


Labios frescos! Bocca perfumada! 
Delicioso alento! 

N't,~ gentil ho<'t.a.• ftp mulbtr. ondt o $0nbo Ju''fnll dMabrof!'ha por 
tntr .. ~"'rol.as. MtH i.-1•1llha• tnrumltl#rn a sua doce rraunda. 

Ttt1n o s.ibor da 1111brosl3, e tM.,Uluem. "ª conTtf°'a ou no t.anL). 
coJa a r:a.\c:lna.dora alma d:i. mull1tr 

elt~~r11G~a as gen"'"º'· cvlt:i.ndo n de11· 
lornt."lo •!OS dentes' 

lnt.lls 11rn~,·el a 1C'Mt()11 qu~ rum:im, 
et1/tattdo •• ulc•.r•• cancero• 
••• que aão ""' 11•,.fflOI 

Pastilhas 
de Quentin's 

l'ma nticUc.;i t.iilu. de ~1111111110, 
olM rt.: Otlo ~rn'IO •!'n " A' Tenda na Ptrfu.1narla Ual\.4..•m.lo, flua d"• 
R~ltOtC'lros., UI. Ttlo"J•hone tiii. 

OIWOSITO GERAI.:- Ru:i. dos ílttroztlros. «;. i.•, F.~q.• 

II serie 

-

Agencia de 6 VIAGENS 

ERNST GEORGE 
SUOOESSC>RES 

Vendo de bílheto• de paaaogem em vapore• e caminhos de ferro para todo• 
aa parte• do mundo sem augmento no• preços. Vlagona circulntoriaa a preqoa 

reduzido• na Fran9a, ttalia, Suieaa, Allemanha, Auatria, etc. 

=======''*' r:::::========= 
Viagens ao Egypto e no Nilo. 

Viagens de recreio no Medlterraneo e ao Cabo Norte 

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

RUA BELLA DA RAINHA. 8-LISBOA 

Viagens baratíssimas 
á TERRA SANTA 

-- CAPITAL - 

Acç4es. • • • • • . • . . . ,J6o.ooo!<x» 
O/>ri1raç4es • . • • p3.910$<x» 
Fundos de nsenta e 
de amorlisa(tro . . . 266.t100f.(J()ó 

Rtis . J.;<>._N<>'loc>O 

C-oml\at\t\\a elo 
'Jal\et elo 'taelo 

SodrlLtar anoayma ar rts~a5<1bllldadt limitada Séde em Liaboa. Propneta
ria das fabricas do Prado, Ma

riannia e Sobreirinho tTlt<nnar), Penedo e Casal d'Hermio (LIJu.zil), Valle Maior 
All>e1raria-a-Yellla). l nstallttdas pnra u ma produc_çno anmial de seis milhões de kilos 

(te 1>11.1>e1 e dispondo dos machinismo~ mais aperfeiçoados para n sua industrin. Tem 
cm dCJJOSito grande variedade de J)apeis de e~ripta. de impressn.o e de embrulho. 
Toma e executa promptamente encon\mendas para fabrica~s espcdaes de qualqwer 
qualidade de papel de macbina continua ou redonda e de fc)rma. Fornece papel 
aos mais imJ>c:rtantes jomaes e publicações periodicas do pai& e é fomecedora c.xclu· 
sivn dn!'l mais importantes companhias e empreias nacionaes. &crip/Qriqs ç dçjH!s•'fqs: 

LJS B OA -270, Ruo do Princezo, 2 7Ó 
FOR1 0-49, Ruo de Possos Mo11uel, 51 

E"d'"'<º tel<rr·oplt1t'<> "" Lislloa ~ Pttrlo: Companhia Prado 
/\'11t11n'O ldq>jo11i<o: Lisboa, 605 - Pol"to, 117 

5!~~T.~~!~~a 1 
Pc9•m •• •moei,.•• d•• no•••• Sed•• lto•ld•d•• H 

prlm••~r• • d • ,,.,-.o ,,.,.,, 
tr• •tldo• • bl,,.••, 
M:,':.~c:~-,;. ºd: "ch1,.:,u;:!: 
/arde, Moueee/lne uo cm. de 
IAraun. 11. p:uur \1c Ir. 1,J.S o metr<>, 
«'"' t1(jtrO, bfanc:1> e «ir •.'!Mm com.o •• 
blu••• e oa voai/do• bord•· 
do• em lndste, ll.. tolle e &ed.t. 

\t"ndclnc» ª" flO-.,..Oi -.t<i<U prt.1111 
·••• <Ot\lifta..ot. dlreotantienl• ••• 
11•rtlcu/are. • f,.anca• H 
PO#'le • OO#n/Ol/lo .. 

Schweizer & C: 
Luoerne E. 12. (Suia •a) 

Forn«edor 
rui Cbrte Real 



S. il/, 111 Ã'•1NJ.n .'1an11 d~ 1.,g/aü110 
A 40va $0.b«an11. do J<.dno \Jnido dA Cran-Brt'U.nbll e lr-la11da 

e ht'IJH:f•MI& da• lndia.1 
(l'llotoatapbia )H'rtcn«:ntc a S. M. 11 Rainha Senhora O. Amella) 

ó.p 



01 r.11 Je lnalatfrra no di.n da cotoaç-~o 
{1901\ 

etiqueta, por cau~a da política almoçou um 
dja com Gambctta, cnt!to presidente da 
camara dos deputados de 1-""rança e que lhe 

appareceu de jaquet:to e botas p<>r engraxar. 
Ao começo hou,·e um certo rt:trahimento ela 
parte do principe, depois, p<>uco a pouco. 
deixou·se encantar pela palavra maravilhosa 
do tribuno e até o convidou para ir no junho 
d'aquelle anno, t881, assistir !45 corridas de 
/\ scot. 

Em Kempton Park encontrou Boulangcr. 
Este nno lhe fe7, imprcsstio. O hubil politko, 
que era esse elegante prlncipe de 1 n~1atcrra e 
dos sfJQrls, íarejou o aventureiro n';:aquelle 
idolo do burguez parisiense lt!O miliwrhta e 
t:'to decorativo. 

Eduardo \' 11 adora''ª os costumes simples. 
os homens calmos e os sinceros. 

De F'clix Faure. dizia. sorrindo. que lhe 
ía.lta\•a a simplicidade: Loubct era por e11e 
muito querido e Clcmenceau muito admirado. 

