, qu't.ndo j{t a /::.'J/1 l'lllk'tira o 
notabilisàra, appareceu o /Jon Ct'· 
:ar. de d'Eunen·. modelo de car
pimeria theatraí, cujo fammd1e so· 
berbo fai:ia, na Comedia Franceia. 
a .;orla de Coquelin. A J>eça po
pu1arisou·se de tal modo, que nno 
houve em Lishôa theatro de ter· 
çeir'7- ordem nem companhia de 
amadores que a nàô rcpre-sentasse 
portodas as f.;rm~s e feitios. Den· 
tro de um anno, o lhm Ct::ar de 

JJo:an era uma peça desacreditada. 
Entretanto. Au~1sto Rosa nunca dei· 
xara de namorar, de longe. t""SSC ~· 
de 1ypo de lmwura cuj(1 fr·ltro de plu· 
ma! e cuja espada de ta\a ~o bem 
afinavam com a sua Cr\u-ulencia ro· 
rnantica de meridional. 1:1 fizera o 
J)qu Ct:;ar de Hugo: era· preciso fa. 
ier o Do11 Ctia1 de d'Ennen·. Quan· 
do re, saber a sua id.·.a. 
qut1eram demoveJ.o da tcn· 
tativa. u!l'_ª peça 1>erdida 

l ' )I 



desacreditaria por 
mall! actore:i:. in· 
·luida qua>1 no 

repcrtorio das íeitdS. ,·u· 
ta já por t1Jda a J;tntc. 
como se admiuia que a • 
incluíssem no reportorio " 
do primeiro thcatro do : 
paiz~ )las Au~st•> Ri>sa : 
insistiu: o~anisaram-se os ~" \ 
roteiros: encommtndou· : 
se scenario: o eminente "\ 
poeta conde de Mc•n!IJTa7. t;, 
encarregou-se da u;aduc- "' 
çào.~e d"ahi a pou o os ~"' 
ensaios começavam. cn· " 
tre risinhos de duvicla e t., 
gestos de desanimo 1na' "" 
dissimulados, na prcvu:io '' 
de que a temeridade do 
illu~trc actor se C(lnv('1 tc-ria n'um 
ruidoso o irremedi;,lvcl dc~;,1s· 
tre. Mas a fú e a consdcnda 
do proprio valor podrm mui to. 
O ncwo /Jou Ct:ar dr /Jt1-:n11 
surgiu no palco ele IJ. Ma· 
ria com o seu ~ibno de vel
ludo ct•t d'ouro, à su;;1 r3pa 

o 
•' . 
o . 
o . 
o 

esburacada de 

Uni 1t11erlot da c:aj;11 de Augusto Ro11a. 

~enerosa einso· 
lente. a sua c5pada de 
ferro de Toledo. o seu 
dcsdem olympico da mor
te, o seu horror profun-

~ do dos credores.-e logo 
o ao primeiro acto. a pia· 
, têa cm pe:so. que t.-.ntas 
:: vc:r.es vira o nl)N Ce:m 
1 

n·outros theatros e 1x>r 
0 outros actorcs, ergucu-

se n'um movimento de 
enthusiasino e ao mcs· 
mo tempo de extranhc7..a, 
perante aquelle dcsempe· 
nho magistral que lhe re· 
velava uma ohra no\•a. 
O Don Ce;m- dl' Ba:a11. 

de d' Enner\', tantas '·er.es vis-
10 pelo pu~lico. ainda n~o li· 
nha sido. verdadeirnmente. rc· 
presentado em Portu~al. 

.-\o lado de Bra1.~0 e de seu 
irmàô Joao. Augusto Rosa. 
seu eglla1 pelo talento, era 

a audada, era o brl· 
lho. era a mocidade. 
Consolid•d::gi 

fClttM de Benollel) 

~~ 

. 
& 
e 
e . 
o 



1-Xo L>V ~ XI ·1 
de- .•111,"tÂ••''"'"lt" 

-:\O /t1fQlfl' lJ. lJtllU 

da IJO'"" r"""' 
•-No ,\'u,,,,> Afhnt's 

p"'""<J 
tlr1 H/crr'"'~ dt' .'*1 .. 11tr'"' 

emprc:1..a, -o espiri· 
to de iniciativa resi
d ia o'clle. la inaugu
rar-se um dos perio· 

