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lll11strac1io Porl11g11eza li sfri1 

Por s~u pod~r sobr~natural 
Est~ bom~m op~ra milagr~ 

Os cegos encnergam. os paralyticos caminham. Os invalidos condenmados 
pelos medicas, recobrão a sande graças a elle 

NÃO HA MOLESTIA QUE ELLE NÃO CURE 

Elle $upp~ime as dô~e$, $B~B B$ chaga$, cu~B o$ cenc~o$, a con$umpção e o$ tumo~e$, e ope~e me~avilfl 
oue confundem a medicine mode~ne e de$Bfiem toda B el(pliceção 

OHerta notavel de consultação gratuita feita aos doentes e aos affltctos. Elle os cura 
~m suas proprias casas, sem vel-os, tão facilmente como se estivessem em sua presença 

... r.orr11~oond1•1wln ''"'llf't•lnl.-As çurn:"I <llHlSI (IUl' n1 llttltrf>" 
tru-, vhlhlu~ l>l'lo ll ll'thotlu do sr. profl'!o'~or Mnnn. tJ 't•~tll l'I· 
dnd11, :-.(i.u t.11' um t'nrrwlt'r tli11 :-urorehenden1e. que l-'lltt ... ruo· 
~urum uma ,.f,n t·urlo~l,llHlt•. mna immr·mm 'l'lll"rwlí.u u 
u mo. 6d111lrn4,,'&o •·oh"'"'ªI. humm~ra....i: ,- ezel' t•ll1• tratou 1lut'11· 
tr~ <Ili+' Pram fh•daratlo!-> lnn1rn,·e1~ pelu:o- nu 1lh'v!>- t' ,., n ... , .• 
,:uiu tro,,1•l·u:-. a .... :uuh .. • t• á , . ida. do 1110110 o mai~ lr1n•11111r1 .. 
h f'n ... h 1•1. :-õ1•11 11wth1>do t' 1'lln>l10 de J)rofundo m~ .. tt•rlu 1~111~ 
" ª' cr11tu:ulo QlW ,•lh• nlto ::e M:n·e de tJru.io u1i.:111utt 1•rc:-.· 
<·t11'1n. 1w1v .. uwdko"'. Flh• 11r••ll'nde ter dc~t·olit•rtu uum 1 ••r1:. 
lei nalurul. (Jue 1;0 ..... ut• 11rc111rh·dade::. e:-1x-d:h\!' •· th•t-t 011tw· 
t'idb ult" huJt•. nint n t1J1phca<.;cio d'e:,,la:t orv11th•dnth·"'· 1w
n hu11111 111oh•!'(tlu t" lun1nn i•I. E' e~tabrl{'ddo. JK'lr 1uc1\'lh· ln
diht'Uh\'i•J .... t1ui• o pi1tfrr m~ ... krloso uut.• lhe deu t·~lti dt ... t'v· 
her1a. lht• 11t•1·11il11111 clar H ,·J:..tn tlO:'. ct•f:cCJS o o Ul"U de "1('UK 
111r n1hro... oot1 ,mrnl~ tlt'O!'l. Crac;.·as u ella. cllt• rl't11i111m u 
t•hm1111rn clu ,.hl11 ruw i•RllÍ oun!-<l a aungar-s.e. ('m vt•t-)o,c U!oí •11u\ 
fhhlu ú hc lru du lu111ulo t · tol'na a dar o $Hll•h• n do1•11tt•:-; 
«onch•rnnnrl ol'I oor .. u1nm1dnclt':; 1nc cJ i<'ai;. m t•i;m u. l::IJt• LJtu·c•t•o 
~xcrtor u11m U\H' lorlcl111lu ub~vlula ~obre-. us molotoitlO~ c1u1• 
d 1·,·u~IHm u h111111111hllult• t.• iw.reco dkhtr s ua ... \•ontudt•K t\ 
m orle t•m 1•t'l'l-l"t.m. Sc•u t- t tHl1'Nl1os são intclrnuwn lt• f(rt11u110 ... 
4' t;C lwm <1ttt• n ""un ~rk'nt."'la o f~onho 110 ('U~o tlt• ll1111lrtl' """ª 
orutka ... .-. u umn frNu1r1ln nrmst:uln e dr t1tlc1ulrir u,.:-;f111 
u rno ~rnnd1• +' rn11hln lurtunn. t·ll~ vn·rr•r<' d:tr J.l'rrtlulln11w11-
t~ H'U' t•ou .... t•lhol'> a h•dm;, ~•·111 dlstlnt·cüo de du""-1" IH.'111 Yu 
fortuna. 

•Sou dono dll minha dt>J'•·otwrtn. dl1 elle. e lsço 0111•ron•I· 
tnr n CIUl'lll h••m 111•· vnrcn~. Pu~:-u t•urar c'Nn a m1• ... nu1 fnd
lidotl<' n lUt"H•rn1lo"''" o nmc·ru. tl varn.J,:oin. u albuml11url:t. a 
neura ... thenio 011 •1uuh1uer u10l1•slia cbarn:ulu lnrurovcl, l'vmo 
'"°~'º narnr o rth•11rnn11 .. mu. ''""' fmbara(ob ga,lrko .... o tn
t arrho. o en,·e1u.•1uuu,•1Hn do '"'&nlruc e as outro~ mofi a lO!iottlUU 
nflec 1nm o orf.(anl..,mn. Tt•nhv 1.•gual $3lbro.ctio cm tJttr nwui.. 
coni:-<'lho~ ao 11ohr•• c·c11110 R'> rko. Quando ~e traria cltt i..uudt". 
0 dlllht!1ro C'('l'Stl d4• 1 •r Ulll Í81'1ur illlJ)UrWOtC à UH'U~ (1lh0Jl, 

Eu troto o 11rlnd1>t• t· o rn~ntllgo no mc~mo oé tfo c~·uuidtt· 
d•'. P ara mhn Wdo" 1'á11 CJ.::m.u.1~. como df'nnl(' dn lt•I; mlu 
foço nl•11hu11w dirr.•r,•1u.·n ~oc·lnl en tre meu" dot•11h•14, ~1· (ltll'
ru prt.H.liKnl1Mtt1• uu•u!i (•ulllnth•~ H tud os lndlfTcrrnh'muntu, 
nada uw hlll)f'rll1·tí dfl rnzc·l-o. l)Jrci mui"': t.•0111i1111ort•I H c·u l· 
dttr do m cu l!I 1lvtmto14 t.·0111 1•slPK l)t'i nrlplos todo o h•111vo c.111e 
fÕr l'UJ)U7 dt• (U7C•l ·O. 0 (IUC OK Oll1rO); raz('m OU th·f~('IH tlC 
fnzcr, núu 111(.1 t'ulu•rlu inl1uPrwlnr. Sinto que é 11tt•11 dM'1•r 
dt.' c·urnr fi«ltlt'tl\'1'4 cirn· ~ufTn·m: rHlO po:t~o cli1lxnr mru~ P'f\· 
u lt' lhanlt•:- hwlur 1•m ''tlu nmtra a mol~~tiu 011iu1tJo t1stll ('Ili 
nu1 u 1)odPr o n llh·hil·oJoo. Polo; nnlrmo dl" novo c1ue lido C.).iJoohJ 
m olt•.!iotin c1w· t•u ntlo 1~0~"'" • urnr. 