A republica íranrcza 
nao o cscnndalisa,·a e 

-""'"'n""' nem podia 
fcril·o oca· 
racter demo-
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~ <k ~;n~':,:,1~~~º1;: Ç~~;:>~ ',:".;~!~! ,~:11!•;:i,~~~1ue 
das ~u.dr•• de lnJ!lalura., 

cratico do ,,ab.. s.·. n!lo comprehendia 1uli;.lva dormindo â som~ra dos seu~ 
! e isso csta\'a ainda no mesmo espi· p.;.t..;odes, mas que esta,·a destlcrto a 
V, rito das .. uas inslituições lhrres den· C'.'Ccrdtar as suas garras: a França. 

tro da monarchia as luct.as r-eli~io· sempre l:'\o generosa para os ideaes. 
sas que ha,·ia na França. Queria rllais n:i.o podia esquecer as suas velhas 

tolerancia: liherdadc para todos. tr.1diç1".es militares e que nos Invalidos dorme 
Foi sobretudo a cua ah• idéa de tolcrancia, o somno da ~loria o conquistador da 1-~uropa e 

a essa educaçào caracteristica do seu . po,·o sobretudo da A llemanha. onde a~ora um lm· 
que Eduardo V ll dew~u o seu grande espirito ()Ctador n!'to desiste de imi.<1ar Fredc-rico o 
conciliador. As nações Granote. A ltalla prc· 
na.o se cnt<:ndl:1m: o par~W'3·SC !tt•inpre: a 
orgulho d'uma desejava Austnia franzia o SO· 

mostrar-se ~'º lado da brecemho ::mtc u Bosnta 
gana1\cia da outra; as e a llcrzc~ovina: a 
diflêrenças de rtt\'OS, Tur~1wia ~entia·sc pres-
os limites de fronttlrns tes a arrcmcttcr com 
nas colonias: os tradi· a Bul~ari~: a Hc!!!panha 
ções de territcrios an· anciosa dcseja\'3 liqui-
nexados. tudo isso que dar \':ethas contas ('m 
fazia e contin\ia a taur :\larro.co~ e 54..'brc tudo 
com que a Europa se isto. na sua ilha. que 
umc. o rei soube. se tem JkOr braços os ma· 
oào calar ao n1cnos res a agarrarem ptda-
baixar de dlapas~o. ços dle· lmpcrios nas 
mantendo cm TCSJ>f"ho. cinco partes do mundo, 
com a s1Ja palavra, os o vellbo prinripc. tor-
canhões que ~tlguns pai· nado soberitno. domi· 
zes desejavam mostrar nava com o sorriso 
nos campos do bata· caJmo e bondoso que 
lha lcmbr.nva muito o do 

Chamara;n. lhe o p::t· presi<.dente l.ouhet. 
ci6cador. Rcahncntc Em 18S.1. 1·1, cllc 
nun· a um sobernnoteve aconst:elhnva lort c.;hur-
no mundo uma acçao chill a ir •Í f{ussia, di· 
tào pacifica e tno dlf· zendo: 1 lo entre a ln· 
fiC"il de preencher. A glaterE"a, a França e u 
Russia d'oodc partiu a RussJa cou1<1s mal 
idéa da paz uni\"t:r~al, entenalidas que de ... em 
quando dentro do do- desapparcccr 
mini o do czar n~o se ..\ · voll3 quiz 1.1ber 
podiam calar as rcvol· o que se pa.!s,jra com. 
tas, mettera-se n'uma a imprcsslo de que os 
tofmentos.agucrra, íôra primeiros co11tac1os 
acordar para o concerto pess()aes tin·ncm prc· 
dos grandes povos o parado uma acçno 1><>· 
leào japooez que clla lítica, o que devia 

Um dos llllln\OS rcuato• de U:duatdo VII 



l:"#l,,.1-d;) I "//. ~ o ,J. /"i .,, ~ das Rn1 
Gr-•po tirado e• \\lncbor. fl'I ft<llCm'"º dor l«Jj', o.ck"' ,ft• C'Oftll o rei f: a ra1•ba de lft&:lalttra o ; .. pendor e a i•p«atr11 d.a Alk.ahh:l. 

, 1 o rei e 2 raloha de! JIC"opanba, a rsinba de! l'otlVC.\l sr."' D. Amt"ha e a raiaha da X(JIJ'.ega 

rcali~ar-sc em menos de dez annos do seu \'Cnturoso rei· 
nado. 

~ <)uando subiu ao throm> estava acc.:csa a guerra anglo· bocr. 
Os soldados ingle1.cs iam obtendo viclor ias que um diplomata 
satrastico devia mais wrdc dizer serc1n <kv•das á cavallat'ia ele 
S. Jorge, mas, apesar de tudo, no dia seguinte ao da sua acclama-

ç:'lo, Eduardo \' [ ( dilia aos ministt1J alguns dos quau er;;un 
contrarios á pai: 

Os bocrs s!\o 1:1wt1'.•111ru: é com0Kr11llnmw que os devemos {_A)c 
tiatar. - .\ pen·. fe1:·~C: o Transv:i::tl teve um parlamento-:-o··~ 
p1indpc de G;:1llcs, hoje Jorge V, foi viaitar Pretoria e recebeu 
as acriamaçôes dos Inimigos de ha poucos ;;umos. Tudo isto foi 



l./ma osumfJléa de IQ/)l'ranos 
Cel~bre grupo tirado cm Windsor, c1n no~mbro de 1907, dur:llllC as visitas dos lm1>erador da Allcmaoha, rds de Hcsp11uha, rainha de Portugal 

e rainha da Noruc~:\ a.o:. reis de l11glt1tcrra 
Nn primcir~ f>IAflô: R~i Jt.~:lu!lrS8, lnfaMl liil~I <lê lltsp:rnba. prin~zã ,1e l!aHeubéri;::, j:ran-duqucz."I Wladlmi10, rainha dt Portugal, c.h1quoa d ' Aoi.ta, 
1um(:(".za da Saxooia. No stJ1:t111do plano: Prin«"U. rc<'l AuJ:u~t.a Carolina, rluqut de Çonmwght, ra1nh1t da Noruc1=a e o pcfoclpe OlaYo. impcradoc da Alie· 

n)anh:t, P"~~c:C~~.,;~cug~~:nre~o;{n~~j~\11~~~:::ir~~ ~;:f~~,~~~:~ ~\,i1~~::ir:."~~~.~h~ 1d!111Ji!~,:~1~~3:iu~~j; Jcº'e;n~·~ ,:;~t~cp~1~!):!1h\~ic~~1i'i:~~:;;~c~~ J~~:'d'~11~:~::;~'.pe i\rUiur 

devido !l acçào persistente e bondosa, ao mcs1n.o tempo, do rei 
tlt1e a Cnglaterra pranteia. 