~~ dos mais bcllos do theatro porlu~uez. Sur~iram as trnge
~~ dias i;hakespeareanas; representou-se o .. ·lm(f"O Fril;,-um 

dos maiores exitos de Augusto; subiu á scena o J/enri 
111 ri sn Com. de Dumas pac. a primeira peça do romantismo, onde 
o 1n()\'o <:rcador do /)11911~ de SejJl1110111s e do D. Ce=nr de Bn:on rca.· 
Hsoa a figura a~sombrosa do 6lho de Catharina de Medieis. Corn a 
rcviv<"sccncia d3 ~ça htstorlca e da comcdia lyrica. foi-se constitui:l
do, pouco a pouco. um grupo de poetas dramaticos illu'>-

5-Fhl• A.(J()N8 \10 A~'I" 
1-'nfz, 

6-No JNll•JQ do Alc.t(:('I A"1/Jb 
7-No /)rtou"1dln da. Modnwoudff' 

d' la St1J[llir~ 
(Oultll l:lobo1tc) ....... ... 



• • 6'. ~ .. 6 ... •0<1•~ · ·~4c,0:0:0•0~~·1• ~••e.• ·····~·· :ifj§••• ~tl ... '11$90:.>'-'';l•o<J. • C.G ,oc." "" ! 
: tre~. - I..opes de ~lendonça. D. st-u ícilio, a su:l propria -~ 

~• Joào da Camara. Fema1ldO Caldei· man<'irn artistica. ~las. nos seus gran· ~ 
ra. :\larcel•ino de :\lesquita. cujasobr-d~. ri<"' s;cstos, f'sprcira o sempre o successo. 
cl'um cunho fortemente nacion .. t. mar· Como os brilh:mtcs espadachins do sc<·ulo 

, .~r .. m o m~is brilh"'nte período do néo-ro· x\'11, tl'."m como suprema philosophia que o 
n.antbmo portu::ucz. Dois grandes artistas que ha de mous bcllo na \•ida é ,.Cllc·<"r • ..-oi 
, · •ntri1Juir:1m poderosan~cntc para o cxito p:-~cl~<tmc·nte ali, no palco da rua do Thc· 

: d°C!''.'IH!' J1C('3S, - D11911e d-e v;:e11. l.eo,101' '(IUfO \'~1110, que elle jogou a mais tcmeta• 
Ttllcs .• -~Ulm.ro /"/, .Vortn, executando. com o ria canada da sua vfda de 
maior C$Crupu1o e a maior arte, as resurrei· actor.-e que a jogou c<J1n 
ções historkas exii;ida! pelos seus auctores: um cxito que, entre ni'•s, sc'1 
íoram clles o pintor de theatro l .. uigi :\lanini .\u;usto Rosa pocicria ter ob· 
e o grande nrtor Augusto Rosa. Era do primei· lido. Estava eo1 t.isbna a il· 
ro toda n scenogrnphi:t: era do segundo a di· luitrc actriz Jeannc l ludin~. 
recc;ào suprema do miU·fll·Sttne, o cstylo. a creadora illustrc cl~1 Sapl1<>, 
unida.de. a composiçào, o culto religioso da dando uma sede de rcdlil$ 
época. >;!\o se dava um passo sem ouvir o C'On· no theatro D. Amclia. Para 
selho de ambos. C 1 que o theatro portuguet. de· uma. d"essas recitas estava an· 
ve a um e a outro é incakulavel. E o que é nunciada a /ú-Jra11· 
mais c-urioso, é que a despeito da energia edo gára, de l>umas: 
tempo dispcndidos com os trabalhos de porque nao "ª" a o 
montagem da~ peças. Aui;,tsto Rosa illustre artista. que 
tinha tempo ainda para comp:1r com tão grande 
as suas pcrsonagen,. para realisar e~ito crc;ira o 
as suas crcaçtics, 1~ra viver na /J1"/tte de 
scena fii.:uras que se diriam ar· Stplmo11ls 
rancadas HO gothicos ouaoshol· em por tu· 
landezc~. a Ycll.-squez ou a Fran1. g.1ez. rcpre· 
Halls, para levantar os t~·pos sentai-e> tam· 
admiraveJs do .'limttn l'rns do 
.·/jfonso l'f, do judeu do Akn· 
ter Kiln'r, do torrcgcdor da 
,l/qrfa. cio rontft• d' A1.,-1111rha do 
Rege11/el Que talento, que acti· 
vidadc. que sctcnc1a do mditr 
dispcndeu o grnn<le actor 
n'esscs vinte :innn~ de lm·ta 
por um theatro melhor, mais 
·;erdadciro. mais honesEO, 
mab ,..scrupulosn e mai~ bri· 
lhante! E. romo os triumphos 
o compen~,·am, a cada no~ 
vo rasgo de audada. do ta· 
lento e do trabalho disp<.·n· 
didos '. Cowo o compen,am 
ainda hoje, no thcatro D. 
Amelia, onde ellc é, ainda e 
sc1nprc, o mestre presth~ioso 
e o conselheiro leal! 

