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<:a~tillio, Bulhão Pato - Pontos de 11ista sobre 
arte (Apo11tame11tos), Augu~to Machado - Ar
tistas e empresario.ç, Augusto de 1\lcllo- Gil 
l'icente - Relação dos al1111111os do r:(mserva
torio, e estra11l1os ao Co11servatorio, que ficaram 
approvados nos exames d'este anno, e dos que 
passaram de anno por med"'- Errata. 

Castilho 

No ultimo dia em que fez annos -
26 de janeiro de 1875 - passei a noite 
em casa d'elle. T enho falado tanto do 
grande poeta, primeiro mestre da língua 
porniguesa neste seculo e rival dos mais 
afamados de outras epocas, que julgo 
haver-lhe delineado, embora em formas 
incorrectas, as fci..;óes tão vivas e tão 
rnriadas do seu enorme talento. Nos pri
meiros dias da mocidade cantou o amor, 
e nenhum poeta erotico do nosso país 
excedeu o Amor e a Melancholia, a Xoite 
do Caslello, os Ciumes do Bardo. Depois 
surgiu o lyrico. As Estreias Poelicas são 
uma obra de arte de primeira ordem. 
Poucos, muito poucos, conhecem esse 
livro, como não conhecem a fase da ,·ida 
do poeta quando o escre\'eu. 

Tinha partido para a Ilha de S. ~liguei, 
leYando familia já numerosa e apenas 
o seu braço. Nesse período não nos 
apparece só o eminente escritor, mas a 
elevada figura do homem moral. A polí
tica, então accesa e desenfreada, chama
va-o por saber que estava ali a garra 
poderosa de um jornalista. Ninguem lhe 
levaria a melhor se quisesse seguir nesse 
caminho; pois refugiu as tentacóes, que 
foram muitas e vinham do alto, soccor
rendo-se á vida das letras, rendosa na 
nossa terra, como todos sabemos. A arte 
absorvia-o, a arte arrcbata,·a-o. Com 
tanto que pudesse ter mesa abundante 
para os seus, a clle tudo lhe bastava, 
que era sobrio como um cenobita. Da pri
morosa educação do!> filhos se incumbia 
elle; não só dos proprios, mas tambem 

dos alheios, que principiava na propa 
ganda do seu methodo com afinco, com 
furor, direi. Acudiram os mcdiocres malc
volos, os zombeteiros estultos, os ta vões 
mordazes e peçonhentos. F:lle, de vez 
em onde, larga\'a o trab&lho, chegava á 
testada da porta e ,·arria a matilha de 
podengos, que lá iam ganindo, claudi
cando de patita no ar, rabico entre per
nas, a ladrar os seus triumphos {1 lua! 
Nessas horas, na palestra intima, o sal 
do epigramma, em torrentes de graça, 
espadanava da sua veia abundantíssima. 
Outras vezes saíam·se alguns enfatuados 
mais graudos, gravatões políticos, a con
tender com o mestre. Então o poeta 
cscrc,·ia: E u ou Elles, prosa que era 
uma satyra de Juvenal ! Depois, o labu 
tador infatiga\'cl volta\a sereno para a 
tenda, compondo o F-ly111110 do Agri
cultor: 

H"" e!>.l''t:"~ e r.1hn•h coroemos 3. ,·u\ haJa 
Morgado e n.ío pena dos filhos de .\Jiío ; 
\hfr .. ,·clha queº' scertros, mais util '-l"t: .t e'r:1Ja. 
ThcM>iro :: 'l<I clln, s<i clla ~rnsúu. 

O Vai/e Fimebre: 

, .. n tuni:mos Oi! morte o ~mno ao c.tm.uaJ.-. 
'•s 1-atalhh da 101 .:oo>taotc ate n llm. 

Jri.., o, h:m Jo Ja terra: OU\(' a írat..:rna iura . 
Ol ha a t-andci1a sa111a. 1 que arvorou Jesus! 
1>.ua r~nur o"°'º' ao ~ummo l'iem coniur~•. 
l"rc\ \kg~i~•~ nos mnn..1c: o .\mor, o FaJor,o. 1 l.t11. 

E para os pequenitos que aprendiam 
a ler o llynmo da Noite: 

-..úmiu·sc o sol c•rlcndido, 
,.,) on.;fas rumoroc.a, ~ 
F.m tre•as o crcru,culo 
\"ac desfolhando., ro<.l>. • 

:\os ultimos tempos Castilho traduzia; 
mas o merito d'essas Yersóes é tal que a 
primeira comedia do nosso theatro mo
derno é o .\1edico á Força. O entrecho 
pertence a ~loliêre, se porventura o 
autor do Tarl 1!(0 o não foi buscar a 
algum confrade, que elle proprio dizia : 
cOndc acho o que me faz conta. cha
mo·lhe metia. 



~.· 4 Hn 1-. n 110 Co:"'SER\'.\Ton10 H1 .\1 , rn L1sho \ 

O espectador, porém, vae jurar, ou- 1 

vindo a comedia, que tudo aquillo é 
nativo das entranhas da nossa terra. Tão 
nacionacs nos giros, modismos e chistes 
picantes da linguagem popular são aq11cl-
1a., impecca\ eis redondilhas ! 

Alguns mocos da nova geracão, que 
tecm talento e se Yáo norteando, sem se 
deixarem levar ü toa no impeto de certas 
correntes, farão complet.1 justica á obra 
do mestre. 

Os c<>piritos superiores são como ª" 
grandes montanhas não se deixam \'Cr 
ao perto. 

:'\(.) dia ·16 de pnc1ro de 1 ~;\ fui 
pa'>sar a noite .t casa Je ,\ ntonio Feli
ciano de Castilho 

:\lor,1va elle na rua Jo SoL .\ compa
nha\'a-mc o meu Jos.: de .\ \'ellar. Rece
beu-nos no seu quarto de trabalho, quarto 
amplo e todo guarnecido de estantes 
cheias de livros. 

A barba, em longos fracos de neve 
anelados, chegan-lhe aos peit0s, como 
no soberbo retrato de Lupi. O rasgado 
das palpebras no typo dos betlos olhos 
d a'1ueila familia. ::-\o poeta as pupillas 
ha\ iam-se apagado dc-.de a infancia, mas 
apesar d'isso como que rcflectiam o pe
rcnne imaginar na e:-..pressão penetrante e 
profunda, que parece vibrar das sombras 
a luz e se dü nos olhos das estntuas dos 
mestres geniaes. A boca bem talhada: 
os beiços um pouco carnudos. A espacos 
cortava-se nelles um anhelito, como se 
Yie-.se do coracão fatigado; enfermo, 
muito mais enfermo do que nos o julga
'amos ! :\essa noite sentia-se bem dis
posto no circulo ~equcno. mas allectuo
samente apertado, da ~ua familia e dos 
<>cus amigvs. A intelligencia como na 
forca da 'ida e a graça fai<>cante. 