A Allcmanha era o paiz mais rcfracta1io á acçào do rei Eduarclo . 

Guilherme ll, com o seu csp!rito militar, homem de ce1n uni 
formes, amigo de revistas. de paradas, ele espectaculos onde ma· 
nobram legiões de hussards, sonhou tam.bem ser O;, arbitro do 



{Jtt11l1·() KN'O(,'",(~ 
pholo~1aphla reune :l n inl1l\ Vi

cloria. o rt'1 edunrdo, o rei Jorge e o 
aetual princip.c dt Ci1llc.i;, futuro r,,duat· 

do VIII 

mundo: "ªº admittia por isso 
<ie boamente que tal papel 
coubesse ao rei Eduardo, a um 
elega1'lte de sorriso burguez, a 
um homem que preferia a so
brerasaca ú farda de marechal, 
o ar grave á atti· 
tude marcial e 
que, tendo a es· 
phera terrestre nas 
dragonas dos seus 
officiacs e nas p1a· 
tinas dos seus sol
dados como um 
distinctivo, pare· 
eia sorrir amiga· 
vehnente a esse 
mundo em vez de 
o olhar como um 
dominador. 

Pois Eduardo 
VII nunca franziu 
o sobr'olho ao ir· 
requieto impera· 
dor e quando Pi-

1-Em Biarrh1:. ~-Em Balmoul 
3-Autoniobil1&ta 

chon fez o t!'atado íranco·allemào rela
tivo a Marrocos, o soberano inglez disse 
a um dos seus amigos : 

- E' uma excellente politica. E' muito 
sabia essa· resoluç:io . E' neces.sario que 
a França e a Inglaterra estejam muito 
bem juntas. mas na.o contra uma terceira 
naçM seja ella qual lôr. 

A França para elle era uma paixào. 
Vivera muito no Wuie;.•arti, rnas vira bem 
a politica d'esse paiz. ~ào se esquecia 
que fôra amigo intimo do duque d' Au
male mas na.o sacrificava a essa amizade a 
sua maneira de vêr liberrim.a sobre a re · 
publica florescente. 

Um dos seus sonhos consistia na 
alliança dos dois paizes inimigos scrula· 
res. Só um rei, que tivesse, como elle, 
passado em França as mais agradaveis 
horas da vida e sido baptisado pela 
impreosa como o mais parisiense dos 
principes, podia tentar com exito essa 
approximaçào. Nào era já a -velha fe. 
rida aberta no orgulho militar francez, 
toda essa larga lucta de Napolca.o con . 
tra a ilha h~acessivel aos seus exerci· 
tos : a epopeia do bi'>qucio : a guerra 

Uma po11c militar 
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~ ~ acccsa no mundo que a impe· 
dia.m. Já nào era o corso col
locado no seu rochedo em San· 
ta Helena, preso e fazendo rir 
os soberanos reintegrados nos 
thronos que eHe lhes titára. Nào 
eram já os alliados ás portas de 
Paris a restabelecerem uma dy· 
nasria. Iam longe essas causas; 
a historja apreciára.as; o bona· 
partismo morrera com Napoleão 

A .,hys.ionomla de ii1l c1lis;eru:ill, de nobttia e de bon<l11.dc, do falle<:ido 
rei de h1ghttcrra ! dad11. na p~cntc photogrll.pbla 

tonl unia cxac:udào llbsoluta 

647 

o Pequeno. Estava, porém, ainda a 
sangrar a questno de Faschoda. Mas 
Eduardo VII o-ao se amedrontou. A 
Inglaterra para demais era impopular 
peta suerra boer; a França aprovei· 

tava a occasiao de clamar contra 0>s senhores 
dos mares, contra a sua rival, P~is o rei, 
recentemente acclamado, n'aque11a epoca de tu · 
multo, foi a Paris. Era o começo; era o primeiro 
passo. 

A cidade vira·O passear a pé, entrar nos seus ca
íés, rir nos seus theatros; soubera das suas phrases 
nos bastidores. d'uma bengala que offerecera ao actor 
Febvre da Comedia Franceza, mas não imaginára no 
seu traje official esse principe que lhe parecera t~o 
tolgas:..o. O amigo do bô1liroard poderia passear, mas 
o rei d'Ioglaterra, que fazia guerra aos boen, n"ào. 
Seria assobiado. Eduardo VII sorria com o seu 
eterno sorriso calmo. E:ra ua primavera de 1903. O rei 
fardado com o seu bello uniforme vermelho, com o cha· 
péu de plumas brancas, ao lado de Loubet, na car~ 



~~,.,,l:n:t~~~~ ~ 

r;J- ruagem de gala. air~ 
vessou o b< .. sque de 
Bolonha. saudando 

militarmente a mullidào. 
que 3J>COdS clamava deante da 
escoha dos coor;.tceiros: \' h•a 
o exercito! ... 

\":'M o assobiaram como sue· 
cc leu a Atlon~o X 1( qutindo 
voh!,ra da sua visita á Allcina
nha: apenas sauda· 
ram CH1 cuuracciros: 
e Eduardo \' U, ao 
lado<t'cs~e bom 
velbo J..oubct, 
q'w Lisboa viu. 
sorrir e ll<"oU 

amando, la tr.,,nquillo 
com o seu plano na 
mente. 

Começou um pc1iO· 
do de real amit.ade en
tre os doh p•:ii1:cs e 
íoi a Inglaterra que 
sempre teve ocrasi!\o de dar 
as sua.s provas. ,\ sua diplo· 
macia sustenLOu a Fran<;a na 
conferencia de A lgeciras : a 

aUinn•;a d;t lnglatcrra 
com n Rusttia, alliada 
dos frnncczcs . mais 

f;:. j~mtou os dois paizes 
~~ nvacs scn1lares. 

hi\ 

. ,'//. ~ 
Ao mesmo tempo a 1>0u\.·a s~·mpathia 
dos inglezcs pelos allcmaes ll~ava a 
firc.nça aos homens d'além )lancha. Isto 
cmquanto !t republica franceza. 

Mas a obra do rei Eduar· 
.-to \'li como pocllicador 
íoi cornplcta. .\ ltitlla ia 
a desa~grcgM·tte pouco a 
pouco da 1ri1>llcc nlliança 
e a Io~laterra. alllada do 
Japão, soriln·lhc, procura· 
va as suas sympnthias. tu· 
do porque esse siugular 
soberano, senhor d •um 
lmpcrio onde nunca se 
põe o sol, queria n paz :, 
sombra da qual vi\'C (.1 

progresso. 
Foi realmente o trabalho d"um 

<;rande diplomata roroado. Nao 
foi fdcil, toda,·ia, a ~rcfa. 