A a11dacia do .\ 11gusto llosa ! 
}.las onde est.'1 ahi mn grande 

artista que não seja um 
wundc audacioso? Qual 
é o segredo de todos os 

~~~~i'hºi' :~:,~:;~e as~:; 
JN·rll. on lriompkr sa11s 

.~loirt .' ?\o admira"el 
crcador do &
""'". dt' /Uons 
ludo é ousado: 
a ~ua ele· 



A•I•""' ...... ~- .... Oio& 
1<~•1 d~ M<tt• cl• 

bem cm franct7. - ~r,, menos um acto-com a ilhas· 
trc comcdiant<': que a elegancia de Paris mandftra 
em embaixada (l nona <'apitai? O ,·iscÔnde de S. LuiJ: 
Rraga acolheu com alvoroço a idéa: combinou-se tu· 
do: .\u~s10 Rosa. começou a estudar, no original, o 
3.• neto da pcç-rt que rnarcára o inicio da sua gloria 

de actor, -e o primei(O ensaio leve Jogar na vcspera do 
dia marcado para a reprcsentaçno n'u.ma das salas dos 
aposentos occup<tdos por j eanne Hading no A vcnldíl 
PaJacc. N:ko se c;1lcula o espanto da illustte aC'trlz e 
d'uma sua gcnlilisshna commmhcira de trqupe e de ho· 
1cl. ao ouvfrcm Augusto f~osa declamar. no mais s>uro 
parisiense, cuc.• pa1le.l t!\o cheio de exlgencias e 'ªºcri· 
çado de diJlkuldades. JJou,•e ainda um unico ensaio de 
co1\junc.to, no proprlo dia da reprc1tnraç:u>,--c. quando, 
;Í noite, o panno se le\'<UHou para o 3. • acto da F.slran· 
_t:ára, a pluéa. ch<"la c.le .;i~$ombro. ,·iu. contrascenando 
C"Om a eminente interprete do thcatro de Donnay. 
de Lavedan, de .\hei 1 lennant. o mais conecto. o 
mais ete~nte, o mai!I 1nimoroso. o mais francez dos 
actores france1.cs. l.lsboa comprehendeu ent:t.o que 
esse grande comcdi;mtc, tno admirado e tào applau· 
dido já, poderia ser •Ímanh3, sem esforço, com uma 
curta pcrmancntia cm Paris. um dos mais célebres 
creadores d.l alta comcdia parisiense. 

Mas Augusto Rosa tem um grande amor ao seu 
publico e ;10 seu pab:. Só se afasta do seu theatro 
para Ir, nas férlus, n Conlrexeville ou a Vichy. 
)las vac como doente. O proprio Brazil1 onde gran· 
de parte dos noSBos actorcs faz a t1poca de verào, 
ha 17 annos que o n!lo vê. O êncaoto s<'> agora se 
quebia: ;, hora a que se ap-re~oar nas tu(tS este nu· 
mero da 11/ustra(ho Pori11ft1~•1t. a companhia do 
thcatro D . .Amclia, com .\uguslo Rosa á frente. sc-
o guirá. n'um paquete inglcz. a caminho do Rio de 
o Janeiro. Que a viagem seja prospera. e que o 
! grande actor e o admira,·el emprezario que 
o é o ,·iscundc de S. Lub: Bra~. obtenham 
o amtx..s, na sua 'ZT3ndc 1011rnü do Brazil. 
~ o exito a que tem direitn. 

~ AUJlllj(O ªº"' 110 C'lfHÜlll ,,,. ·""º'""'(),.fflCJ' da C<m.i 
rf,n C4Jnt,-1u1 :o"A< Uobont:) 
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~~ celebre Orchcma 
l'hilarmonica de ~r unh:h. 
sob a regencia do in~i. 

1itne maestro Joseph L;ts~allc. 
deu al~uns ronccrtos no d1t-a· 

tro D. ,\metia. que deixaram JgJa· 
davclmentc impressionado o pu 
hllco de l.u;boa. Essa ord1utra 
dt~ rcpulaç3o curopea tem um so· 
berbo rcper torio dos mitiS illu~lrcs 
compositores e inaugurou os nus 
concertos com trechos de Beetho· 
ven, Bc11ioz. \Vagner. Frrinrk e 
do macs1ro moderno d'Alberl, se· 