Tinha cumprido naquellc dia 7~ <llrnos. 
Era já sobre a madrugada •1uando nos 

despedíamos do velho \'Cnerando. Eu 
tornei a vê-lo ainda. mas pela ultima 
\'C/' 

... 
.> 

Tiro das minhas Jfemorias uma pagina, 
em que o descrevo no leito de onde se 
não tornou mais a levantar: 

« EstaYa voltado para o lado esquerdo. 
O perfil recortava-se sobre o trave<> 

seiro, como alto relevo sobre o marmore. 
Os olhos tinham a sua expressão habi 
tual. As barbas longas e branca<> con
fundiam-se com as dobras do lencol, que 
lhe dei\ava o hombro e uma parte Jo 
peito desafogada. A bôca insinuante en 
treaberta, para facilitar a respiração, 
cortada a cspnços por um tenue suspiro. 
O braço direito descaido, e a mão forte 
e bem modelada, poisando ü beira do 
leico, apertava, com certa contracciío 
ner\'osa, as ponta-. dos dedos de :;cu filho 
Julio. que na physionomia pallida, nobre 
e sympathtca, denunciaYa o estado da 
sua alma \'Íolenta111ente sacudida pelos 
desgarróes da cormenta moral. Pa'>sado 
largo espaco, no mais profundo silencio, 
levantei-me pé ante pé, e fui para a 
janella respirar a aragem balsamica de 
uma alvorada de junho•. 

O sol d essa aurora ainda illuminou o 
poeta. Poucos dias depois adormecia para 
sempre á sombra da justica de Deus, 
legando, com o seu nome, mais uma 
grande gloria ao seu país. 

R11 .11io P\10. 

Pontos de vista sobre arte 

(.\ l>Oll tillllf'll t O=') 

HecorJo-me de ter lido, não sei onde. 
que os objectivos para a producção ar 
tistica :-ão: a necessidade em traduzir 
numa forma definida o que o proprio 
espírito sente; a gloria; o interesse rna 
teria!. Estes objectivos poderiam, cm 
relação a ~me, synthctizar-se respecti\ a 
mente cm: sinct'ridade, vaidade e 11/t'/' 

c.mlilismo, form<indo trcs grupos. 
Ao primeiro J'c,tes grupos pcm:nccm 

os artist.ts honesto-., mais ou menos do 
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tados pela natureza de faculdades cria
doras; ao segundo, os que, nas mesmas 
condições, obedecem a uma, quasi sem
pre falsa, orientação do publico que tem 
de os julgar. (A fusão d 'estcs dois gru
pos é frequente). O terceiro e ultimo é 
constituido pelos que fazem da arte um 
commcrciQ ou industria . lncomestaYel
mcntc o primeiro grupo merece a maior 
considerado. ~~ tremenda, porem, a luta 
dos seus apostolos, e raros são os victo
riosos. 

As decepções succedem -sc umas após 
outras; d'ahi a impopularidade que os 
condemna ao ostracismo das suas obras 
e terminam por os impellir na pleiade dos 
que só visam ü frlon·a, embora mais ou 
menos cf emera. Ei-los vencidos. 

A arte nada perderia se, pon·entura, 
entre esses renegados, não houvesse al
gum dotado de faculdades artísticas ex
traordinariamente notaveis. Quantas \ ' C

zes, porem, tal não succede ? ... 

A verdadeira obra de arte, em musica 
como em qualquer outra sua lll<tnifesta
ção, raras vezes se impõe no primeiro 
momento. O s factores que concorrem 
para a sua genesc são por tal forma 
complexos, que niío é dado poder rapi
damente assimil:i-los. 

Em que consi<1te a verdadeira obra de 
arte? ... 

1:: a<1sunto arduo para desenvolver, que 
de certo não attinge a minha competen
cia. Scrü pon cntura uma especie de 
equação da ideia e da forma, cuja reali
zação é quasi sempre inconsciente~ ... 

A faculdade puramente im encirn pa 
recc-mc poder deixar de patentear-se na 
ideia. Um interes~ante artigo publicado 
num dos ultimos numeros do Mo11do 
Artislico, de ~l ilão, sob a epigrafe •Pia 
giato», diz a este proposito: 

«A caracteristica, a verdadeira impor
tancia de uma obra de arte, niío consiste 
na materia tratada mas sim no modo de 
a tratar. Um artista pode ser original 
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sem, com tudo, inventar ideias; basta que 
as desen\'olva habilmente, que as re 
vista de uma forma sua, carncteristica, 
indi,·idual, insepara\ el do seu ideal ar
tistico. 

A arte é feita de resultados e não cll' 
intencõcs•. 

As impressões Caceis produzidas im 
mediatamente no gra11de publico não de 
vem inspirar absoluta confiança para o 
futuro de qualquer obra de arte, e as 
obras de arte que não duram são inutcis, 
não teem razão de ser. 

H a cêrca de 2 7 annos, quando cm 
P aris se dava pela primeira vez a Car-
111e11, de Bizet, no theatro da Opera Co
mique, perguntei a um amigo meu que 
me tinha acompanhado a uma das re
presentações da notavel partitura, qual 
tinha sido realmente o exito d'aquella 
opera cm Paris; respondeu-me: •à pari 
q11elq11es morcea11:-.· agréables, c'est asso111-
ma11t. . . à peine 111z sucds d' esl ime11. 
Pas~ados poucos meses, a Can11e11 

triumphava, não só em Paris, mas cm 
toda a parte onde se canta\ a. ~= ainda 
para notar que os morcea11x agréabfrs. 
a que o meu amigo se referiu, são pre
cisamente aquelles que hoje se resemem 
um pouco da idade. No assommanl de 
1875 estava comprehendido nada menos 
que o duetto final do 4.º acto entre Car
men e José, que e hoje, passado um 
quarto de seculo, considerado um mo 
delo da musica dramatica ffloderna. Bí 
zet teria a consciencia dn valor da sua 
obra? ... 

Achando-me tambem em P aris na oc 
casião em que ia cantar-se pela primcir:1 
Yez na G rande Opera ( 1 8~5) o Cid, fui 
comidado por i\lassenet para o ensaio 
geral da sua nova opera. Alguns dias 
antes d 'csse ensaio tinha ouvido na Opern 
Comique a .\Ja11011 pela H eilbronn, T ala 
sac e Taskin. 
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Esta ulúma opera, que cu já conhecia 
de lcicura, e que reputo uma das obras 
primas do eminente compositor francês, 
produziu-me ao ouvi-la no thcatro, a mais 
profunda impressão de arte. Voltando a 
estar com I\lassenet depois do ensaio do 
Cid, ao despedir-me, disse lhe como que 
•11nda dominado pela impressão cansada 
pela sua ,,1.111011: cJe S<llitc l'.111/eur de 
.\/111/0ll •. 