v.. .. 1n omruuu:tao 1u'111t• pnri!t'Pr ou:::nda ! Tah'P7. o ~f'Jl\. mnit 
n~o o é nutl)o, ttut• n \"rrdndí' m.·:.1110. Conheto a rorc11 ninrn
' llho::-a Que t'stó t•ut ml111m~ mt\o!', ()0"1ll(' a ouz t>lll 11ru\n 
lnnu1nc rn~ \'~11·~. \ ·eh :-nl,cl~ oue a tisk:t pulmonn.r \ .. t·omJ· 
dera.la lncurrt\ t•I: IK>h. nt\o hl\ multo tempo. uma thin11•ll11. 
All~.., li . L. Krll~ . foi 1nrorniatla pelos medko!<, ouL• t\ra fl1'1-
cac.la do <·un .. uml'<.'40 o ou~ .. eus dia ... eram t·ont:uleo!'-. \n 
oninlilo d 0 f.'81C'""' mt'tlko~. o mal era incur:wtl •• \ JJOhn.• rnpa· 
riga 2-'C cJtSL't"lH'nt\'n, PofR C"U a cur~i. emborn <·ontrn o 't•r<'· 
dh'lo da faculthuh\; t'urvl "<'US 1rnhní1cs e tornei "' dnr no ""ru 
<·onH> t•nuu·loc.lo n~ r~h;õc~ de ou tr'ora. t ' rrm :i;.('nhorn tl4' 
Montb(oliard. tu·hin lnH' lltf' soh 11l('u~ ruidod11 .. 1•nr:1 n uw .. mn 
turrl\'cl nwl1.•tU lo, mu c~L."rC\'C uu.: clla c:;.1 .. í quu::ol «.'Ullu.lu. u 

ro111 11onc·o 00(11•rr1 rcmtnr NUll mn1~ umn vlrtorln nn mll 
hH"ll\ contra a 111orlto, :\l11uw•111111'•ili• nutllur a ~lth(fu.:áu < 
t1•11ho de rouhnr uu turnu lo 11 11n•1a tlll•' t•ll1• n•t•lnmn: t'· 
l>O .. ~hel t'UUpfe'fH'llCJ1:r o r\'j.C\1~1ju llUI' l"I' àl)Odl'ra cJC li 
n\·:"ta <lomlnà~,;ãu al1..,ul11Ut •1w· t'\1•rt.,·q eoiohrt· a mQrtt.'. 