guindo-sc·lhc. com outros 1rnh;1. 

lhos de altissimo valor. o /). }""º· 

~"""ü 



·O ·NOVO·Il15POD:E·PORIAL:E6EE· 

O novo bispo de Portale· 
$'º• D. Anton o Moutinho. 
e, entre os prelados portu· 

guezcs, exemplo de virtudes. O seu 
caracter reveta.se pela simplicidade: 
fazelldO gala cm ser filho do povo 
nào o deslumbrou o mitra. Desde a 
Universida<le !COubc accentuar a sua 
vontade perscvcr:i.nto, a sua linha de 
condurta, hnrmonlsondo a sua miss:to 
com a vida moderna. D'este modo 
deu o seu apoio a c:ircu1os operarios. 
:. fundaç~o de créches e de escolas. 
Esteve em \'ilia Nova de ºª"ª· co· 
mo paroch\l, apt_')s a íormatura: sendo 
dentro cm pouco •urprehcndldo pela 
noticia da sua nomcaç:.o para prelado 
de ~loçambiquc, onde preencheu di· 
gnameote o seu togar, deixando sau
dades fundas nos seus diocesanos. 
X o bispado de Cabo V crdc. onde 

este,1e dep<>is, foz actos 
que o honram e que mais 
affirmam a sua isenç:\o 
de po1npas, o seu cuho 
pela simpliddade. A·s 
grandes festas dicias de 
exterioridades preferiu 
sempre a pr:uka. de bons 
anos :>em n.1idO!Ol5 an· 
mmcios. Vrixou de lado 
a politicn; nt\o procurou 
n'ella occasilles de se 
im1)ôr; serviu dcslntcres
snclamcntc a sua l}atria 
e d'isso sno p1 ova l>as· 

1antc os elogios que o governador <la 
Guiné sr. Francelioo Punentcl lhe <ll
rl~iu, bem como o de Cabo Verde, sr. 
Martinho Montenegro, e!ll que írisa a 
sua bondade e o seu cspirito concilia
dor 1 verdadeira miss:io d'um prelado 
n'esta epoca em que o caracter sac.rado 
mais do que nw1ca C3:tcce basear-~e un 
ac:c;i'>es de justiça. O bispo impt•r.-se 
l>Cla sua nobre isenç:.o. 1)11r se lhnhar 
dentro da egreja ao verdadeiro papel 
resen·aJo aos seu! principcs. procuran
do &emprc a harmonia da religl~o com 
a marcha da ,-ida actual, o que é a no
bre comprchcnst.o d"um de\•er, de resto 
sempre affirmado na sua ~rmancncia 
nas colonias durante annos. e onde dei· 
xou uma inoh•idavel obra de paz e de 
t·ariuho. 

Tal é o novo orelado de Portalegre, 
cuja misstio meritori~ é a aflirn'la~!\o 
cl'~ma vida toda dedicada â rcllg1ào 
e ao bem. 



r-Os jo.rdlu.s japo11er.cs da h:l)&.Wçlo 
2-:\ fam0$4 arVOI'"(: qii<: \(:IU 

mais de: 100 1um1» 
e QllC' h t i :w"liada cm 1:000 llbru 
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(C/1cA.ts da \\'()tld '.11 Gnaphic 
Prc:ss) 



A rel>ublica Argentina celebra o centenario da 
sua lndcpendencia a lanto custo obtida. Fol em 
1810 que os arg-entinos se revoltaram contra os hes· 
panboes dominadores desde o seculo xv1 n'aquella 
vasta regiM dcscob-Orta cm 1515 por Juan Dia• 
de Solis. Ao cabo de muitas guerras, de luctas 
sangrentas, que duraram quasi meio seculo, a Ar
gentina em 1854 organisou a sua republica hoje 
prospera e com um bem largo tuturo. Ago!'a ceie· 

bra-se a primeira revolta emancipadora. a inde· 
pcndencia do grande paiz, fazendo-se grandes fes· 
tas ás quaes Portugal envia o cruzador D. Carlos 
n'uma bem expressiva saudaçao á Argentina1 affir· 
mando-se assim o estreitame1)to, cada vez mais cor