... Ellc respondeu rne, quasi despei
tado: « l·."/ lc Cid"! . .. •. Caí immcdiata
mentc cm mim e reconheci a inopportu
nidadc das minhas palavras que procurei 
a11enuar o melhor que pude. Conclui que 
\l assenct ligam maior importancia ao 
Cid, cujo valor artístico me parece infe
rior ao da .\1<111011; referindo-se a esta 
dis~e-mc ellc apenas : - e ,\f.t11011 . •. , ça 
roule•. 

I~ quasi pro\·crbial cm todos os artis
tas terem sempre maior predilecção pela 
ultima obra que produzem; só mais tar
de, a sangue frio, \cem a rectilicar as 
Mias primitirns opiniões. 

Hoje, que são passados 1 i annos, a 
.\fo11011 é considerada, com justa razão, 
un1.1 das joias mais preciosas do reper
torio moderno. 

1\Jo deverá, portanto, deduzir-se que 
as verdadeiras obras de arte se produzem 
inconscientemente? 

Uma das cousas que mais concorre 
pum atrophiar as faculdades criadoras 
do artista, é, a meu ver e como jü disse, 
a ma orientação do publico que tem de 
o julgar. 

Um estudo interessante a fa1.cr seria 
a psychologia do publico de thcatro. Este 
tribunal supremo, a que incumbe se11-
le11ce.ir, poderia dividir-se da seguinte 
forma: 

O grande publico, isto é, os que vão 
ao theatro meramente para se divertirem; 
cuja perccptibilidade é refractaria a qual
quer manifestação artistica que lhes não 
... uggir.1 uma ideia j<1 sua conhecida, e 
como tal os não obriga a lt11 .. ubrn~Õc:; de 

espírito para que não estão dispostos nem 
preparados. 

O publico i11tellecl11al, um limitado nu 
mero de pessoas que, quando muito, tro
cam entre :;i as impressões recebidas e 
portanto cm nada podem concorrer para 
um C\ito ruidoso. 

Finalmente, o publico snob, que, ou 
:;eguc inconscientemente a opinião dos 
eruditos, ou so encontra bom o que n<lO 

percebe mas finge perceber. 

l•:squcccu-me tratar no Ioga r compe
tente do terceiro grupo de artistas ( !? ... J 

a que já me referi no começo d ' e~tc-.. 

apontamentos. \ " erdadc é que a arte nada 
tem que ver com clles. Limitar-me-hei, 
pois, a dizer que os seus productos são 
meramente de caracter industrial, po· 
<lendo a qualidade ser melhor ou peor, 
conforme as habilitações protissionaes 
d"aquclle que os fabrica. Não são arti:;
tas, siío operarios de arfe. 

AL (;LSºl o M .\Cll,\IJO. 

Artistas e empresarios 
Em cpocas remotas, os actores, •1ue 

eram muito generosamente pagos pelos 
cofres publicos de Athenas e de Roma, 
enriqueciam, segundo reza a historia. 

Falemos porém do salario de artistas 
dramaticos mais recentes; falemos do 
theatro do seculo dezoito, d 'esse curioso, 
pittorcsco e interessante thcatro do tt.:mpo 
do .Marques de Pombal. Este grande 
estadista, arrostando com os preconceitos 
da sociedade do seu tempo, redigiu um 
decreto, que El-Rei D. José assignou, cn1 
que exarava: ca arte sce11ica 11ão dâ i11-
ja111ia âs pessoas que a praticam •, e pu
blicou pouco tempo depois um alvarü, 
em que explicava: «OS lhealros bem di
rigidos são escola 011de os povos apren
dem as 111a.\·i111as sãs da poli/ ic.1, d,1 
morttl, do ,1111or d,1 pulri.1. do l'alor. do 
;elo e .fideli.f,1 ,ic cum •111e de1•c111 sei 1·11· 

Sc!llS subl'l .. 11/()SJI. 
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Organizou o Marquês uma sociedade 
empresaria para explorar os theatros 
da Rua dos Condes e do Salitre, sob o 
titulo de -I11sliluição estabelecida para 
subsistem:ia dos tlzeatros publicos da ca
pital. 

Os fundos d'essa sociedade eram de 
..io:ooo.::-000 réis, divididos cm acções de 
1 :ooo cruzados cada uma, e foram no
meados directores da mesma sociedade, 
Joaquim .José de Faria, ,\nselmo José 
da Cru7., Alberto ~laya e Teotonio Go
mes de Carvalho. Entre outras pres
crições interessantes, do alvará organi
zador da sociedade emprcsaria cm ques
tão, existe a seguinte: c]Jura11le os es
peclarnlos 11i11gue111 poderá e11lrar 11os 
tlzeatros sem pagar 2.;.o réis. com ex
i:epçlío cfos mulheres, escudeiros e cria
dos d11s pessu.1s que es/ i1•cre111 11os cama
rol es". 

Ora, P<lra trabalhar no thcatro da Rua 
do.., Conde:. pur coma da nova sode
Jade empre.,aria, veiu <le ltalia uma 
companhia de canto: foi ajustada e or
gani1.ada pelo Sr. Galli, notario apos
tolico da Nunciatura. O funccionario da 
Nunciatura, doublé cm agente theatral, 
não se limitou a contratar os artistas la 
fora, trouxe-os ellc proprio: e, como faz 
um bom paMor ás suas º' clhas, acompa
nhou-os até Lisboa. Fazia parte d'esta 
lroupe de artistas italianos a celebre e 
tão fallada Za111piri11i, artista de \'alor, 
com boa voz, formosa, coquei/e e um pou
co exagerada no seu trajar; os chapeus 
que colloc<l\ a no alto do seu enorme pen
teado, segundo o uso da epoca, foram 
moda cm Lisboa, e ainda ~ de no~sos 
dias dizer-se, a proposito de qualquer 
pes~oa que apparcce cm publico com o 
chapeu posto üs tres pancadas,-aquelle 
anda com o chapeu á Za111pari11a !-por
que o Pº' o e o tempo corromperam e 
adulteraram o nome J graciosa artista. 

Se porém os seus chapeus causaram 
cscandalo na sociedade lisboeta, a sua 
cabeca de vento não lhe ficou atrás. A 
sua 'ida airada e os seus amores de tal 

modo deram brado, c..jUe o proprio Mar· 
qucs teve de intcr\'ir, mandando·a pôr 
fóra de Portugal; ignoramos se, como o 
~uncio, foi numa segc escoltada até Ba
dajoz. O Conde de Oeiras foi dos mui
tos mancebos d'essc tempo, a quem a 
estabanada italiana fc1. andar a cabc
ca ... a razão de juros! 

Abandonemos estas particularidades, 
e falemos dos orden.1dos e pro,·entos da 
celebre artista e <lc outros seus collegas 
e patricios, que viveram por essa epoca 
entre nós. 