.\ \hrrUJ)(>Uth.·a mt><lrrnn. Jumnh .. •uniu 11 t:a11t·ru .. \ l'ir 

~~~ i~1,;~~ª;11~;·:e:.~·~;;~;~·:l 1~.".' 1t1 ~~. ;:;•: : 1:~:-11!: i:,~:. b~10~~~ ª v'i 
rr1·i;;o dv ltitoluri. ~áo ,,,, .• 1 .. 0 t•orller 3.., nt.rlll'"- 1wn~ 
º"' o:-so:o.: uwu lrotamrntv t'• fodl, at:radtt\•d 1• não rnu:-a t 
:1IA"uma. entretan to tlut' o 11ml dc• .. ni111ar•·1·e. l'nta llt: mui 
11:u·ientt.·~ •• \lmo .• \leh•n. :-o1tT11u ti 1·~1c· rnnl H·rrivel: t.·lla 
via deaute de ~i u mor11• hi 1 re·1uln. 11ut.;: t•ntn•t:ton·tol' n nu 
tuldtulo~ r Ut•ou t•v1111•lc•hum•11ll' 1• ru1llt':1Jnwnh• t'uratlu • 

• \ 1>aral>"-"iU {• outra 11 wh•Mlltt :ooum10:0.tH t11n1mví'I. :o;r, 
Tuurnun1 fl;urlrin d't· ... ti• uml tt·1·rl\·1·I. C:u111 01111to~ t11a ..... n 
nuH ilc tl':llH1nt•nlo, C'lli• 11uud1• 4,ft>b.nr o carl'inhu <llW •Hlu 
nha ahnndvrrndu tlrn 111111• tilto nnnu~. - Sr. t:-:tie111w ll1w 
lln.1u n1ra<10 t' lll o lh1 diU~ de 111110 Ul'Uflh~lhM~IR d,. tlllfJ 1 
lrln htl\"hl vmw ru11w~. ~'" n1wr·t•I t'l1111rn 1111r lo(ht u pu 
tJtW 1•11 tlz um 1nllugre cm ~P11 í11\•11r.- ll11v ln nmb tlu lri1 
n11nu~ (fur :'r.lh'uí~ l.urrht•1· Stllth·i·lu llt· l'lwu 111u1i .. 11lO nrtlcul 
t•llf• nüo p0Ulo 1mtis •·a111l11hur. 11ll11 n1111i11 1nab. c11JwrtJn 
mullo e tod:.t a ('Srit•i 11• cl1• truunll10 ti11lm ... t.•-llw tornado i 
í•n:-:-.ln~I: tllt> l'Uf\1U "'l' n•llll•h.:1(11111•11\l: l"\.tlll quinze úias 
uu·u lralnm('ntu. 

:;r. Crislobu l ctarrin 1·rn n·Jru, IHWll\ sf)l:o anno~. rm t"• 
-=e11ueneia de cntura1..·ln .. t11w utrc·dtt\fllll aml...-1~ º ""' olho": , 
e nt•v dia.:- ellc th"ou rurndo ,.,.m a menor inlcn'l."tu;,,•fto 
r11rg11·a. 

o .... raso!' qut! andJU d(~ i"itnr ~Au ott qw· nu~ w•t•m 6 mf'1 
clt· monu•mu. entre ª"' n•nh•n:t.:- d1• 1·a-.o~ mai~ ou mt'I 
ich'nth'os qur <':0:1ilo (lrd1h·nt1u ... no uu·u ntr1orio: .. e us {") 
(! apena.$. varR provar 1111P 1160 1•xfsh•m molt.• ... t.a. .. i1worn,·t 
l•Jo<IH~ molP .. hn ... t:rn1n l11q1ran•b uh'· tá th.:i'1'ulwrta dt• 111 
m1·lh do : (•IJu.s nlio u ~1i11 umli-. hoJ1-.. 

- ).Jus tomo t'• 0 11 11 11p1·rn l'~"'ll2' t•urn~ mnrn\'ilhu-.:t.s'! Cor 
r fl llê J)Ol'l.:W.Ji:ot(•~ c~lt• 1•\lrnordlru1rlu 11utlc•J''} 

•:-;.cr-rnc-hia pn·d~u u111tt 11 \plH'n'-'lit• l11nga dt·111:1l:-i pn.ra 
durc•rt•r ludo lt<:-ou; 111014 uc1ul h.:1H1t· .... uu1 ll\•ro uw• t~i·rc\• 
nu tlllll l dC:il'rc,·o 111l11hn clf•Jooc·ubt•rtu t, 11HH1 mocln dt· t'U. 
o~ flo~ntc!-l-; cu 1it\o vcmlu c"l•• llvru, 11t:1"' >'it11 o Uistnhuo 
l)(':O.:>OU:O. (1UC ~C Jnlt•r1'!ol2'HIU tlul" Oll'U lllt'tlHHJO; ('11 llUUHJt 
~rn11 1ltnrnf"ntc o totlu~ at1t11•lh·~ flllP 1u'o p1•d1·1t1 .• \1(·111 1l 'ls. 
a luda u Jle'~J'Otl d11r11 lt.1 ow• 1t11' t'i;orrC\'t', lnclwnndt1-~ 
~t·xo e de:ocrc,·e11t1u 11~ :;.,\ 1t1J;t1 mtt"' tJ1• <11w .. .,rrr•·. envi 
ttlngno~tko dP sun 11111l11:it:n. j1111lu 1•om u m•"ll livro int 
lnLlo: Is /Orfll3 $("("fl'lt1S "" IWIUfl•:fl. 01r·Jh1•·IH'I tambt' 
nw ... a cio:::- :-ynwtMnR:- tlt• flllf' ~offr1· nr1uafnwn11• •·o m. 
de obt~r a ~un nun llt'ltl Hru11uputhlft \hrt Pm rari .. 11111 
crlp1or10 para a l'orrt: .. pom!t•1wln l-1(1 ... 1& 1)ara. rcn·IH'r t lC 
e:o1t:h lnrorutà\'ÜC~ t'~•·r•·,·c·r uma 1·nr1n tllri,:thlR ao ~r. G. 
~l.\X~. Set'tiu n.• 2~0l:l: t-:. 1 lt'. lhu\ d t l.uln'r<' n.• ~. P ar 
A te dos os <tllf' me e"'''rc,·1•r1•1n tlnr•·I n 1)ruva e,·idt•1111• 
i.wt.ler que pos ... uo.• 

-Quereis ao:.1:<lm cll1t•r tl\H' bdu o mundu pó<tc. ~cm t 
rcoc..·úo. ~e pr('v:tlf'H'r tl'•• .. ta nrrerta ;.:rndo!':l'! 

'Digo 8bi':olutt111H•11lí' o lllH' IH'""º r fhf('I àb~olutnm('ntt 
oue t.11,::o; Todos o~ ouf:\ llH' c'l'>rrt•\ Pr1•m ri·erberão mf'u 
''ro, o tJiagnul"'Ur<1 do ~un rnoh•1·aln o a l)ro,·a dr' rncu ovd 
• Lltulo ubsolulalllentc 111·a1ullo, , 



te suportavei ... , emquanto se não metiam a .íazt::r 
e;;pirito, coisn para que tão malfadada ío1 tsta 
boa terra portuguc%a. 

:\a sc~unda·fcira parecia que a primavera fa
zia a sun eutr;lda triunfal. Ceu de um cobalto pu· 
rissimOiSOl acarici.,dore inebriante . Era urn d'eS· 
tes dias, verdadeira e exclus ivamente 
nossos, um d 'estes dias ca pazes de ten
tar os estrangeiros mai~ amimado~ pelo 
qut, n 'c~te tempo. ha de melhor em 
França, 'fonnco e ltalia, e que é a uni· 
e~ recordaçãu boa que eles levam d 'aqui, 
onde tudo o mai, lhes falta. ~!ais de 
meia Lisboa \'dU para a rua ainda á es 
pt:ra de <1uc a dt\'Crtissem, mas parte 
dos que de\' iam f.uel·o llcou .. se em casa 
a arranjar prcparati\'Os entusiastico!> pa
ra a terça-fo1ra. hnlretanto, havia ani
mação de carr'1~ e de mascaras, bata
lhando-se rijantcntc com am/dli, C(;col· 
lts, /xJuhdus, trem<><;os e alguma farinha 
ã mistura. 

O domingo e n tcr~.a-íeira são os dias 
culminnntcs da brincadeira carna,·ales
ca. O dia lindis.,i1110 de sei::unda feira era 
um:\ promessa nnimndora, segura, do 
que ~eria a tcrc;n. Devia lambem estar 
um di::i. soberbo . Ni\o houve trem nem 
automovel que ~e nrlo contratasse de 
ve!';pera. A' noite n:.io havia um carro 
disponivel. t-:squadrinhou .. se pelas quin
tas e iardin$ tudo o que escapara à in· 
,·emtira; as pa1>elarias1 os celeiros, as 
capelistas, as coníeilarias, todas as fabri
cas e depositos de pctrechos e muni
«>es qua"ii se es,·asiaram. 

1>or quem . em· 
fim, não hou,•e 
ca,tclo que se 
nlo armasse, 
não no .ar, mas na 
con tingcnci a de 
uma \•aria~ão baro
mctrica, que \'em. 
es">Cnc ialrncnte, a 
dar na mesma. 

Que desaponta
mento doloroso! Na 
terc;a·fairn choveu 
em Lhboa todo o 
dia e todu a noite, 
~em uma estiagem 
de minuto!> seque . 

t -l'J•\ 11ar cln c•11111n 
i-C014lmnt e.lo '1111110 

Fi.zeram·se as mai' engenhosas combi
nações dt t.ttica guerreira para o dia se
~uintc; cn-.aittram·:se cena~ cm que a 
beleza e o CO!)tumc se conjugariam na 

3-0 gl"n4"ral. o aJmlantt f' o lml>i"dldo. mtnln1H \lla:ut>I \turnJo Bultltr· t>·ltr 
t:. Huttltr e •~h Ira d" \ze,·edo. l-0 carro da fJmlll1.1t Jo .. t• P~f'ft"lr3 \J:tl'h:tdo 
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f 
), 

1 

forc;.\ 'obre a ci
dúdc. L'm d~!"'tC, .. 
~ro, por fim' 

J.isboa. por~m . 
n?\o '~ deu por 
\cncida •• \ chu
"ª n.'io pass:\, 
Pois, e o 1llC!<>OU .. 

? Tanto~ trcn... e 
1, .tutOJl\O\"t.:i-. :thl· 

~.ido-.. Lutta dcS· 
y pt."/.il fc:Íti\, t;rnto 
~ plano rl ... onho ar· 

<1uitctado! E saiu 
! J <.I e 'tt>midnmcnti.: 

I 

IMrn a rua de-

! 
haho de uma 
chuva torrencial. 
Ondchnvía o me· 
nnr :\briJ,:O npi· 
11 ha \'n-sc ~ente 
com soírej.!uidno. 