Para ella contou com a sua 
sympathia pessoal e com as suas 
largas vistas. O gtnlltmn11: que 

com o seu sorriso calmo. conquastava 
a~ amizades com galanteios, sem 1:unau 

abandonar esse sorriso, manteve no mun· 
do a paz que talvez em breve se turbe, 
porque as nações irrequietas n!\O tcr:io 
já a contcl·as a bonhomia do rei ar· 

bilro dos clcg~nC'i{1S, 
que, em vez do fazer 
faiar os seus canhões, 
fozia prodlglos com a 

l-Eduardo VII com o unlforrne do• Jtrtt111ddr~ d.11 sc111rda. 
1-0 rei Eduardo eº' fundado1t1 do lmpcirio 1}111111"1«1, e ntre os q1me5 o actual t~I Jorge V, 

o duq11e de Çonn11ugl1t, Lord Roboe'ru:, Lord ROtC'bery, 1,ord Kitc:hcner, 1..otd Beruíord, 
lor.a11 Cl1111chlll e Cl1unbrrh1ln. 

(q8 



sua diplomacia, obtc-ndo assim o 
papel de supremo arbitro da paz . 

Roosevelt, esse homem que espan 
ta a Europa. çom as verda· 
des que sahem dos seus Ja. 
bios, o disse: O seu ta.e.to, o 
seu seguro julgamento e SO · 
brctudo a sua bondade incxgo· 

tavcl, tinham·no designa<lo especial· 
mente para Lrabalhar pela paz interna· 
cional e pela justiça. 

Ainda quando principe, observa· 
va escrupulosamente os .meios poli ti· 
cos com uma apparente indiffercnça 
de supremo elegante, o sorriso a brin· 
car·lhe nos labios mesmo nas crises 
mais graves como quando . em H)OO. 
o anarrhista Sipido1 disparou sobre 
elle dois tiros de revolver em Bruxei· 
las . 

As suas sympathias para o nosS"o 
paiz. nào as occultava; comprazia-se 
mesmo como. chefe. d 1uma potencia 
forte n·essa ;:dliança secular que vinha 
desde o periodo cm que os Sl.tperio · 
res enunos oós e ao íalar na Associa· 
ç~o Commercial, quando da sua visi· 
ta a L isboa. disse que uma das suas 
mais queridas aspirações era a intc· 

/ 

o.~ru um laço de c:rc1>ei$ 111' ban· 
de Bucld ngham, onde mor· 
(l7ullt Worl<1'• Craphi•c Prcu) 

gridade e dcfeza cdos tcrrito· 
rios e colonias rrcspectivas . 

O seu amigo rmais intimo 
era o ministro dle Portugal 
em Londres. o s;r. marquez 
de Soveral , e o:omo tal o 
onico diplorna.ta qme passava o Xa· 
t<tl -- a grande fe!Sta ingleza - em 
Sandrigham; foi uarnbem o com· 
panheiro da soa convalescença a 
bordo do yartlt rre~ 1, o ultimo es· 
trangeiro que Edn.1ardo \'Il rece· 
bcu i! o pril'neiro que viu no seu 
leito de morce. 

Portugal tinha tatmbcm uma gran· 
de sympathia po'r esse soberano 
de que sabia as amecdotas de tur· 
bulento principe. que Lisboa vi · 
ra passar no periodo da mori<la· 
de entre dois olfic:iaes do exercito 



qu~"do os 
ing\czcs se 

batiam o po\•O por· 
tuguez, seu alliado 
nao estava com 
elles. 

Desubito Eduardo 
VH sóbe ao throno. 
Vem a clemencia, 
chega a epoca da 
paz. .Ni'io ha mais 
sangue: os tr~nsvaa· 
lianos sào tratados 
como merecem. Sur· 
gc a aurora da paci· 
ficaçào e eotàO o vul· 
to do rei de Ingla· 
terra apparete mais 
sympathico do que 
nunca aos olhos que 
derramavam 1 a g ri· 
mas de just..'\ alegria 
e.los seus alliados. O 

6 o 

1- N<1 mo1·Jo e Ne1;osto. Eduard·· \'li ejor&e Vde lnglaltira 
2-Eduardo V J 1 sporlsmulf 

pacificador 
apparecia. 
i Da liquidaç~o sul 
africHna feita como 
uru exemplo para os 
seus subditos e para 
o mundo é que sa· 
hiu o restot essa obra 
que se O\ltras vanta· 
gens para o fuluro 
n:.o Lrouxesse, teria 
ao menos <-onser\'a• 
do tranquillos os 
exercitos que varias 
\•ezes estiveram em 
riscos de se mobi· 
lisarem. 

A propria guerra 
russo ·j~1poneza. que 
se fez :1p<\s a allían
ça do Japllo com a 
Inglaterra, nao des
mancha o lado' sa-
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CI n-1 t •l••rc&. VI 1 no w• lril<t de niorle 
(DicMnho dt l.u\.e T1ld1 1e110 em :, de ma.10 no Palacto Budu•sh••) 
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liente do ~rantle padfü:ador. E~r;_~ 
ine,·ita,·el essa lucta. A Russia CS· 

tendia se cm dcm<-1sia 1wlo 1-.xtre· 
mo·Udcnte: ia. tendo uma enorme cxp~n 
S.:-10 commercial n'aquclla •('~i!l.o. D'cstc 
modo regressou ;Ã Kuropa no,·amt-nte; 
deixou-se d'csse sonho onde busca,·a !Orlô\· 
lecer·se e onde ~l> encontrou lutt.as ~ l•m· 
çou st: mais do que nunca para a sua allia· 
da. a 1:ran(a. que desde ;is primeiras derro· 
t.is dos exercitos do czar <11C \'Oh.ira um 
pouco p.ara a ln:latcrra. D'cste modo o Ja· 
pào. ~lliado da Gran·Hrct'9nha. que por suo. 
,·ez tinha a cn/01/t' <orrfial cum a Franc;~t 1:10 

ligada á Russia. ndo poderia dr pcrturWr 
a ambidonada quictaç!\o. 