Em apontamentos, que reputamos au· 
thenticos, encontramos o seguinte: 

As virtuosas, reza o documento (oti 
"1 1 erlu va-1-elle se 11iclze1·, dizemos nós) 

as virtuosas da muo,ica, ,\nna Zampi
rini e sua irmã \laria A ntonia Zampirini, 
vieram contratadas para P ortugal pelo 
tempo de dez meses, com o ordenado 
de 3:200.-000 réis as duas, ou seja réb 
1 :600.:;ooo cada uma. 

Cumpre mencionar que o Padre Ber
nardo, - o agente que foi a Yeneza con
tratar a comp.rnhia, adeantou-lhes réis 
800.j)'ooo, quantia que as manas Zam
pirini mais tarde pagaram, como boas 
e .wtlze11ticas virtuosas de muúca que 
eram, em successi\ as prestações tiradas 
dos respe..:ti\'OS ordenados. 

O virl11oso de d,111c:L?, primeiro bailari
no, \'Ciu contratado pelos mesmos dez me
ses, ganhando pela temporada 1: 104 .,..ooo 
réis, ou sejam 1 1 o.'.';"400 réis mensaes. 

Devemos concordar que para bailarino, 
no seu tempo, apesar de ser virl11oso de 
dm1ça, o Padre Bernardo pagou-lhe ge
nerosamente'. 

Continuando a ler as folhas da des
pesa do mês de novembro de 1773, per
tencentes â c1dmi11islração do theatro 
publico da cor/e, 11a Rua dos Condes, 
encontramos ainda: 

O cabellcireiro Francisco de Brito. 
em esse mês de novembro, alem do seu 
ordenado pelo mister de pentear, rcce 
beu por concertar uma cabelleira, 2·'.':"400 
1 éis e por outro concerto, 3.-240 róis. 

• J 
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As recitas com a /lha de Alciua ren
deram nos dias 24 de setembro de 'Ti?., 
liquido, a quantia 130::-360 reis; 27 de 
setembro z3 1 .-2~0 réis; e '..!9 do referido 
mês 82~9tio réi'i. Por aqui se concluc 
que os espectaculos não eram cm dias 
seguidos, e que sem duvida alguma o dia 
de maior rendimento, ?.j de setembro, 
foi domingo ou dia santificado. 

Os camarotes eram tomados por assi
gnatura, e o n." 1 pertencia ao Duque do 
Cadaval. Este uso da assig11al11ra chegou 
até os nossos dias, pois que em S. Car
los ainda hoje existe, e, nos antigos thea
tros da Rua dos Condes e do Salitre , 
recordamo-nos de haver uma parte da 
plateia com igual designação; era a plateia 
melhor, a da frente, e cada logar custa' a 
um pinto. 

Do theatro do Bairro Alto (no parco 
do Conde de Sôr) as folhas da receita 
e despesa dos espectaculos, que temos 
presentes, accusam que a ?. de setembro 
de 1 n2 o espcctaculo com O Ca11alheiro 
de T'irlude deu producto liquido 36.:;320 
réis; a 27 de setembro do mesmo anno, 
com A Assembleia, de Garção, e 1 sua 
dança, rendeu 1 ·6.;.;050 réis. A orches
tra d'este rhcatro do Bairro Alto, com
posta de '0 musico~, cu:-.tava cada noite 
de espectaculo a verba de 15.:-;-1 oo réis. 
O período dos contratos neste theatro 
era tambem de to meses, como no thea
tro da R ua <los Condes ; a actriz Ceei lia 
H.osa de Aguiar \'encia tio.:--000 réis men· 
saes, e :-.ua irmã Luísa de Aguiar, nesse 
tempo uma criança e mai-, tarde um,1 
celebridade europeia, ganhava então réis 
14;J;ooo cada mês. O corpo de baile do 
theatro do 13.iirro Alto compunha-se de 
tres figuras principacs: a Sr:' Marcadit, 
~cu filho e sua sobrinha. Alem do~ res
pectivo-, ordenados, cada figura d'estas 
vencia, cm as noites de c.:spectuculo, um 
par de meias de seda e tres varas de fita 
tambem de seda, custando cada 'ara 60 
réis. Accresce que a direcção do the:nro 
era obrigada a fornecer, durante a cpoca, a 
cada artista cboreographico, doze pares 
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de lu\ ª" de linha fina e quatro tigelinhas 
de C(Jr lpara '>C caractcri1.arem), custando 
cada tigelinha 3,"IO réi'>. 

Ao lermos estas contas de\emos pen
..,ar que o dinheiro então valia muito mais 
do que hoje; portanto, os artistas faziam 
maiores interesses do que actualmentc. 

Sem duvida alguma, as empresas 
theatracs d'esse tempo tinham uma vida 
bastante difficil com tantos encargos, cm 
cujo numero se contava o de mandarem 
buscar de sege as actrizes a casa, não só 
para os espectaculos como para os en
saios. P rescrevia o alvará do Marquês 
de Pombal, a que no principio d'este ar 
tigo nos referimos •que as actrizes de· 
viam estar vestidas e promplas qua11do 
chegasse a lraq11ita11a, de modo que não 
houvesse demora nem perda de tempo•. 

Francisco Paiha até o fim da sua 
'ida empregou em parte este U'>O; assim, 
em noites chuvosas, mandava á sua custa 
buscar de trem a suas casas as actrizes 
do theatro da Trindade que tomavam 
parte nos espectaculos, e no final fazia-as 
conduzir da mesma sorte. 

Outros tempos, outros costumes. 

\ \ C.\'S 1 O 01 MEi LO. 

_,, ·-. ·-
Gil Vicente 

Em cumprimento do que prometteroos 
110 numero anterior, vamos hoje referir 
nos a sessiío solemne do Conscrvatorin 
Real de Lisboa, cm 8 de junho d'estc 
anno. e <ios espcctaculos que se realiza 
ram no Thcatro de D. Maria II e Theatro 
D. Amclia, o primeiro no dia 7, e o se
gundo no dia 9 do mesmo mês e anno. 

Tambem ficara aqui registada a com
mcmoracão, que, com grande exito, se.: 
fez, no llio de Janeiro, de data tão glo
riosa, e que em grande parte foi devida 
á iniciati\ a do Sr. Cunha e Costa, jorna 
lista português, que ali reside, ha annos, 
e pertence á redacção do Jornal do Br·asil. 