~os v:\osd:1spor· 

~ \ ~ tai:. nas portas 1-0 campino menloo J . Bonito ~-O carro elas ramtllns <lmieal\·cs 
~ ,.,,,~ dos c 8 tabe leci- O Htl11llrel!t- 3-0 carro da rainllla Ho<1ue da 1:onsel'3 

' 

d .\-Outro C{llllJ)iDO -~~ 
O\Clll<'" e a~ es- :r-.\S rreançn< <1ue tomnram pnrte no bnlle do c;enlro lle•r•nllOI ~ 

- ~""""-""""e::,__--=-===-- <=~~~ • .,. ~it··':P 



~ 
~ embaciados para verem me 

lhor. E todo aquele cortejo de 
llMSCo\rns e veiculos ia e \'inha, 
ruu <thnixo rua admn, orn orde· 
nado e vigiado pela policia, ora 
11'utna J'>iloresca baralha de ka
leido'icopio, como se t.> hom !'.OI 
de Portugal dourasse e aquece~ 
M: tlo :>ingular espt1acu1o 

lma5'ine-se, quando â chu,·a 
íu::.ti~ante era tão \'i\'o <.> ardor 

l-Urn3 ca' algo.da 4Y" 
-~rc:tnt;M no baile do Att"nru 

(Glkllts de IH.•nollol) 

cJo <li\'crtimento. o que seriâ deb:tixo 
de tclha5. onde, â noite, 'e d.mc;ol\'a 
e ~e representa"ª· lima loucur.t que 
n!io se descreve. 

E, ..,.~ no meio d 'ela ha' i:t. um \'i~,. 
Jumbrc de juizo, quem dav., a not., nlo 
eram os grandes, pel::t obriRaçào loi,:ica 
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f e~ .Jltfll~ ronch.1zlndo 
nu,,<ara1J1 .. 

'!-\ ~rana11a ht'li.lorlf't. motoddf'I& 
ornarnt:'11ta<la. 

do~ .-1.no:,; eram a'i crea111;.ls, alg-uma-. 
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1-C<luardo co~ta. frade. ~-E\ n Xutiftl 
ne1H1b1ica 3- 1.oreoio ~nql. l)ler rot 

.i-Grncietc l"errelr:t. )Jrl'l.7.l lelra 
:'...-Gullherm1ua :'.\lurnlhu. c.st\ldnntc e Moelln coelho, 

pastor dos Pi ri neo~ 
••-A rmando llrAndào, ptcrrot.. 7-Vir@"lnl:. lll' !-loun~ 1.hnn. 

parse (lll(lla l n~l t'za) 
X-)Jn rla ~lndnlena <:untrn. ,-uua da Ilha do. :Olndelrt\ 

!>-\'flor llugo .\ln8a lh;ic'il. ~'" Po,·lnllo 
10-\'asco Cosme. !l{l.rfZ'C'nto do ('\:f!rc·ho 

11-lldn nuro Bi beiro til' j\ lmeldu. toelho 1•re10, t.• 1>rcmlo 
t ~-.\ugu~to 14eonc. l>ulz ~1 11 

t3- l..a,·rnde1"1 
i.t- n1 .. ço ·1·e1es. ~:Hlôl4'ftc> 

t:S-Jo•H\ (.(\Urtlro. Jr .. ulla lli-llOrrtCIO ·'º' ft("\. ('!Utu.lAtU(' 
'1-<-iahrltla ~O,AC!i. ca111u10 do í.'\.('re'llo 

IS-Cario~ .Je .. u'i. pol dl\ t'hlco 
(•:11c11é.., de neuollt"I) 



-?-1·;sludante:-. ro llõcs 
3- \~ comp;1ohlas do~ varlclS 

teatros: do paleo da Escoln. 

era parodiar a historia; 
era ferir n'uma ico
noclastia as grandes ce
nas do passado e d'este 
modo s·e viu Joana d'Arc 
montada n'um burrico 
e Henrique IV morren· 
do com um tabefe na re
vista folliona dos senho
res escolares. Em Por
tugal a Universidade te
ve a {Orimasia em taes 



no pateo, a sua feira on
de se mostravam os 
mais incompreensiveis 
ienomenos. Por fim os 
futuros rnedicos caíram 
oa seriedade e celebra-
ram com revistas, com à~ um certo cunho 

L ,..// 

~~ ~~~ ,, ~ ~t ...,~. ~-~~ 
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1-.\ f'ntr.ulA ,.:oito~ d'uml'.\ fl.'lmlli:i 
c<111\ldA1la n·uma boda 

Os zulús não se leem na 
conta de pretos. A côr um 
pouco aliviada da tez de 

1 muitos d'eles, as fei
ções um tanto finas, 
a estatura robusta e 
esbelta não deixam 
de lhes dar alguma 
razão. Não são pre
tos no rigor etnico 
da palavra. 

As mulheres en
tão, que presumem, 
ainda mais que 
os homens, ser 
as creaturas mais 
belas e inteligen
tes de toda a ca
fraria, repelem 
indignadas a me-

1 nor confusão das o ser; mas não 
suas fórmas gra- toleram que lhe 
ciosas. do seu chamem pre-
v lhar intel igente • tas. São tri· 
e meigo, com os guciras, são 
Jas suas conge- escuras, são 
neres do centro m o r e n as; 
e do oeste da ~ mas descen-
Africa. dentes puras 

A Sulamitaain- ido a 111a1 di-
da dizia pela bo- 'ÇOadoCham, 

~
:a de Salomão, ~ .~ isso nunca! 
10 Cantico dos · __.. . ~ Durante 

~==~~===============·~~===~---== \ 

I' 



m11itos seculos os zulús não se diferen· d 
çaram dos seus irmãos mais retintos, 

~ abrangidos sob o nome de cafres. Dean· 
te da onda impetuosa de arabes, que se 

~ 
alastraram pela costa oriental da Alri· 
ca, os caíres resistiram o mais possivel 
a aceitar o islamismo e por isso os in· 

ln' vasores lhes deram esse nome. Mas o que 
não fez a religião, fez a fronte alfa e es· 
paçosa dos arabes, o seu nariz proemi
nente, o seu corpo desempenado e ele· 
gante, o seu rosto oval sobre o comprido 
e um grau de civilisação que eles leva· 
vam, absolutamente desconhecido n'aque-

las paragens. Não lardou o crusamento. 
O sangue cafre lotado com o arabe deu 
pelo tempo adeante exemplares sensivel
mente melhorados, havendo alguns de uma 
perfeição admiravel, quer nas fórmas, quer 1 
na inteligencia, quer na cõr. 1 

As cotonias arabes fixaram-se na costa ) 
que mais tarde havia de ser dos portugue-
zes, a costa de Moçambique, entre Quiloa ~ 
e Sofata. Foi ali que se operou a transfor
mação benefica d'aquele ramo dos Mata· ~ 
beles á força de se lhe injetar sangue es· 
tranho e vigoroso. A conquista dos por- n 
tuguezes lambem lhe trouxe mais tarde ,. 
uns globulos europeus de primeira ordem. " 
De lórma que, graças aos arabes e aos 
portuguezes, os zulús chegaram a consti· 
tuir uma tribu poderosa, um quasi estado, 
com uma organisação militar tão temida 

pelos visinhos como apetecidas por estes 
eram as suas mulheres. 

Na Zululandia ha a poligamia, escusado 
é dizei-o; mas a mulher não tem a condi· 
ção passiva de um objeto que se compra. 
Compra-se, é tristemente verdade, mas 
com o seu prévio consentimento, mudan
do assim o caso de figura para revestir, 
embora mais toscamente, a mesma figura 
que revestem outros, sancionados no seio 
das mais acrisoladas civilisações. Na Zu· 
lulandia namora-se e ama·se com paixão, 
ainda que o fogo dos corações pareça 
abafado, desde o namoro ao casamento, 

por uma pragmatica fria e rigorosa, que 
faria honra á cõrte de O. João V. 

O namorado póde segredar o que qui· 
zer á sua escolhida pelas sombras amigas 
e discretas dos palmares e bananaes; mas 
tem que fazer uma declaração d'amor em 
fórma e testemunhada, antes de casar. JI 
Para isso vestem-se ambos segundo a 
pragmatica e cingem as suas expressões r 
a umas palavras rituaes que, para o efei· '1 
to, tanto montavam ser em latim como na / 
lingua indigena, quedando-se por largo ~ 
tempo n'uma atitude contemplativa, que é ~ 
a nota mais interessante do caso. ' 

Feita a declaração, dado o consenti· \ 
mento e concluído o pacto, passa a noi· 
va a arranjar a sua loi/et1e ao ar livre, pre
cedida de uma ablução geral, mas esta 