deai, das relações entre os dois povos. O sr. con· 
selheiro Ca.mello Lampreia vac como embaixador 
extraordinario represent.:1.r o nosso paiz no cente
nario que se commemora. 



o espcciador. 
Era popularis· 

!'timo e querido. :\a rua 
apt:mta\·~un·no. sorrindo 
;, rccord;1çlo das suas crca 
Çt'es hilariantes na scena: 
no thcatro applaudiam-no, 
n1\o resistindo á sua graça 
1\atural. Alfredo de Can•a· 
lho, lcmpcramento bohc · 
mio, ultimamente confran
~ido pela doença, pertcn· 
eia a uma familia distincUl 

e nàO pudera rt·slstlr á seducçao da 
,·ida dos .:u:t•Jrc-. do seu primeiro 
pcriodo. X'3o ha,·ia Jogar nos thca
tros de Lisboa : atirou-se para a~ 
pranchas d'un1<& barraca de feira .. \li 

conquastou o publico e dei· 
x, 1u recordações t:.o grarns 
entre os c.."arn~ra· 

dns que ainda no 
seu íuncral se viu 
mn modesto co · 
mico, dlrertor de 

O grande actor 
c:omico Alfredo 
de Caf\•alho, que 
fallcceu cm 4 de abril, 
foi no theatro portu· 
~tez o exemplo d'um 
slnf;tUlar artista de 
inscinno. que muitas 
vezes, por uma sim
pl<s modalidade de 
physlonomia, fazia rir 



comr-nhlas ambulantes. o actor 
Domin.:os. que conhecera o ar
tista nos the;itros das feiras, ir 
dep.ir uma corôa sobre o seu 
caix:'to. Como u:n habil gene· 
ral que começasse pela tarim· 
ba e aflirnmssc depois as suas 
grandes r.,~~ulcladcs, o actor íoi 
p;_tsso a passo impondo a sua 
fü~ura. '.':as magicas e nas rc-

\'iv:tas ninguem o exce· 

t 
dia. A· sua rollaboraçao 
cspontanea e no,·a em 
todas as recitas. aos seus 

'\ 

hos, !t sua physiono· 
ua, se de,·eu o successo 
o muha3 d'essas peças. 

No 1'"Aoiw41 Dro.1 Pru 
do 'làlv~.Jl lt: ~scr~w 

Outra• modalidftdu c:le phplonornla 
do illu.st re a<:lor 

Do theatTo Sala dos Amons1 na fei
ra de Belem. elle Pª'"°" para os 
thcatros de Lisboa a foicr C•S '""'' 
pi'H:! do Tim· Tim, ôo Si! ~ Pi-
111e11ta, dos Pratos f,.impos, e erurou 

cm i.:entenas de peças. l t mH vez, pelo 
Carna"al, a sua fi~ura C!J.:Ul:i sur:zhl na 
rua, en<.'avallada n·unrn magra pileca. 
C()m o elmo, a lança. os bh;:odes pen· 
clldos do Ca::all~iro da Trislr Figura. 
~;ra D. Quixote que um Sancho 
Pança. outro actor. seguia por 
entre as gargalhada' do publico, 
que fcstcja,~a ainda o SC"U grande 
comico. morto agora pela ª''fit111 
ttrrfqris. 

No Tl'çJo N~Kt• 
(ClrtAh de \'~Vlri.S) 



l\l.1ls uma vez o Etna está cm eru· 

~ :;.~[! \ ,' ' ~)~ 
" , do a mais terrivel em 16(>q ficando Gc: 

J)Ç!\O. Ua sua cractcra superior foram 
expclHda!l grandes pedras: torrentes de lava ba
oharam o monte. avançandn com a velocidade 
c·um metro portLinuto. Abriram-se dez cracteras 
ruja materia candente cobriu os vinhedos e chc· 
gou <.t~asi :is povoaçl»cs de San Leo e Pinazzi. 

O F..tna é o maior \'Ulc.ao da Europa. Está 
.1. altura de trcs mil e trezentos metros, domi
nando a :-\icilia. A sua base tem uma circum· 
ícrcneia de cento e quarenta e cinco kilome· 
tros e occupa mil e duzcnto;;, Lilomctros qua· 
drados. Cat .. nea. que tem cehtO e cincoenta 