Tratamos cm primeiro logar da ses
são -.olcmnc do Conscrvaturio, porque foi 



toJa organizada pdo Conselho de Arte 
Oramatica, coadjU\ ado pelo Conselho de 
Arte .Musical, e da iniciativa do primeiro 
J'estes dois conselhos. Do Sr. C'rbano 
Je Castro, vogal do Conselho da Arte 
Drnmatica, partiu a ideia de tão justa 
commemoração, como consta da acta 
da pr imeira sessão dos dois conselhos. 
reunidos, que se realizou no .M.inisterio 
Jo lleino, sob a presidcncia do Sr. Con
selheiro Abel P ereira de Andrade, no 
impedimento do Sr. Conselheiro Ernesto 
Rodolpho 11 intze Ribeiro, Presidente 
J u Conselho de Ministros e Ministro 
do Reino. A proposta <lo Sr. Urbano de 
( :ast ro, ' otada por unanimidade, asso
ciou-se o Sr .• \ lberto Pimentel, ''ogal do 
me~mo conselho e commissario do Go
' erno jllnto ao Theatro de D. i\laria 11, 
declarando que j.i neste thcatro se es
ta \'a trabalhando par.t o mesmo fim. 
T ambem o programma do espectaculo 
do T hcatro D. Amcli,1 foi quasi todo or
ganizado por dois 'ogacs do Conselho 
de Arte Oramattca, os Srs. D. João Ja 
C,11nara e Urbano de Castro. 

S A L .ÃO 

'"' 
Conservatorio Real de Lisboa 

DOMINGO, 8 OE JUNHO OE 1902 

S~SSAU SOl.KM~K 110 CU~SEIJIO llK \llTE llRU\TICA 
C.1111111111 ·1111J· ' •111dl l• nl 11 1 fa fund ·~ 

J• Th 1lr P·•llug11 

Ã • Jlll t • t ,õ iu:. ":-til ·ut ,,,., 

l.' parte 

1.• \ oA<,to tl\ ,\ 1•1 1t n " ' > \t 
H1 On:h.:,trn.. . .. . . . F r;111111ar<11s. 

:.• 1 t 111 " " do oíli..:10 da Ac;1-
mio1 He;il Ja~ $ciencia,. 

3." G11 V1c1-:' 11 e o Jrama mo-
derno... . • . . . . . . . . . . . . . L. .\le11do111;a. 

·l) V111 \SUCO 00 '\A'fAI, 

a ; voze~ - (Coro) do 
compositor Jo seculfl 

I·º \\"li • • • • • • • • • . . • . • .l. .\J Lesb10 

1 
b) - C.\snvA - Coro com 

dcompanhJmento de 
01 chcstra.. . . . . . . . . . . . , 1. ,\l,ult,1Jo 

2.• parte 

1.0-E~t. AI \ OI \TCl,IC.\ ISdtcr 

N.·· 1 

J:O) Orche,tra... . .... F. G.1;11/. 
':!."- PA1<A1 n '"" Jc uma nrn-

ção popular porlUJ'Uc~.1 -
0rchc,tr.i.............. .!. \r111\1rtlt. 

3."-REt lT\< -,o d.: tred1os de 
obras Je Gil Vicente pch1 
a.:1rt/. D. l>cllina Cru1. e 
os actorc~ F. TaborJ,1 e 
l i. Ah•c,,. 

+• V11.1.A'il,E11, por .lulio ,Ja 
C:amarn e coro feminino, 
a..:ompanhudo de or..:hc~ 
ira ....... , ............ F. /)11a1 tc. 

5.0 i h .\lNO.. . . . . . • . . . . . . . • . . A. ,\/ncltadn . 

li ordll'.\/1·,1 J,1 • lrndt•111it1 R<•,1/ de A111.1J11rr,, 
de ,\ / //.\ira, .10b a d1recçao 

do Sr . • l11dn· ( :01ii, obseq11if'.mme111t· Jc prestou 
a d,11· () seu CQll''lll'SQ 

p.rr.1 a rc.1/i;accío ,feste pro;;r.1111111a 

A pari.O coral 
o coo•lllu1da por atumnoa do GonHrva1or10 e eno1ada 

rolo Sr. Oullhorme Ribeiro 

.\ leilln;t do otlicio Ja ,\ caJemia Real 
das Scicncia,, publicado no n." :' d'esta 
Ncn'sl.1, foi ícil<t pelo Sr. Eduardo 
~chwalbach J .ucci, inspector Jo Con
scrvatorio e prc,idcnlc ~ub:.titu to do 
Con~clho de Arte Dramatica, que a pre
cedeu Je algumas palnna:. relativas <i 
cclcbraçiío ' luc se fazia, e, finda que fo i, 
exaltou o mcrito do trecho lillcrario que 
acabara Jc ler. A memoria ( ;// 1 'icc11le 
e u d r .1111.1 modl'rllo, do Sr. 1 Jcnriquc 
Lopes de Mendonca, lambem jü a pu· 
blicou a l<c1•isl.i 110 M:ll '.! ." numero. 

Por tomar parte o actnr J lenrique AI
' cs nu c~pcctaculo, que nc~sa noite se 
rcaliwu no thc.nro D. \ mclia, e 5e 
apro"im,tr a horn de ler de entrar cm 
sccna, íoi o progrnmma alterado. O nu
mero 3." da segunda parte realizou·se 
no fim da primeira. 

A esta sessiío assistiram Suas \lajcs
taJcs a Hainha Senhora Dona Amelia e 
a Ramha Senhor,1 Dona \lana P ia, e 
o Sr. Prc-;1dentc do Conselho de .\ l m1s-
1ros. 
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<) Salão do Consen·atono estava or
namentado, tendo no palco o busto de 
Cil \ 'iceme, e os trabalhos foram obse
lllliusamente dirigidos pelo Sr. llafael 
Horda llo P inheiro. 

O e-,pectaculo no thea tro de D. ~l a
na li realizou-se na ve-..pera, í de junho 
de 1~10·.? . Constou do seguinte: 

t .º 

1.1.!'itma Jo 

AUTO DA ALJY.J:A 

J\C\l"IO e f'r\:t:CdiJo Jc um p1olo;:,u \'OI \\'.l'-0 
do ~r. Jo"• m: ~ot "'\ \to,1t:1t10 

,\ distribuição foi esta: 
l '11111 ""º . . . . . . . . . . . . . . . Ferrt'ir,1 Ja Stln1. 

1 ll,ll! \'.'- l>O \l 111 

\1 \I \ •• , .• •••• , ..•••• •• •. 

\ "Jº .... ... ........... . 
l u lH J \ • •.• .. .. · • •. , · ·• ·• • 

1)1 H 10 •...• •• • •••• •.•.•••• 

:-..'"'° Auo~1 1""º· .. • .... . 
s.\, ro AMBl\OSIQ .••.••.•••• 

:'. T110\l<s .............. . 
~- .11 l(Q""º· • . •. . . . .. . ...• 

'..? . '• 

l't r;; 1111a 

'·"i l '(•llo~o. 
Geor!f111<1 Pinto. 
C7rlos S1111to.1. 
• l11µ11slo \lei/o. 
Fer111111do ,\/,1i.1. 
/>osser. 
Junq11i111 (.'os/,1. 

\ tt~'lf'llll.t\dO Jo ·:_, .• u.-lo J.11.-umrJ1:t J,· "º~ltlllh:·.., ht--101 '"º"'• 
o.-i~t11JI do ~r """UL"o Mt ~U1r.-. 