A Allemanha busca\' a fazer íace a Isto com 
a sua triplke alliança. ;:1 cm pouca cônt.:t 
pc~o lado italiano: creou a <JUCJt~o de :\t•~r
rocos para palpitar o que scri .. <"SSe cnttndi · 
mcnto rla Ins;:laterra com a Fiança. drsde 
que a Runia cnfra11ucc<-ra pela 1uda. Ttn· 

tou. mas deteve-se. :\ào se 
atre"·eu. Mais un1a \'eZ a pêtz rei· 
nou na Europa. Chegou a crhc 

ba1kanica, o Yelho tropeço de tod;1s 
as combinações diploma1icas. A Bul· 
t,-aria prod.<1mou a sua realeza. A Aus· 
tria. fazendo parte da Triplice. quu 
ainda opptlr-sc. Todos e.s~ravam um 
gesto da Allemanha. mas n:to se deu 
esse movimento e o sobcra.no da But. 
garia visitou o c1.ar entre acdama· 
(ÕCS: este. por sua vez. vac :1 ltalia 

e na entredsta de Raccogioni parece ficar 
amigo de \'ic:tor Emmanuel. Desde que a 
ltalia se desli~ue da Triplice, a Allemanha 
e a Austria, no C"eotro da Europa. te13o 
que se submcttcr a essa pa;r. estremecida. 
como a mais segura garantia da íelicl· 
dade dos povos. tentada por Edu•r<lo V li, 
que bem mereceu o nome de l\1cificador, 
ao di1.er calmamente, em Sandrin~ham. no 
dia segu.nte ao da mone da minha \'ictor1a: 

-Os óoers sao genllem~11 como genJ/emen 
os devemos tratar. 

r-A d~c:r1de11d• da 111lnhA Vic:tori11 
J:-0 arcebbpO de C1101c:rb11r)'. priluu da l'gft-j" lu"-lc:d., 

que: aSS1i-tiu aos 1,ddmQ4 momentos de Eduardo Vil 



A inau;:uraçào da tx· 
po>içM de 11hotogr>phla 
moderna. que se reali
sou em Hl de maio no 
salão da Jf/,,stra(M 1'01-
l11gut':n. foi. além d'um 
sucC'Csso, uma verdadei
ra surprc7..a. O gruflO ini· 
dador d'cesa nova fl',rma 
de photographla nrtisti· 
ca em Portugal e que é 
composto pela sr.• D. 
Ma ria da Cooceiçno Le
mos de Magalhncs e pe
los srs. Affon•O Lopes 
\' leira. Julio Worm, AI· 
fredo Illack e dr. Anni· 
bal Bettencourt viu ui· 
trapassados os seu5 de· 
sejos com os exemplares 
que lhe foram en,· ia dos. 
alguns d'uma tal bcllcza 
que encantam. como qua
dros d"uma arte onde 
a verdade tc~m uns leves 

tons <Re phanta,ia que 
a torma smgularmc11tc 
linda. 

e. qtuc e.• tl pliot· 1;::ra
phia m\odcrna dissc-11 já 
nas pa.lginas d'c~ta revis· 
ta o ilhustre poda Lopes 
Vie ira .. f•:' H rC\'olt<t COO· 
tra o Plrcc.·nnccilo n't~s-ia 
arte . rre,•olta fawl 'l\lC 
sempre s.· cl;'t l;ml·> na 
littcrat\llra. como ua pin· 
tura. o:omo na est·ulptu· 
ra C'On!>;agraclas pelo melo 
e que wm dia ~e pre~en
dcm tr:-omsformar. l l:L\'ia 
regras. maneiras. con· 
"·ençõt.c,, procur:n·a·sc 
ac:-ima ide tudo o rlo· 
cument<o e isso b.1naH!l3· 
va de 1al f, •rma a arte 

1-Vntrn1 /HUfú,,dt>, 11hotog r• J)hla do sr. Jo~ Rllrda, 2-T>n 'º"'""'"lu1ro1, phologniphi a do , ,._ M. l~djlo. 
J-Pbotogr•11hl• d o tr. M. PcljAo. 



/.ar tra.,smonta•w, 1~hótf"liraphia. da sr. ª O. Maria da Concciç-Ao de Lemos Ma.g*ihllcs 

photographica como se um romancista realista 
pintasse detalhe a detalhe, ·sem esquecer um 
só pormenor, isto repetidamente, os dias do 
protagonista da sua obra, sc1n procurar a fór· 

y ma artistioa de o fazer surgir, mexer-se, viver 

como se vke, poupando todavia o 
vulgaridades. 

A photographia moderna, se nào obedece á 
regra, tem pelo menos o condào de ser muito J] 
mais illteressante, curiosa e artistica. As figu· ~ 





Ntt LO'a: pbotogro.phi:i dA i;r.~ O. Mt1ria dA Con«içAo Lemos Magalhlcs 

ras nao nos ap;>arecem com aquella chateza 
que foi taracteristica duraote a1mos dos re· 
tratos de 11umtre, pasmados uns, graves us ou
tros, todas ou quasi todas as figi.nas com o 
ar de saberem que esta\'a1n sendo photogra· 
phadas; estas, pelo contrario, apparecem com 
as suas auitudes naturaes. mas com um n~o 
sei quê de bello, sendo mais intensas, accusan· 
do mais artisticamente as fórmas. Dá-se o mcs · 
mo com as paizagens, os editicios. as arvores. 
os arbustos que se tor!mm c~tranhos, s~o um. 
alto attractivo para a vista. 

N'esta exposiçào vê-se isso cm lar~a escala 
e sobretudo nos trabalhos da sr.• D. Maria 

da Conceiçl\O Lemos Magalhães, onde ha pho· 
togtaphias que lembram soberbas ag\1as-fortcs 
ao lado d'outras que sào mimos de leveza. 

As suas photogrnphias sao quadrinhos e no· 
ta-se, além da sua ma1leira artistica, a sabia es
colha do assumpto. Sao sempre trechos da 
vida do povo nos campos. mulheres na labuta, 
na eira, na ceifa, ou sentadas ás lateiras; ou 
enl...'io barcos vareiros que surgem sobre às 
aguas que essa senhora tào artista soube pho· 
tographar u'um cachào n'outr<> dicllé que é 
realmente encantador. 

Destacam sobremaneira os seus trabalhos na 
exposiçào de que se p6de e deve ralar como 





d'um ccrtamen d'arte. pois analysando d'alto a baixo as 
paredes da sala sempre os nossos olhos fixam algum 
trecho surprehendeatc. 