recatada, dentro da choça hemisferica, co· 



®~ mo se fôsse um boudoir. Para a toilette a noiv<. 
pega n'um espelhinho toscamente emoldurado e 

vae verificando que lhe ficam a matar o adereço 
~- de perolas que lhe põem na cabeça, o colar e va 
~ rios penduricalhos exquisitos com que lhe ornam 

'r.. o pescoço, os braceletes que lhe vincam lundo a · 
\ polpa dos braços e se lhe enroscam nas pernas 
1 pousando sobre os tornozelos, o ficha que se :he 

ha de desprender dos hombros e a peça de ves· 

1 

tuario que lhe ha de velar os quadris em volta. 
fica-lhe um objeto que ela só porá no dia se

guinte ao do casamento:-é um se~undo adereço 
de perolas para a cabeça em substituição do que 

levou no dia das nupcias. E nunca mais 
deixará de usar esse, senão quando lhe 

nascer o primeiro filho. Ao mes· 
mo tempo que a noiva se prepa· 
ra, preparam-se os convidados 
que se reunem n'um kraal amigo, 
ajudando-se reciprocamente E' 
interessantissima essa cena pelos 

requebros das mulheres e 
pelo cuidado arlistico que 
elas põem no menor dela· 
lhe da sua pitoresca Toilet
te. Depois as familias por 
ordem hierarquica (sem
pre a pragmatica) dirigem· 
se em ordenado e jubilo· 
so desfile levando os seus 
distintivos, os seus emble
mas e o chefe á frente com 
um ramo de flôres, para 
casa dos noivos onde está 
preparado no terreiro con
tiguo o festim nupcial. 

Os manjares são cosi
nhados lambem ao ar 1ivre 
em dois enormes caldei
rões de ferro e constam 
de raízes e outros produ· 

t-A •lOlleue .. da noiva.~-,\ dança do c&tlamento: o .. eJou• da rest.a 



tos vegetaes, haven
do para sobremeza 
um p11di11g escrupu
losamente fabricado 
com sementes va· 
rias e arornatisado 
de hervas especiaes. 
Para regar tudo isso 
ha cerveja em abun
dancia levada em 
cabaças por mulhe
res que desfilam 
e gu a 1 rn ente, urna 
a urna, com a gravi
dade de urna pro
cissão. 

Terminado o ban
quete, segue-se a 
dança que e o c/011 
da festa. Não se ima
gine que se trata de 
urna doideira infernal 
como seria na primi
tiva fase selvagem 
dos zu 1 ús. Não. 
Aquelas caras um 
pouco aclaradas pe
lo sangue arábe já 
se não transtornam 
em esgares horri
veis; a estatura ge
ralmente esbelta de 
homens e de mulhe
res já se não desmancha em contorsões es
tupendas n'uma refrega de diabos á solta. 

Os zulús dançam com certo proposito e no
toria denguice, e as suas mulheres, até no ar-

268 

dor da folia, estão 
volta e meia a veri
ficar, com os mais 
graciosos movimen
tos de braços e de 
mãos, se os seus 
adornos estão no 
respetivo Jogar. 

Mesmo ali, em pie· 
na Africa, sente-se 
que na mulher o ins
tinto de se alindar é 
quasi um sexto sen· 
tido e que a moda, 
por toda a parte, é 
filha legitima d'esse 
instinto cada vez 
mais apurado e da 
idolatria cada vez 
mais exigente do ho
mem, quer se trate 
de um grosscironas
tro domando á for· 
ça a rebeldia de uma 
carapinha bravia ou 
de urna fita finíssima 
de seda aconche
gando com delica
deza uns lindos ban· 
dós levemente on· 
deados, quer, ainda, 
de urna tanga mal 
amanhada ou de urna 

travadinha levada ao ultimo requinte de uma 
discreta revelação, entre nós, do que a tanga 
deixa a descoberto entre os zulí1s. 

N. Floreuti110. 
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A mlssí10 porLUgu(l'ztl oue rol cu m1>ritnenu1.r Jorge V nu sua , ·10.gern à lndla 

t.0 pJ::t1lo: O go\'eroaClor ~or~l-''lscondo de wrem. coosul geral na lodta-ne pé: tenente 1;-ot<n1e. 
caplttto Gonçalo Cnbral o teoente da armlld!l n. Amaral 

t e ~-DCSlrOCO~ (ln <lerróéAda 00 hO!:il)ilal 
Cle s. Thomé 

• • 

João de Barros.
Acaba de publ icar o 
seu novo volume de 
versos Allle1t. De ha 
muito que se esperava 
Que o poeta continuas
se a sua obra tão bri
lhantemente iniciada 
com as Algas e conti
nuáda com a Terra 
Fwrida, com o Pomar 
dos Soll/Jos. 

João de Barros um 
dia pareceu despedir· 
se da literatura. Outros 
problemas o tentaram; 
outra carreira o cha

or .. roito d~ Rar.-os. 
autor do A11t,·11 

• 

• 

mava: a educação. O poeta foi o professor, 
depois, com o novo regimen, o propagandis· 
ta foi o diretor geral d'instrução primaria, lo· 
gar que abandonou para reingressar no pro· 
fessorado e para novamente se dedicar aos 
seus trabalhos de literatura. Se a instrução 
perdeu com a sua renuncia ao cargo, a poesia • 
ganhou com a publicação do novo poema 
Allfeu dedicado <iqueles que scabem amar e 
querem amar o /11f11ro. 

• 
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os sorrisos aos labios 
recomeçaram os tra
balhos e nas beira~ 
das estradas, compon
do os estragos da for· 
menta, n'essa nova 
atmosphera creadora 
o aldeão canta. Ago
ra uma nova vida, toda 
cheia d'atenções para 
o que se passou vae 
começar e todos os 
recursos possiveis se 
devem empregar para 
atenuar, tanto quanto 
possivel, os males das 

futuras inclemen· 
cias. 

t-0 mar eotran o °'' baia dl" l .thõe~. ~-1-:mbarca('l~~ tuodtada ... no oouro • merct" da cor~nl"' 
3-\llrnga.'3 inundada 



t-0 l"\cll.sehag 011de o Juwerndor Guilbermo pronunciou o <11seu1·so da nbertur{1. e do <ewal 
101 membros s:to socialistas 

2- 0 rei dà Oltu:unarea 1)3.ssando nas .-un~ da sun capital momentos antes 
de ser acometido pela siucope auuocla(lora <.ln doeuta t1ue o reteve no Jelto-(Cltche$ De\1lus) 



ffià àOrOxiltíôfàO~ '1.f Qfo ~remb! 
A entrevista de lord Haldane e sir ~. 

Charles Bereslord - o ministro da ~-
guerra e o grande almirante britanni- ll 
cos - .:om alguns homens de estado ale- ~ 
mães em Berlim causou, pelo seu misterio, 
uma grande sensação na Europa. Inventaram· 
se mil hipoteses; de cada lado surgiu a sua ,._,; 
Uns diziam que se tratava d'um acordo para~1 
se paralisar o aumento das forças navaes f 1 
terrestres; outros, que pelo contrario os dois ' 
paizes. concertaram em aumentai-as. Basea- !\\ 
vam-se e~tes no facto do grande almirante von 'J1 
Koester, amigo intimo de Guilherme li e pre
sidente da Liga Naval Alemã, ter pronunciado 
em Munich um discurso, no qual marcava a 
necessidade da construção d'uma terceira es
quadra e do aumento da marinha alemã por 
todas as fórmas possiveis. Tambem logo no 
dia seguinte, como n'uma resposta, sr. Wis-
ton Churchill, ministro da marinha ingleza. 
pronunciou em Glas· 
cow um discurso, no 
qual dizia que a In
glaterra devia t~r to
da a supremacia na
val e que faria tudo 

quanto fôsse pos-

~ · Então a viagem 1( 
~~~.el para a man-