PERALTAS E SECIAS 
\ Rll -.. 1 \'-

A11;:m1u Mdlo, Ferreira d,1 Si/J•,1, Fern.mdo 
.\laia, Tlteodoro Samos, CtirJoso Ga/J•iio, .\/a-
110('[ Sobre, Pi1110 de Campos, (J'amn, Posser, 
( :.1rlos San/os, Francisco Sampaio, J,eopoldo, 
l 'irgini,11 Ceei/ia /lfachadu, Adelina San/os, 
1.llj l'clloso, Judith Correi<l, ./,n·q11es Sobre e 
< .'an•,1/lw. 

\ rr 1m..:11ra rrprf"~~ °'ª"- 10 J.- 1.11 ' , n 1 " to 

UM CONSORCIO AUSPICIOSO 
J l A .. fottJa li\ rc:mcule. -:m ''-'r .. o, Ja IJr, :li em rro.""A Jt" Mouu g 

l.E M \HI\(,( 1 011<1 . 
pdo ~r. Jo:-.t ot: ~u." \10~1cuco. 

l'ESSO\~ 

No1u1l':HT0 . ............••. 

N \IH I~() •••••••••• • • ••••• 

.IL Lll;.r\ l>E AL\JM .. .. ..... . 

P\S!.l.oAL • •• •••..• • 

p \5! l' \UTO • • •••• •.•••••• 

(. t.O:<Al<l>O ••• • ••••••• 

Joaq11i111 Cosi.t. 
Posser. 
Ceei/ia /llac/1aJo . 
r:ardoso Galvão. 
Fe1reirn da Sif>o,1. 
<:ilrfn.1 San/os. 

1' "' ll~< 10..... . .......... Fcr11a11JtJ ftf,1i.1. 

~- " 

FAH(!A DE I NÊ PERElHA 
D e GIL VICENTE 

, \.._om1110J;1J.1 ,, ~Cl:llil moJ,·rna pelo !'r. M4PUI "º ~h,,.ll 11' 

1 l<;t R,\~ 

1:-.I~ P 1 IU.11<1 ••.••••••.••• • 

,\ \1°\f. l>f. I " ·' P 1 1tt.1H 1 • •• • 

Lm'º" V v . . .......... . 
PEHO .\h1t•11 f , ... . . ... . .. . 

L AT\o ..... . ... . ........ . 

\ lll.\I •.••..•.•........ • . 

O ~·sn Ili 1110 .lo\o o& t\IA1 : rA 

Ü ll0<,'0 1>0 t S<.llllt.11\0 • • •• 

L U71A ..• •.••.....••.••••. 

F1 H'ANl>O .•••• .•• •• •..••• 

UM t;1t \11r\o .••••.••. •..•• 

< Ã?ci/i,r /llaclt,1J11. 
Emilfo J,orc.1. 
Ame/ia \ 'i.m11,1. 
Joaquim Co.\/n. 
Cardo;;o <;,1/io,ío. 
.Manuel \ 'obre. 
Ferreira da St/1'11. 

Carlos S,mtus . 
.!11di11t Correia. 
'rtreodom Sa11/o.<. 
Fer11n11do ,\laia. 

A este espectaculo assistiram Sua \la 
jestade a Rainha Senhora Vona A me 
lia e o Sr. Presidente do Con~elho de 
Ministro~. 

O espcctaculo do thcatru D. Ameba 
realizou -se no dia ~l de junho de 1~0'..!. 

O progrnmma foi o seguime: 

1 . u 

CERIMONIA DA COROAÇÃO DE GIL VICENTE 
Jlomcn .. i.:,tm prt,ldJ.t J'IQI toJ04i. 0.., arti~ta.., da 1..omr.ml1U 

~t m.;muri:t Jo tunJ.tJor Jo 1 hcatro Pvrtu~'"·' 

2.º 
1 r<cho Ja for, a 

. J lJ lZ D .. A. BEi H .A 
Do GIL VICENTE 

l IG UllA 

o l'nt.ul ll.OSO .... . . 

:L" 
AUTO PASTOIUL l 'O R 'I'UGUÊS 

Do GIL VICENTE 

l IGl R \'-
1'1101 01,0 \ ' 11 . \11 º''º A11g11slo Ros,1. 
Jo"''H.... ...... ...... Jo.lo Ros.1. 
Ftn' \NI><> • • • • • • • • • • • • • • • l11to11io Pinlteirn. 
A•FONSO.... • . • • • • • • • . • H e11riq11e Alves. 
1.• C LEIUGO. • . • • • • • • • • • • • l11g11sto . 111111111!.1 . 

2.• u.1.n1co.. . • • . • • . • • . . Alfredo Santos. 
3.• c1.1.n1c;o. • . . • • • . . . . . • Cha~r Pinheiro. 
4·º u 1;1uuo. • • • • • . • • . . • . Frederico LafiM· 
M A1t<.AH1D.1 • • • • • • • • • • . • • Rosa Da111nsce11n. 
C A1 Ali"\ • .. . • .. . • .. . La11ra Cru; 
\hnAM l.l. \ . • • • • • • • • • • • . ,\fJri.1 F11lâ'iu. 
h l.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\J.1ria />1<1. 



Ri;v1STA oo Co~sERVATORIO REAL nE L1seoA 

-+·u 
A VELHA NAMORADA 

Oa trasicomcdia 

T ltllJll l"U O DO l~,-EB~O 

0 13 GIL VICENTJ:: 

l IGURAS 
VtLllA................. Lucinda Simões. 
B1u,co, ''-'''ºR......... Henrique Alves. 

Pastores. 

- o :> . 

AUTO DA LUSITANIA 
Tmh TOOO o moo E ~l~Gll:I) 

:Uo G I L V l <.JENTE 

FIGURA~ 

T ooo o MUNDO . . . . . . . . . Augusto Rosa. 
N1Ncu1.M • • . . . . . . . . . . . . . João Rosa. 
BARlEllt . • • . • • • . • . . • . • • Chaby Pinheiro. 
D"ATO.. .......... ..... JoZío Gil. 

(i.º 

V ISI TAÇÃO 
IM1l19• ff UQWIO 

D e G IL V I CENTE 
Pelo actor Henrique . llves 

... " ,. 
AUTO DA CA1'ANÉA 

(tiuppllc.• ua CANA ,i:;A ., CHRISTUJ 

Dr GIL VICENTE. 

l IGll{A 
.\ e "A,~ .\........ . .... Delfina Cruí. 

8." 

~ \UTO DA FEIRA 
( l'rcd10) 

º '' ea1. •· •e•;~-.·•: 

,\h 111.u1uo.............. Delfina Cru;. 
AMAl'CIO V AI. • • • . • • . . • . Christiano de Sousa. 
Lo111E'<iº.. . . . . . . . . . . . . Augusto Rosa. 
BR \'-CA A'-NL'·......... Lucilia Simões. 
M \llTA OrAs. ... ........ Jlari..z Falc5o. 
St11AH\I. . • • . • • • • • • • • • • • Elvira Santos. 
T1:«>oou.\ . . . . . . . . . . . . . . Jesuina Sar.1Íl'a. 
l>r\RO •••••••••• • •• •• •• • • Ili-aro Cabral. 