Outros trabalhos. tam bem excellentes e fôra de con· 
curso, como os da snr.~ D. ~faria da Conceição Lemos 
Magalhàcs. em virtude de pertencerem a membros do 
grupo iniciador, sào os do sr. Lopes Vicira1 que já pu· 
blkou alguns de grande merecimento na lllust,-ação 
Porft(fm:::n e entre os quaes apparecia corno uma cousa 
de belleza perfoha o que se intitulava Sombra Nas a.1r11a.f, 
os dos sr. Alfre<lo B1ack que apresenta, entre outtos, 
uma magnifica photogniphfa tirada em J\ veiro, onde ha 
uns longes venezianos e que teem um grande cunho. As 
cousas do mar tentam·oo e entno sao µaquetes, barcas. 
trechos de docas, d1um curiosissimo aspecto: com o ar 
d'uma pequenina agua forte expõe tambem um rebanho 
de carneiros pastando no restolho das eircss. Os (..1irhés, 
do sr. dr. Annibal Bettencourt, sao C\1riosissin~('IS . 

lima das provas expostas consta d·umas simples pa· 
vehs1 mas de tal ftlnna ficou que tem uma nota d'exo
tismo, resahindo no fundo brar'ICO do papeJ: outra prova 
~ um caminheiro. um desgraçado que palmilha as es 
tradas, com o seu bomal a tiracollo, a race onde se vê 
todas as mizerias, o chat><'.:u rôto. Tirada por <'Utro pro· 
cesso1 naturalmente ficaria a figuta em toda a sua verda· 
de, com a mesma mizer>a. as mtsmas caracterislicas1 

n1as nào teria certamente aquella expressào bastante ap· 
proximada da que se vê nas figuras de Oavarni. Ó$ tra· 
halhos expostos pelo sr. Julio \\.orm sào deliciosos. de 
um alto relevo artistico e obrigam-nos a demorada atten
çào. 

~, ·' 
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Pho1og-t•phla pt:lo sr. Camllra P('.1tan.a 

Ph()t()graphia pelo t.r. Jorg('. Monjardloo 

Isto emquanto aos trabt11hos dos promoto
res d'esta exposiçào <1ue foi uma verdadeita 
suq>reza; <tos outros. que sao 1lumerosos e 
muitos d1clles bellos. teren~vs occasiao de 
falar em successivas nvticit1s. 

O jury, composto pelos srs. dr. José de 
Figueiredo, distincto critico d'arte, Ludano 
Freirei o illustre pintor e secretario da A<:a· 
dernia de Bellas Artes, Raul Lino, o archi · 
tecto cultor 1e belleza. pela Liga da Ecluca
çào Esthetica, jono Co11tiflhO, habilissimo 
µhotographo . e Arthur Barreto. um aprecia· 
<lo photographo amador, pela Sociedade 
Portugue1.a de Phot0graphia. fez uma at
tenta selecção nas provas apresent<:1das. tendo 
todos os trabalhos qualidades aprcciavcis. 
Certamente na ex1)osiçà') do anno proxiino 
ap1x1recerào mais didu!s harmontsados total. 
me1ne com o prograroma cfa photographia 
morterna e succcssivarnentc se irú dcse1\vOl· 
vendo o gosto por este genero de trabalhos 
d'uma surprehendente feiç!lo artistica que a 
maioria do publico nao suspeitaria en.;on· 
trar na photographia. 

A exposição ahi está a demonstrar a ver· 
dade das aflirmações feitas pelo grupo pro· 
motor, que rncrece todos os ek>gios por cs1a 
artistica iokiativa. 



~-PEDRO·EO·\JATKJ\NO ~ 
~~ (URIO)IDAl>E5 PliOTOf.RAPH llAS 

1
~ abolmda. Vive ali constantemente 

uma lcglno d'operarios trabalhando no~ 
tectos do cdlfido, conservando aquclla C'~rrjn 

• secular. ~ente que n:.o se vê, mas que 1:~ nndn 
nos telhados junto !, immensa bola de bronze 
que remata a cupula e no alto <la qual poclf'm 
sentar-se dezeseis pcs$oas. A escada que çondu1. 
a essa monumental e~phera tem dois mctto!I e 

l~in todo o muodo catholico ha cgrejo.s de S. Pe· 
dro; umas sf\o simples capellas, outrns templos onde 
pass~1m ~'' muhidões, mas nenhuma d'ellas é como a 
de S. Pedro ele Roma, a cathedral monume1ualesca 
que tem anjos na sua nave central da altura d'um 
homem e lcuras de dois metros de comprimento na 

sua famosa 

/\. c:t.thedral de S. 1•«Jro d11ra11le unia ~rimónia 
po111l1tci1~ 

..... ... .,,. 
'""""· - - -:. . 



~ -~ ~ 
dºalturn e cada uma das suas columnas , intc foram !tu.spensos durante dncocnta :moos ao fim 
e sete mchos d·a1tura: o mtenor do templo ~~ dos qu .. tcs Julien San~llo e Bramante os re("'O· 
tem cento e oitenta e S"tC metros de compri· ~/ mcç .. 1ram. Em 15q é Raph.lel d"Vrblno que com 
do e a n.-"'c central a larc,urn de \ inte e sete o !!it.•u nrn.gico prnçel füz a obta nMravi1hosa dcs· 
metros. de os soberbos frescos aos c.·.irh"lcs das tapeç<t.· 

,\qucllc Jogar onde trezentos surnos depois fd{J rias da Pt•sca Ahltt(frorn e do .\· Pedro, que a 
da morte de Chnsto se ergueu o ~rrnbolico llltHlrartto Portug-ue::a Já pul11icou. Quando o 
templo da sua fé IBra o circo de Nc1 o. Ali se grande artista morreu. B.1ltlhl1.M Pcruzzi conh· 
ouvmun os grato:-. lanc\nan1cs dos p11meiros 1 nuou as decorac;õcs e em 1<i4h ~lii:;uel Angelo 
m;utnes christàos á mistura com os 1ut!idos \ for. aquellasfi~ras~i~ntescasquel;isevêcmeum 
tias lera'.'!. de gucltas vermelhas e garras afi:id3s. J t novo desenho do zimborio que S<"r,·iu aos !<>CUS 

que os dilaccra,·am entre as an·lamaçi\cs da , V.: ' ;fl soc<'essores para ob1erem o 1riumpho da bc11eza 
turb• :-.loucada e os risos de senadores e ra· · ~·~ arch\tC(·tonica. 
tnc1a'\. . Foi l:rbano Ylll <1uc: em 16.:6. isto é mil e 

Nos telhados anda a turba de trnt.Mlhadorcs. \ :-T trc1.cntos annos depois da sua t'undaç~o. consa· 