mi1 habitante!;, e~tâ a vinte e cinco kilometros 
do cume do monte ( ~ 
Ema. OutfôS rovoa· / P.. 
doscomoAci Reale, 
Randnzxo, Brol\tC e 
Adento estào sem· 
prc cm pcrlso e 
mai:ic ou menos sof
lrcm com as cru· 
pçttes. A prhneira 
d'cstas po\'oaçc'lcs 
foi saC'udida cm 16o.l 
por um abalo bem 
como Tormuia. on· 
de c~istc o famo'o 
theatro anti~o. 

.\tê hoje o 
Etna rc,·e oi 
tenta ,·iolcntas 

~· rnortas milhares de pessoas. A de 1 l>q3 
íoi seguida d·um tremor de terra que destruiu 
quarenta cidades onde pereceram cem mil pes
soas. Desde o começo do seculo x1x tem ha· 
,•ido uma erupçao de cinco em C'inco ;mnos. 
~eodo das mais celebres a de t~. cm que a 
torrente de lava. dcspcnhando·sc á ra;t~ de ses· 
senta melros á hora. chegou att~ :Nicola.si. nas 
proximidades de Catanea. como a!;Ot.t succe· 
de11. F.m 1$QQ o phenomeno offereccu um as· 
pecto grandioso. obscurecendo o céu e •endo a 
'ª"ª cxpellida a uma enorme altura. 

Agora, desde que os habitantrs de Nicolasi 
viram a montanha 
com os seus pcnna· 
chos de rumo negro 
e Oltvlram as dcto· 
nações formldavcls, 
fugiram ao mesmo 
tempo que uma rim· 
va de dnias <'Obrla 
a regil\o. As quatro 
cracttras maiores 
abertas tm Tacca 
Albanclll. \·nlta, 
SanClrolamoc Tac· 
ca :\rena começa· 
ram a vomilar la· 
va que se reunia 
n•uma uni· 

J-0 êrna e a aua crat.:ler• ern ptt11& t:ruPÇIO 
2-Um rlo d• lava dlrlalndo·•e .otm: Nlcolasl 



ª''assalladora. da velOC"idade d'um me· 
tro por minuto em direcç:io a Ba· 
relo e a Belpasso. As vinhas e ma· 
cieiras dos arredore.s de San1 Lco ío
rern devastadas. A crupçno actual 
começou pelos mesmos sy1nptomas 
que a de 1902, uma das maiores que 
tem havido e que durou muito 
tempo. 

Parece. no emtanto. que o phcoO· 
meno ,·ae diminuído. que a torrente de 

(C'Tfr-/Jit Oc!liu•} 



O khedh·a do Egypto \'ae ter nn seu 
harem uma condes$a authcntic ._t. e ~ sobe· 
rano nào Jigarú muita import;rnda a essa 
qualidade da mulher que o apaixcnwu, a 
condessa austrinca Totck dt 7.arbés ~ é 
certo, porém. que a adora com um dume 
extrnuho. prohibindo que seja transrnittida 
para a Europa a sua pholoAraphta e ro· 
dcando·ados maisvigil:intesguardas. Como 
nem mesmo um sobcrono do K~"'·pto póde 
hoje satisfazer todos os S('UI c·aprkhos. 
obtivemos um retrato da mulhrr que vae 
ser a no"a esposa de sua alteza. 

Desde ha al:.~um te1n1 o que cm frente 
do palacic. do l;hedi»a. nos arTcdores do 
Cairo, habita"ª a au:.-;tríaca, t-,ijas relações 
com o principe deixaram do ser um se· 
grcdo. Ha\•ia da parte d'eJla uma t·erta rc· 
luctancia em entrar no harem. para o que 
seria nceessario fazer·sc mu~ulmana. () 
am••r. como se sabe, operou mara,·ilh~ts 
em todos os tcmpo5, e, mais tuna ''Cz, 
isso se confirma. A c:ondcssa Torck de 
Zarbés renegou a sun rellgH1.o. 
Tomou o nome de prlni e.m Zo· 
bcida e vae ser a mulher prcícri· 
da no harem khcdh·al, o unko 
logar no Egvpto onde A UUas ([ 
é senhor absoluto. 

A ofliçialidade do cnnador auc-co º"'" li, qu' uhl11utmentc e6tc,·e no Tejo 