de lord Haldane 
. apareceu como 

uma aproximação 
anglo-alemã, que tornaria desnecessario esse acrescimo de 0 forças, essas mobilisações, desde que houvesse de paiz para 
paiz a maior confiança. Os alemães, que se queixavam de te
rem obtido poucas compensações na questão de Marrocos, 
por causa da c11fe11te da Inglaterra com a França, teriam acei
tado as propostas do ministro britanico e as forças das duas 
nações não seriam aumentadas. Melhorar-se-iam as questões 
entre a Alemanha e a Inglaterra, desapareceria assim o ar 
agressivo da primeira, mas isto sem enfraquecimento das re
lações existentes de lado a lado com os outros paizes. Seria 
um largo inicio de paz. Parece ter sido realmente este o te-
ma da ~ensacional entrevista. A diplomacia, porém, com a ,_ 
sua neugma de sempre, declara á imprensa que lord Halda-
ne foi apenas tratar de assuntos relativos á Universidade de 

1't, 
Londres, assim como o ministro das colonias alemão, fizera 
a sua visita a Inglaterra para negocios relativos á 

lapidação dos diamantes, concluidos depois n'uma via-
gem á Holanda, o paiz colonial por excelencia. ~ 

De tudo isto se depreende que as grandes nações se 
movem com algum largo fim n'uma combinação ainda 
por desvendar em todas as suas clausulas. Mas de todos 
os lados soam as palavras de tranquilidade desde que 
parece ter havido a acalmação da Alemanha pela entre
vista do ministro 
da guerra inglez 
com alguns dos 
principaes esta· 
distasgermanicos. 

t ---0 :.hn1rante lojlltZ l .Ord IJ.trt ... ford t ~li& t'llO~A. !-1.c)r(l llt\ldant. mlnts&rO da VU«"rra dt IOMl•ttrrA 



~ A CáIASTROFE DE.MISAR 

t- \'ts ta da serra tll'ada da mnrgcm dlre.ta 
fio M ondCJl'O 

-:!-Prnncls co ~111.lla.s . cuJa faulllla Ocou soterradn 
e 1111e 1>erdeu todo~ os seus havcrf's 

~-i::zet1utel lltltlsta. 1>astor. <wc guarda' 'ª 3G ca bc(as 
de gado no loca l ª'' der1·ocada 

e ( IUt' de,·ldo :t SU3 agilidade se St&h'OU llCAU<lO 
o 1·eba111lo soter rado 

A serra do Misarela, nos suburbios da 
Guarda, é de origem vulcanica, de par
ca vegetação, coberta de vermelho e 
pegadiço grez. 

As chuvas que se desencadearam du
rante os temporaes arrancaram um gran
de bloco da serra, que veiu rolando ver
tiginosamente arrastando as arvores que 
topava, aumentando como uma bola de 
neve e acabando por se despenhar sob 
as casas que ficavam da base do cabeço 

Eram umas moradias serrenhas, as ul
timas ao nor te da povoação de Misare
la, no vale do Mondego. O blóco, cain
do com grande violencia, fez abater os 
telhados e soterrou em duas casas quin· 
ze pessoas. A chuva continuava a cair 
com força; o grez tornava-se n'uma la
ma pegacenta que se colava, que cedia 
como uma cobertura do pantano sob as 
pégadas dos que se aproximavam para 
tentar a sal vação dos infelizes ali enter
rados. 

Oito cadaveres foram logo retirados ; 

~r .:'::,'.::·:;·,:.::,:::' '.',~::,m~º~,)t~·"'"··" 

273 



1-A Ponte sobre o Mondego que <lâ acesso as 1xwoac»es de Pero soares e J\ttzare1n 
! - LOcnl onde Ocaram destrutdas ns casas e ct·onde for~un retirados 

otlo cadaYeres 
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estranhas as dedi
cações para salvar 
algumas pessoas 
n'aquele perigoso 
togar. Atiraram-se 
grossos barrotes 
para cima do bar
ro que cedia á me
nor pressão, vaga
rosamente se ten
tou chegar ás ca
sas derrocadas on
de havia um ho
mem com lama até 
ao pe~coço, bus
cando debalde sa
far-se d'aquele lo
gar sinistro, tortu
rante, onde o seu 
corr.>o se afunda
va. Por uma gran· 
de dedicação esse 
conseguiu salvar
se. Um homem o 
foi buscar, expon
do-se d'uma ma
neira brava. 

Toda agente das 
pequenas povoa- ~· 
çõcsvisinhasacor- ! 
reu apezar da ~~r;:: 11 
pestade, das ~ 

y<;JP-
O local <lo cltsn.stre. o "' uRI <> ludlt'O o slUo 

onde fOnu•cou a. <ltr1·or1uln. iSo prtmelro 
111300 o 1.outo de onde fortun dradO"' o~ ca<laYt~ 
ru. 'emlf>-llilf' ainda º' llranchôe .. dt madttra 

""'tn os cautu"" .. erla lm1~,-.h·e1 raur c111alc1uer 
lrttl•A.lho. ,,~10 o h:..rro e o lodo 

~t1ln11t'"rglre11l OS llllt' se :lPN>~hilA\AID 



·0~~~~8IO·D0·14.Tf:1UITNH~. 
ca•V1toriaLaura., / li l ~ 

da empreza Cilia. ~ 
meteu a pique no 
meio do Tejo, o 
iate •Rifenho> que 
estava fundeado na 
Junqueira, salvan -
do-se a custo sete 
homens da sua tri
pulação que o pro
prio •Vitoria Laura• 
recolheu. O seu ca
pitão sr. João José 
de Mascarenhas -
o •Juanitc.,- com
prou-o com o pro-

M-:, ~ 

Eiii1::~~-- '"'º d'm"' '"''"'"''º '"' lh• ''"o'""'º ~ de Marrocos quando em 1~7 esteve prisio- "' 

·~~~~-;: 

neiro dos mouros que lhe inflmgiram grandes & 
suplicios bem como aos seus companheiros ' 
de bordo. Foi o almirante Ferreira do Ama- I 
ral quem, em nome do governo portuguez 
tratou da questão sendo postos em l iberdade 0 
<l'essa vez não só os portuguezes mas alguns .:::,. 
inglezes e hespanhoes pertencentes a outros vl 

barcos que os indígenas tinham saqueado. 

t-0 ,·aoor • \'Uorlà l..aora •. j-Q cnp1tão <lo • llltenho• 
3-0s uaurragos do .-tllrenho• 



Ainda mal se 
tinha dissipado o alar 
me causado ~elo nau-

! 
fragio do •Rifenho•, 
quando outro desastre 
mari tim o constou 
com a chegada ao Te· 
jo do vapor inglez 
•Swansea Castle• 
que trazia a seu bor
do quatorze naufragos 
da barca noruegueza 
•Madalena>, que foi a 
pique nas costas de 
Marrocos, em frente 

d.: Larache, a umas 
210 milhas de terra. 

-
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A barca vinha car
regado de carvão 
com destino á Bala. 
O vendaval surpre
endeu-a n'aquela ai· 
lura, as ondas envol
veram-na, a ventania 
desmastreou-a e as
sim começou a na
vegar cm «arvore se
ca•, á mercê das v?.
gas, com grandes 
rombos no costado, 
a meio do mar, lon· 
ge dos socoros. Lan
çou-se á agua um es
caler, no qual mele· 
ram algumas rações 
de bolacha, abando
nando os quatorze 
tripulantes o casco 
da barca e assim an

daram quatro dias ao sa
bor das ondas. 

O •Swansea Castle>, va-
por de pesca consignado 
á casa Wiess & C.', de 
Lisboa, ao passar, tomou-
os a seu bordo, salvan
do-os d'uma morte 1 
certa no fim de tan- tm 
tos tormentos e incle- 1 , 
meneias 

• 



~-Nebulosc d"Andromedtl 
6-Nehu1ose (l'Orionte 

i-Corne1a de l !M.lS (:\Jorehouse) 
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1- .4 e.rpotlçllo d0$ r>rln<tes ao conrur10 
ao t•ar1iat·al 

ao S\11>lement6 ao Scculo 1Jo $11ldo cta llusLra(:lto 
PorLuguew 

(Wcll~s de neoollcl) 

Carlos Mallu:iN 
Dias. - AO <"3bo de 
moto~ anos da mais 
leal camaradagem e 
de uma brlllH\1\IC dt· 
rceào da llu$traf4o 
Portuyue:a. ,•em O· 
nos agora Pri ,.a<los 
(la (:OOPCr3ÇftO ,.tl.110-
s:l do uo~so querl· 
·to amigo \.nl'los Ma
metro vias. 