J -Z..~------

A olhitdn.l ck S. Pf!'dro e o \'aU~aitQ \'16109 de um dirl1h"t'I 

mas no interior <la cgreja que multidões 
teem passado desde <1ue clla exi~te?! Ao 
lado fica o \' aticano e do terraço de S. 
Pedro, onde ha ns do:i:c cstatuas monu· 
mentaes dos apostolos, v~·se a fachada 
da morada dos papas, o togar onde rcsi· 
de Pio X, d'onde cllc desce para os 
jardins. com o seu secretario, a olhar 
essa mole imn\ensa de 1>edra que tem 
tao l;loriosas tradlç~. t'oi n'aquella ca· 
thedral que Leao li 1 coroou o impera
dor Carlos ~lagno. Grandes transfonna· 
ções tem soffrido es!e templo celeberri· 
mo. Em 1750, sobre ns ruínas da pri· 
melra basilica, Nicolau V ordenou a Al· 
berti e Roselllno novos trabalhos que 

s;:rou de novo a basilica. <1uc custou 
dncocnta mll contos de rCis e cm fuja 
conscrvaç!\o se emprega por ;mno perto 
de tluarcnta contos. 

< > Vaticano é uma rcuni1'1o do salas, 
capclln1. galerias de diíferentes epo
cas. Não tem exteriormente o mrnor 
cara('ttr monumental mas ,·isto. do alto é 
uma bh:arra ag,~lomeraçào com os seus 
1ecto_s cxlranhos que abri~Jm o ~obcrano ~
ponuhce. Dos terraços da cathedra se ~' jf )j 
indiram os Jogares do palacio 1»pal, os '' 
aposentos de Pio X e dos cardc.1es pa· -..ii.:: • 

latinos, as antecamatas, as ga1erir.s. todas . 
as depcndcncias d'esse vas:o rcctangulo (, ;=\ 
dlreloa da basílica de S. Pedro. L:'.':=:::::J 



(Cl1clrb de Al>cniacar) 



E. SA~CHF.S DA G \· 
MA.- Auctor do poe· 
meto ,va festa df fkr
cuiaJU>, que foi recita· 
do no Lyceu de Coim· 
hra por occasiào do 
1~entcnario do grande 
histori;ulór. 

.\NIONIO 
01:: ~'lvSfVK· 

re.-0 seu ultimo 
H vro, Tronco Ne;rer
d<!rid(). hnpÔ;.o; DO 

nosso meio Httera
rio este 1>oeta, um 
rios mais interes· 
sa.ntes da actual ge
raçàocoimbràcque 
outros trabalhos j{, 
tinham tornado co· 

~ t)hecidodopubHco. 

i..t.• f"clkida(!c POTcir:\, ~ dlltll'ICti'Bima pi:anh~t:i di~dpula de Rcy CqJ:a. 
ço, q,1e inkia hqjc, no Real Coo"rva1orio, a $Ua c.;1rrcin. artl..tica. 

MAESTRO FRANCISCO Coo1v11.1.A. - O illustre professor de musi 
ca, que ha pouco realisou um concerto 1\0 salào da 11/uslracao Porlu· 
.irue=a, tern uma carreira artislica das mais brilhantes, d istinguindo· 
se perar)te o 1\0Sso public:o dur<.tnte ot dnco annos que no theatro de 
S. Carlos trabalhou sob a regencia dos maestros C~mpanioi, Lom· 
bardi, Gonta e Mancinelli. 

A UGUS'l'O BOHONE.-Foi UOl dos mais 
dfstinctos photographos portuguezes o il· 
lustre artista que fallectu em 1 1 de maio . 
Tinha o cu(SO de pintura da Academia de 
Bellas Artes; eritr:'tra muito novo na pho· 
tographia Fillon de Q\lC se devia toroar 
proprietario fazendo d·eua o atciit·r artís
tico por e-xcellencia, on<le durante cmnos 

successivos a talta sociedade e todas as figuras 
de destaque do nosso meio fornm posar dian. 
te da ~ua objectiva. Augusto Bobone deixou 
trabalhos 1nagistrnes que mereceram recompen· 
sas em varias exposições e alguns d'elles os 
lei tores da 11/uslra(tto Portug-11c::a tiveram occasinio 
de vêr reprodu;ddos 1\as paginas da rev\sta cedidos 
gentilmente pelo seu auctor sempre devotado a to· 
das as manifestações da arte nacional, onde teve o 
seu Jogar de honra conquistado á custa de intelligeo 
cia, trabalho e perseverança . 
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As flPl~s da comf>tmlua d,. i()r~Nd'1: 5-f'nt:ul::i<o;, l.uiz.a ~10J1c;a t, Eula.lia Za\>ala. De pé, Jose(ma 
Éduartc, Amalia C.111ttl)O!'I, Pilar .\1ar1i, E:m:nnac1on Alooso, l,,.cof!OI' Rome10. 

2-Cnipo da companhia de uu.\lcl:l (CTltlrh d~ Benoliel) 

6h,\ 



1-A c:orpouçlo de bombthoe d(' PoH•l"R'C, c1uc acaba de: c:ckbr•t o 11 .• arm1vCl'$t.rio 
d1 1111• (und•Çl.0 

3-Um !lp.tC:U> do funtra l d • •r. c:ongclbtiro Ablllo lkç•, tm 8r1c•1•ç•. 
•-l"o•l"'lfll ft-ll(IHJf-0{ Co1111.1mc1 popular-tt da Ilha 6e Sailta \1ar1a 

~-o n. C4>11 .. clhtJrl) Abtlio 
8t>Çll. morto (lc,.:1ttrou111co~e: 

"ª c•••r•o 6e ~ª'"*•• 
81••··~·· 

<.An:~•:1.111t1Ro ABtLtO 
BBÇ.\ O chefe do partido 
re-,.:enerador de Brt1g:C1nça 
foi colhido pelas rodas do 
comhc,lo na occasiào em 
que cl(·sda na cstaç:to de 
Si11sas, f,1Het·endo momcn· 
tos <lopois, A su.'.! morte 
causou o ma is profundo pe· 
zar e o seu funeral foi u1na 
impo1u·ntllliSima manifesta· 
ç!\o d~ saudade prestada 
1>0r todas as dél<;.~cs s.ociaes 
da t·id~1dc. f, conselheiro 
.\billo llcça "ª tambem 
prc ... idcntc d;.1 r; mara )lu· 
nidpal de Br~i,:-;mç(t e o d is· 
tricto dt~\'ia lhe ;il~ns dos 
seus m~ais imr>0rt.1ntes 
melhoramentos. 