\ mu .. k• for -=scriu1 "''J'r~~'-lm..:-uh: J"IO ma..: .. tro 
0-.cA.tt DA ~IL\ 4. 

Na homenagem a Gil Yicente (1." nu
mero) tomou parte o actor T aborda, 
que tambem se encorporou entre os Cle
rigo..., no Auto Pastoril Porl11g111!s. 

10 

A este espectaculo, que se repetiu no 
dia seguinte, com excepção do 1.0 nu
mero, assistiram a Rainha Senhora Dona 
Amelia e o Sr. Presidente do Conselho 
de :.\l;nistros. 

O programma da festa commcmora
tiva, que se realizou na cidade do Rio 
de Janeiro, foi este: 

T111U 'I'RO RECHEIO DRA)L\'l'ICO 
DOMINGO, 8 DE JU NHO DE 1902 

Commemoraoão do quarto oontonarlo 
da roprosontaollo do primeiro A ut.o do GIL 

VICENTE, fundador do Theniro Poriuguêe. 

o drama \;m 1 llt:to, ori~inal de G Vt:RGA, YCr~Jo ror tugue~a 
de J'IL1'10 OC \L)ICIOA 

CAVALLARIA RUSTICANA 

Auto ........... ....... . 
TtJRIDDU ... . . . .. •.. .. . .. 
BR.\l>I ......... . .. ...... . 
S.\'\Tl./l.\ ••• ••••••••••• 

LOL\ •.. .... •••.••. ••.. 

~HA Nu:-c1.' ............ . 
C\\lll.l.A ............. .. 

Dias 8r.1gJ. 
Ed11.1rdo l '1eira. 
01.rmpio So;:ueira. 
A11relia Delorme. 
Georgina Vieira . 
E/iça de C.wro. 
Pep.1 Delgado. 

Gente do f>O\'O, .:arah1nc1ro~, cc. .. 
'\a Sicília, actu.ilidac.lc. 

i\füc·en·,cêne e.lo actor 1)1" BJ. "· \ 

\ i.omc .. tia ~m 1 .h.tO, de \.U,.llllllt;' rn1 tn:.;111..•..,.•,, 
t>ri,.:i1MI de C1· .... t1.\ 1 co~1·4 

A ALDl~IA 
1)1._ l IUllUll: \O 

~l .110A DO A\11'.\HO.. • • • • • • Elisa de (:astro. 
Jo\<>, seu maric.lo . . . . . . . . Ferreira de Sousa. 
~I \HI' uo Ct u, su;1 neta . . 1.11ci/ia Peres. 
L11sA, idem . . • . . . . . . . . • . Ode//e. 
MANOf 1., seu neto. .. . . . . . F. ,\farí11/o. 
MAIO.\ oo CAR~101 'ua irmii Georgina l 'ieirJ. 
RL1, o enjeitado.. . . . . . . . . Eduardo l'ieira. 
\1 \HtA l>I J..,1 '• criad,1 . . . ftf,1ria da Piedade'. 
Lo '" \ ''"' '• errado . . . . . . O{nnpin. 

Na ~l aia, arrcc.lorcs Jo Por101 aclualiJadc. 
i\lisc-en·scéne de ~-DI ARDO V1CTORl'-O 

Algumas palavras sobre 
GIL VICENTE - Raphael Pinheiro 
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N. R1 nq.\ uo Co:s~l:.R\ .\TORIO R t:.\I . u1: L tl>llO.\ 1 ~)O'! 

A -VI U-VIN"::S:A 
l)IS1 RJBUIÇÃO 

HAIWl'H.I. .\ • • . • • • • • . . • • • • • L11ci/ia Peres. 
BAH \o . . . . . . . . . . . . . . . . . . Em photographia. 
Co,ot: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem. 

Lisboa - Aclualidade . 

JS'J'J,,·R.\JEDIO LJTTENANIO 
Paginas liuerarias recitada' ou lidas 

por ;\!achado Correia, Paulo Barreto, Jayme 
Guimarães, Luis Edmundo, 

Cardoso Junior, Eugenio de \lagalhâcs, 
Eduardo Vieira e outros homens de letras 

e artistas dramaticos 

Um acto alegr1.·. orip.inal d~ Jo\o ~hnttu"' 1 

O PRIMO A LV'RP 
DI!::- 1 Rlllt ICÃO 

Q1 l.IHO/ •••••...•.•••••• 

.\1 ''1<0, 'cu sohrinho . ... . 
Hnt.U<TO ... . ......... . . . 
l•.,ttU. \l 1 \ •• •• ••••••••••• 

l l1 .011,l>.\ •• ••. • •••• . •• . • 

H 1t 11<1>" 1 . • •••.• •• •.••• 

Rangel. 
GrUti. 
R.mw.\. 
(;C!org11ta 1 º1c.•11·,t. 

Aurelia Delorme. 
Pep.1 Delgado. 

nio de Jane iro-Actualítl<1dc. 
i\lise·cn-scene de Eill A1<110 V1t:TOJU1'0 

Abrilhantarão o festival a banda do Corpo 
de Marinheiros N.1ciom1cs 

e uma bJnda do Excrcilo, ge;ntilmenlc cedidas. 

E>peclaculo honrado com a pre:.enca 
da:. autoridades superiores da Hepublic:i 

e os representantes 
diplomatico e consular pol'lufluese::.. 

' l'oeudon) mo do caricaturi-t•• 1•onui:u'' Julifo '1achado. 

-< 

Alumoos do Cooservatorlo approvados 
nos exames d'este aono 

( < ÃJ11ti1111.1do do 11umero <111/ecede111e) 

Contraponto. ruga e composição 

3.• anno 

Com !J '' nlore:< : 

l ll'rnani J\lartins Torre,. 

4.• anno (ultimo d'est e curso) 

Com 10 valores : 

Jos.l l lenrique dos ~<1nt<i, , 

11 

===· 
Ltogua italiana 

Com D ' 'nlorrs : 

Benjamim Motos do~ Santos. 

Com · valores : 

Emma \ntonia ;-;ila e .\laria Augusta da Co,ta 
Campos Branco. 

Escala dos valores 

5 a -;- Suíliciente 
8 a 9-Bom. 
10- l\tuito bom (dis tincçâo). 
O alumno que nlio obtiver media, pelo menos, 

de S valores, considera-se adiado. 