A nrauosa \'Ida 
lltera rln. uo Jornal 
e no 1tv1·0. a Que ele 
rurta1·a preclosas h(}o 
rns para dirigir este 
111090:1-nt. 1argame11-
tc e1\rl<1ucctdo rnnl
bem com a sun i>ro
sn elegante e tert<a. 
\'Oltou a 1·eclama1-as 
e de norn. tó1·ma tão 
lrnpcrlosa 11ue U•)o 
hou,·e me10 de lhes 
l'C.Slt<llr. 

Oes1)edlmo-nos 
Sr: C(1rlu$ .valhtlro Dias de Malheiro 1>tascom 

,·erdadclra ma 1-tua. 
Nullca se nos apa .. 

gar:\ no esplrho e no coração a 1eo1brança Mec1.uQ~a do com1:..:.•
nl\elro e do nm1go e ser-nos·hi10 soinrire Jubllosnmeme gratos 
lOdO!\ os merecidos. triunfos <lUe o mlcotoso escrllOr decerto 
ntcauçttrá no~ trabalhos llterarlos d.e grande ro1ego tom <111e 
,·ae exalç31· aloda mais. se (• possh·el , o seu uome. em f'ortugal 
e nrazll. 

Si·. lauro VuU{*r, noco wlnl1t1·0 
• dos. extranget1'01 do Bt·(l:fl 

O sucessor do Hnrâo de Hlo nranco ê o 
<lislloto cstadlstn Lauro Mu ll er a quem o 
nrazll de,·e o arormoserimento da sun l>-n· 
ta e a sua graode ª''entda. 1rabalhO$ CJl"· 
1>1·ceudldos cauando da sua gercnela dt' 
1)1\Sta das obras Jlubllc&s. 



115 MISSAS POR ALMA 00 
BARÃO DE RIO BRANCO 

Em Portugal havia um verdadeiro 
culto pelo barão de Rio Branco, o es· 
tadista ilustre que o Brazil perdeu, 

e o seu nome era entre nós tão querido 
e tão espalhado que raro dos portugue
zes d'uma certa cultura o desconhecia. 

Todos os que amam o Brazil e se-

guem 
atenta-
men,te 

os seus movimentos 
politicos e literarios, 
os que lá vão em 

busca de um pouco de 
bem estar, os artistas que 
viajam anualmente na ter· 
ra nossa irmã, os comer
ciantes que regressam 
com o seu peculio e vão 
instalar-se nas suas pro
vincias, todos recorda
vam com admiração o 
nome do ilustre homem 
de e5tado. O'este 
modo, d'um lado 
ao outro de Por-

28 1 

~ 
t-0 alrnr com a bau- 1~ deil'n. hrm:.llefrn eu\'OI· • 

_,,,,,,,,.....,,._. la em crepes. ~-Os mt· -i Jll !olti·o~ (la \rgemlua. ~ 
·~ 3 -os rei>re .. enwntes \! dn r.mucmnln e l'.l'u· 

j 
guay ( 

tugal, se sentiu odes· ') 
• aparecimento d'essa 
~ grandiosa figura. 

Quando a noticia da sua 
morte se confirmou e as 
salas do consulado se en
cheram, entre os mem
bros da colonia brazileira 
condoída, viam-se portu
guezes de todas as cama
das sociaes tão comovi
dos como eles pelo fale
cimento do ministro dos 
estrangeiros que tão alto 
levantára o nome do Sra

~ zil e tanto o fizera respei
\<.:11~ tar. Representantes do go-
t verno, da finança, do alto 

comercio, da im- , 
prensa, militares, 'ó 



pela perda que o 
Brazil acabava de 

sofrer. Nas onze mis
sas que se celebraram 
na egreja de S. Domin· 
gos por alma do ba
rão de Rio Branco. em 
18 de fevereiro e a que 
assistiram mais de qui· 
nhentas pessoas, o pre· 
sidentc da Republica 
fez-se representar pelo 
chefe do protocolo, sr. 
Batalha de Freitas. e 
grande numero de fun
ciona rios dos estran· 
geiros e d'outros mi
ni ;te rios compareceu 
no templo onde, diante 
da bandeira do Brazil 
colocada no allar-mór 
da egreja, se sufraga
va a alma de um dos 

't-0 ~r. nata lha 11('1 1' 1 t·ltAot. 
flu~fe do prolotolo 

•Ili" rtprt,tcua o Prt' ... tdrnte 
da lttoublica na~ t'•••1u••" 

~ 
(~ o co1·po dll>1ornadco hrui1letro e a comho;ào da l'Olonla que p .. orno' eu a mlua 

Srs.: t, Ur. \IRrlo Beltorl RAll\OIJ-i, Dr. A. \ 'elOSO l'\el)('llU-3. l)r. \"lceote i"'erre1-\, Or. \rtur I·'. 
dC't Mocedo-J. A. vn~coneelo~ o 38--0, Manuot .1onquhu de car\·a.1110-1. ManuN J~sé 

cardo"ô-8. \líredo Perrelrn llallnr-!I. José No&ruefra Plnto-IO. Josê Antoulo J . dOt' 'saolOS 
-11 •• 101u1uhn !"loto \laior-{t:lleh~" de nenolfeO 
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·~-3\l\ G AGGR VAUt C~A 
1~ - . ~ ~ 
\~~º _Yale foi o gerencia.s ,.~~ 
(~,, discípulo dilé- como ass1- ~ 

to do grande nalados os 
\:::. ator Taborda seus trabalhos , 

v . o comico e~ d'artis-
que ele achou ta. 
maior sem e- Ap ó s um 
lhança com os grande sofri· 
seus processos me n to José 
de representar. A n to n i o do 
N'ele a intui- Vale, vitima-
ção valia bem do por um 
a instrução. cancro na lin· 
Começou por gua, 1a1 e e eu 
um rasgo, aca- em 19 de fe. 
b o u n 'um a vereiro.sendo 
grande desdita. o r.eu funeral 

D e pois d e uma grande e 
uma ag i tada saudosamani· 
e x i s t e n c ia !estação dos 
cheia de noites seus amigos e 
gloriosas, ten· admiradores. 
do contribuído 
para o grande 
desenvolvi· 
mento da cena 
moderna, Vale 
fez-se cmpre
zario d'alguns 
teatros, sendo 
sempre tão ir.
felizes as suas 

'l-\ale e Telmo nn peço. •O f:âo e o Gnto • 

3-\'ale ntt l)("Cft. ·~adrluha de C:h:i.rlel • 



Os jomaes notlcüiram um assal
to á Casa da Torre tF Alo, em 
Coimbra. Uns est11rdios esludan· 
tes da Universidade, entraram 11or 
desoras em casa do se1t cofldis· 

tipu/o o quar· 
tanista sr. j osé 
da CuJLha e Le
varam uns ob-
jetos a fim de t 
lhe fazerem ·<:;, 
1una partida carnavales
ca. O dono da casa deu 
participação á policia, 
sendo os assaltantes 
presos, o que foi 11m fa
c10 se11sacional no meio 
coimbrão. 