- ~ 



665 

1-0 ·tspada Pa~og;~o.: 
.Hlll11dO dt IJIU!tta 

•• i-t.·m de.alf.tre ... 
s- Vm•a farpa dt Jo:M: 

Cuim1ro ... 
-1 - lfnh par de ba11dari· 

lhu.s dt f11e11tt!> ... 
5-\Um:i. boa \'ata 



1- U•n pai.11c en1 redond o de Paios. l-tJm paue POr alto de P•J:OS 
,1- Pa.iQI lanttaodo o touro. •-razoa aimul.ando a tttorte do touro 

(C11ck.1ct.t lt:.aiãtl) 





Um dos primeiros actos do reinado 
de Alberto I foi a inauguraçM da ex

posiçào universal de Bruxellas, grat(I ao es · 
pirito do soberano que mandou entrar nas 

1- A inauguraÇ"IO offieia 1 da cxpos!Çilo J)e!O rei e a rninb .l da Bclgica ua grande saln de íce:tu. 2- ViMa 
da çida,de de 8ruxclla&; 



X'um largo espaço, um 
circuito maravilhoso !as noi· 
tes com as suas rnll lm~es, 
ôs passeios, os J. ardins, 3S 

torres alteado.s no a nota 
d'uma cidat,c nova dentro 
d'essa outra cidade da in· 
dustria e do commcrcio. ca· 
pilal d'um JlOVO Jlequeno mas 
que o seu rei declara cer 
um largo futuro, confiado 
aos seus portos. 

Ha coreto~ enormes onde 
tocam as bandas de musica 
atroando os ares. Nos pavi· 
lhões app~1rccem os generos 
dos vatios p:tlzcs. aesde os 
mais cxoticos aos de maior 
progres1to. e o l,alaC'io belga 
é ent.'\o todo de belleza com 
o seu pordco monumental. 
os seus ~rupos alleizoricos no 
alto, as ~rondes estatuas ele 
marmore no ama.ado central. 
ornando a entrada. lia n'cs
sa expos1ç!\o um trecho curio 
so onde se rcvi\·e a \•elha 
Bruxellas ll"menga. do pe
riodo tmrgut"t., do ducado de 
Brabante. S!'lo as casas do 
aMlgo estvlo, as lojas com 
as suas lcAendas, lodo um 
aspeclo C\'Oc:ador d'um pas
sado triste d'essa na~o fe
liz actua1mentc. 

Trttbo" ttQOnfti1ulçl11 da \'t'lha Un1u!la.io 

An sahir·JC d'c-sse logar e ao passar.se para os 
pa,·ilhõcs da cxposiçao. julga-se ter sahado os secu
los diante das machinas portentosas. da.s mobilias 
mod~rnas. do'1 trajos dos passeantes. de tudo que 
se vê na monumental e:otposiçao bru'.'<ellezn. 

Os pavlllh)es sn.o maravilhns d'arte que abrigam 
as mais complkadas industrias, os mais activos ra· 
mos do commcrcio mundial e que se \'lsl tam C'Om 

agra.:lavel surprczn. Delineada com 
o maximo cuidado, posta em pra· 
tica com a mais fcrvcrosa das 

dando loirar a tudo, 
caminho aos produ-

cios de \odos os po,·os. essa expiosiÇ' tJ 
tem a par do seu encanto anistk(.\ 10i.ta 
a grandeza d'um soberbo empred1(·nch
mento. 

Tamb<"m os soberanos, ao inauguir<tr<'m 
esse certamcn valioso. ou"iram as \l.C\;'l;1ma· 
çc">cs remmb;mtes dos subditos cncamtados 
com essa aflirmt11;ào de progresso .a que 
Alberto l prcsla todo o seu apoio ,de rei 
verdadeiramente dedicado ás conquis.t;.1s elo 
nosso t(':mpo. 

O mundo que já fixára a Belgk;1 com 
um certo 

de uma dat puu~• prlncl1>11ts da cxposlçlo, vcndo·11e 6. e.qucrda o gr•11dc pa,•llhl\o di. Htl•k•: ao fundo o pavill11lo 
' d1<tlt" a nla dH ítila.t 



res1)cito ao vl'r a sua t-: t ;1ndc expansno no 
Congo, ao vêr como o V"Olho Leopoldo ta· 
lhára um imperio na Afrlca, agoról, anlc o 
fomento d'acJuella nnçào, a par. t(UC ali reina, 

a forma inteirnme1ue 1nockrna co· 
010 o ~obernno entara todos os 
modernos prol 1lemas, dr.ten\ sobre 

f cita mais demorarlns vistas. A ex· 

- .__.6!l 
~~---____;=-~---------.:: 

6;o 

1-0 rei e 11, Ntluh• da 8tl1ttlca visitando a '"xpoi;içlo. 
1-0 pavflhlo alltmlo. ( Clitllb de Ocllus) 



O cometa d'llõ:tllC)', tjue 
de setenta e dois em se· 
tenta o dois annos visita a 
Terra1 gerando stmprc ter· 
rorcs, sem mo li vo e que, cm 
19 cio corrente, mais uma 
vez surgiu na sua mais pro
xima passagem do ncuso pia. 
neta desatlou as objcctivas 
dos photogrophos e Impres
sionou os seus ditlus, alguns 
dos qua<'s. como os <1ue rc· 
produzimos. s!\o na realidade 
curiosos. 

Quando dentro cm setenta 

~o!~~ :.~':.~e}?;;~~:~~~ia~ ~ · 
a humanidade que wh•c-z j!t 
nào se apa\•Orc. t<'r!t n'cstas 
gravuras uma <l<>c:umentaç:i.o 
interessante c1ue JHtra a pe· 
nultim~1 ap1wrlt;r'lo tio CO· 
meta só se cncontrnv;i no 
boletim da Socled"clc Astro· 
nomic:a de Londres. 



PhOC.Olfllll>hia c1htida 11iela 1//111/tafdo Pur/ttpna oa mac\1111t1dn. do dia ti, cm S. Picdro d ' Akant•r• 
C'Ol'll mei:a hon. ele llOtoC " n qual a objeçth·a "''"º 11a 1 rhntlr• linh• obllqua da direiui a 111ar1:ba 
:ucencio11al do l'l•nttt\ \ n1u" e na linha c1ue lhe lu:a ll tu111trda, partindo de EObz-e 11 tftreja dia 

· - " _Graça. oeomct• ele llA\ley 