A proposito d' esta ce· 
11a o nosso colaborador 
sr. R.ny Upsala tem;, a 
palavra: 

3- 0 hncrlor da Torre do Anlo, (1unndo em ILHO a1 YIYel'am os acndemlcos EugcfllO <1'ArauJo e Heis Torgàl 



• · .. Quem não ouviu !alar do 
crime, crime nelando e singular 

que alguns escolares, de ruins e maus 
propositos, com ligados vis e pouca fé, 
praticaram em Coimbra? 

Por boa venturn não leram a nova 
do atentado á fazenda, pertenças e mu
sa de um poeta, que cursava as aulas 
de Direito? 

Entraram os malditos pela porta escu
sa .Que quasi se funda na calçada do 
antigo coleg·o novo, aqui erguido para 
piedosa e tocante educação dos desam
pdarados, e logo pularam por um corre· 

or de escadas que erguem até á Tor
re. Aqui morava n'estes tempos o joven 

!\A t .. 11uadra: o .. t"1oda1Hts lm11llutdo111 no 
de ~3ffillolltO. \Ol0010 llO~ ... t \rthur 

l.mz :-ioare' d·._\lbergarln.. \'lcente 

Josué que em vagares de suas aulas 
meigos cantares compunha. 

Suas magoas dôces rimando em dô
ce rimance estava o Poeta qu~ndo Deus 
lhe fez aviso do ataque e preveniu seu 
corpo contra os perros assaltantes. Te
mente a Deus e temeroso da mal fun
dada pertinacia de seus adversarios que 

f'i> o atentavam para folias e brigas que 
sempre foram mal reputadas, Josué, 
que tinha espirilo e artes de afastar 

tentações malignas se recata em 
fundo quarto, no amago da casa, 

rmde os vis assediantes mal 
percatavam que elle fôra ajoe
lhado e orando. Assim se deteve por 
espaços, a fé a poucos recobrando, 
logo decaíndo, consoante os ruidos 
de seus inimigos se faziam arredados 
ou vis"nhos. 

Nem tiveram pejo os infidos amigos 
de discorrer por todas as casas em 
busca de sua vitima ou de suas per
tenças e mais cousas valiosas como 
saciassem seus impetos e voracidade J 
desumanos. Por sua mesa que era de 
damasco com horolas e franjões de 
ouro mui lu~troso, desparziram sinaes 

~~,,..d-e-st~" ""'º d;g,. 'º"'"'' º"' b<~ 

orml"1 a ta"'ª da Torre d' \nto. ~eotado . ~&rio ... 
Afon ... ô. l>t pt•: .t1lh110 nl!lllO dt )IOr:u~'· 
:::. de U\fH\lho e Rebelo t1· \ ndrade 

mal pareceu em pessoas d'aquela condi
ção. 

Um d'eles, mais garrulo, que bem 
mostrava ser goliardo desbocado e sem 
pudor, então se alevantou sobre eles e 
disse: 
-•A qual de vós topar com o Poeta 

daremos esta cegonha d'ele, toda em 
prata, por subido galardão•. 
E todos foram diligentes de o topar. 

Correram pressurosos as escadas e 
invadiam prestes a alcova. Jwnto a esta 
tremia o Poeta seus braços a Deu; 



1-!'-aloclo da tcit1111ulra 
! - Todo::- o~ obJecos des' Indo"' · o •·orl~ t1e delito 

J.-_\ ·s gra.d('S da orl .. Ao 

las trovas tão 
suas amadas, 
al embrando
se da fama e 
gloria de Luiz 

consumissem. 
Depois, reunindo em 

terreno a seus visinhos 

~~;ql 
lhes deu mostrado rol e 1A 
prova do que os tunan· // / 
les lhe haviam furtado, \ 
com desprazimento do 
Senhor, porque a um i 
caíram, em caminho. os 
cantares que ao Poeta 
tinha, para seu provei-
to. furtado lambem. 

E então Josué, dando 
relação de seus inimigos 
ao braço do corregedor 
do crime que então era 
o licenceado Florencio 
Henrique, louvou Deus 
por lhe ler guardado, das 
mãos dos perros, aque- j 

erguendo em pedido de paternal pie
dade por ele tão desvalido para a re· 

sistcncia. Apolo lhe surgiu em !lamas ar
dentes, todo em luz envolto, como acon· 
selhando que perante Deus bem valeram 
os esforços de suas rimas. Assim 
animado por tal prova de ma- ___ iii~iji~Ji.:=Ji 
gnilica esperança, o Poeta a ,,,.--;:::-. 
Deus levantou as suas justas /;:>Tu 
trovas. ~u 
gre novo de Or· /Cd~ ~ 

Come> por mila- ~rç,flc. 

os satamcos em1s· ====:=:;;;:::==::.c;.--:--/,2:.:--
feu se ~ustivera.m ~ºº 

sarios, e logo em ,. "<;:, 

toda a casa se fez " l 
claro dia assoce-
gado e Josué su
bindo á 1anela viu 
seus inimigos em 
tropel, cada qual 
sobre os outros 
transpassando, na 
rapida fuga, que 
todos não faziam 
mais que um ... 

Então se pertur
bou sua alma do 
santo auxilio que 
de Deus houvera 
e, devoto. sua ca
beça inclinando, 
fez ordem e man
dado a seu servo, 
que de ter
ras de Espa
nha trouxe· 
ra, a que se 
acendessem 
as tochas 
mais altas no 
altar da Tor
re e até meio 

•86 

(C:llt'h1·" J. ·r111oc·o• 

de Camões que 
embora em pe· 
rigo de naufra· 
gio seus Luzia
das reavera e 
depois com eles 
se fizera Poeta 
egregio e amigo 
notado de sua 
Patria. 

Em estampa 
se mostram os 
maus tempos 
que seus adver· 
s a ri os tiveram 
par a corregi · 
mcnto e tempe· 
rança dos seus 
desmandos.• 

('rl't\UNllUIRdO dl\ 
l'r1111lt11 tlá Torrt' dO 
Anti; ti tff" 1r111 frflol 



Os grandes fabricantes de masca
ras são homens de imaginação. Não 
inventam a banalidade d'um rosto 
mais ou menos feio, vão ao ineditis
mo do grotesco e editam-no. São 
os homens com orelhas de burro, as 
cabeças de burro com lunetas, aves 
com chapeus, palhaços com cristas 
e tudo isto sae das suas mãos corno 
das do Creador- segundo a lenda

saiu nosso 
pae Adão: 
amassado 
em barro. 

No fundo de uma 
oficina o escultor bi
zarro trabalha tão 
gravemente como 
se debaixo dos seus 
dedos fôsse sair a mais pudica imagem mas 
quem analisar as voltas que dá ao seu bar
ro verá como se torcem línguas dolorosas, 
se escancaram bocarras patuscas e estrava
gantes. se achatam narizes rubros, se rasgam 
olhos ou se fazem rugas comicas e não pode

rá deixar de rir. Então n' outra oficina essa 
-~mascara d'uma originalidade singular, .d'um 

vr~~s;;r;~~~ ........ 
A , 
R 

A rnoldagem (Cllchés <lc ocllus) 



O a1l4"rttlçoamenlO 
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-

~13-.urM da C'A1'& 
\ale nte 

(Cllcbê~ de lltl'noll ~I) 

brancos de carapinha 
de hotentote e negros 
de bigodes loiros . 
. O carnaval consome tudo 
isto. 

No ano seguinte nova fan
tasia porque a mascara deve 
ter imprevisto. ser como a ca
ricatura formidavel que fere a 
retina e não esquece mais. 

Foi a mais curiosa inven
ção do Entrudo, que assim 
creou, com o misterio, a gar
g:ilhada. 