Passagem de anno por media 

S1•c1;;io musica l 

Rudimentos e solfejo 

Do i .0 para o 2.• anno 

Adelaide lk lmira Ribeiro, Aida Benedita Dia' 
Pereira de Azevedo, Aida da Luz Freitas 1 .ima, 
Alice Aurelin da Silva Leão, Alice da Conceição 
Baptista, Alice Gomes Valente de Almeida, Alice 
i\h:r.:cs Aires Jc Mendonca, Ah,aro Eusebio Go
mes de Carvalho, Angelica i\laria 'iegrão, Ar 
mind:i Julía Nogueira Carmo, Berta Filgueiras 
Gomes da ~ilva, Berrn Rita da Silva lllachado. 
Christina Amclia de Jesus, Dalila \louilli Assis, 
Dulce Duarte de Sá, Elvira Amelia Aguas, El\'ira 
i\largariJa da Cunha, J:milio Ferreira, Ester da 
Conceição Rodrigues da Silva, Ester Maria Pe 
re ira , Francisca Emilia Saraiva, Herminia Fcli 
ciann <la Conceição l lenriques, Ilda Vieir;1 Pires, 
Isaura Baptista tia Silva 'iny, José Barreto dn 
Guerra Paes, Jesuina ;\lottilli Assis, Judith Au
gusta da Rocha Correia, Julia de Sousa Camara, 
Laura de Ascençâo nocha Correia, Laura da Cru1 
dos Santos, Laura Fino, Laura Maria Pereira, l .u
cilia Diamantina Pereira ~ald;mha, Luis 1 lolbeche 
Rastos. \!:Iria Alice da l .uz Marques, ;\!:Iria do 
Carmo Prieto l~steves1 Maria Candida Salgueiro, 
i\laria Cnrlota de Jesus Fonseca, Maria das [)ores 
:'llachado, \laria Ermelinda l .una Fraga Pery de 
Linde, J\laria Isabel Cervantes, i\ laria Joana 
Olaio, Maria L uisa da Palma l.ami, Maria da Pie 
dade Coelho Fernandes, Margarida Maria More ir 1 
de Af;uiar, Pedro Gomes da Silva, Rita Rodrigues 
da S11'•a, Sara de As:.is Callais Grillo, Severino 
Araujo Marinho, ~1lv i n i\lcn<les Pereira e <;ofia 
dos ~:intos Ferrcir;1. 



1 !)02 

SolfeJo preparatorío de canto 

Do i .• para o 2.• anno 

Ahçc Ll\'lr;1 dos Santos Choque, C,md1da Pi
res de AtC\'edo, Etehina S..:hreyer Serra e Her
minia .\h,·e Gar.:1a Ah1garim. 

Canto Individual e collectivo 

Do t .• para o 2." anuo 

.luh.1 de :::>ousa <:rimam, l .id1a Ondina de Araujo 
e ,\faria Fau,11na Simões Alves. 

J' ia110 

Curso geral 

Do t.• para o 2. • anuo 

Aida Jc As,ump~ão 1\ledciros, Alice Emma 
(jrillo !:>imõe,, Aura l3eatri1. Assis Lopes, Aurora 
da ( :on.:ciçi'ío Pin.:s, 13crta Augusta da Mota 
(iomcs, Carlota Fernanda de Almeida, Cecília da 
• \ nnunciaçi'ío Duarte, Ccira Gomes Ja Silva, Elisa 
l{o,a de Mato' Maia, Elvira Pinto Coelho, Erme
!tmla de Jesus Coelho de lllagalhât:s, Ester Laura 
de l\laçedo, Gertrudes Candida de Almeida Freire, 
Gertrudes da Siha l .opes, llJa Eh ira Alves, Irene 
Eduarda Pereira d<1 Silni de Chahy, Isabel Cru
tinhn Jos :::>antos Casas, Isabel da Sih·a Fragoso, 
L1ura Jos \ 1110• da Costa .Madeira, Laura de 
,h,umpção Rebcllo, Lucília Lopes Pereira, ~la
tilJe Ahce Jc Andrade Cerqueira, -'liquelina 
Amalia Peres Fernandes, Onelia Antonia Pereira 
:-.aldanh.1, Rosalina Amclia da Conceição Tava
re,, Thcofilo Saguer e Virgínia Rosa da Silva. 

Do 2.• para o 3.0 anno 

,\licc ~ loni.:a Nogueira de Almeida, Carmina 
Cordeiro Borges, Cdcste da Conceição da Costa 
~liner Osorio Anjos, Dinornh de Assumpção Go
mes, Eh·ira Adelina das Dores, Inês Gon.;:alves 
Pinto, Laurimfa Augusta G<1rcia, Palmira da Con
..:ciçi'ío l~oJrigues Baeta, Victoria Dias Alves Fer
reira e VirHinia l'ilgueiras Ja Sih·a. 

Do 4." para o 5." anno 

AJclaiJe Augusta -'lota, Alice de .\ssump.;iío 
1 ui,, Amei ia Alice da Sih'a Santos, Emilia Laura 
da Conceição Capella, Emília de Assump.;ão 
Barreiros, Emma Antonia Niza, Ermelinda Alcin
dia de Jesus Godinho, Gertrudes Maria de Barros, 
l lelena Augusta \lalerio da Silva, Henriqueta Au
flUSta ;\lota. llJa Adelaide Pereira da Sih·a de 
Chahy, lsahd ;\laria Filgueiras da Sil\'a1 Judith 
Augusta Pereira Ja Siha Je Chaby, Judith Pires 
\'ianna, 1 comd1a 1 aura I-ernandes Californ1.1, 
1 u, iha 1 UF1clll<l P1;rc1ra, \l ,irunho Rodrigues da 
Hoch .1 c Sara 1 .eopold111a Je .\loraes Ferreira. 

,. " 
·'· 4 

Curso superior 

Do t .• para o 2.• anno 

AiJ,1 Je B1,ar Verol, ,\ldJ Te,•es da Costa 
Emma ~otia J c Alme1d<1, Juli.1 Adelaidc Di.1~, 
l lcnriquc!>, Juli.1 Candid<t Paulo, Lui' a Isabel de 
Sou~a Jor,liín e l lmhchna Hn'a Felgucirn ' . 

Do 2.· para o 3.• anno 

C.111J1d.1 1'1rcs de A.1:cvcdo e ,\ larm Fausuna 
Simões t\lvc,, 

Halwra 

Cur110 geral 

Do 1." para o 2.• anno 

Austero Hom;1110 de Matos, E:-.tclla Cele~te 

Je Moraes Ferreira, Eugenia Rozbell da Silveira 
Jardim, Joana Sofia de S<I, José l lorta e Sous;i, 
Judith Sofia de S;í, l.uis Castanho Lnpe~ Gar
cia, Maria Amalia da Costa Correia e Marius 
Narciso Correia de La.:erda. 

I:.! 

Do 2." para o 3.0 anno 

Aida Filgueiras Gome:-. da Sih ••, Aline Negr;:io 
Pimentel, Aurora Dia::. Ahes Ferreira, Carlos 
Augusto Ludgero do Nas.:imcmo, Celestina Au
gusta Pinheir~ da Siha, Eduardo Julio de Lima, 
Estella Celeste Je Moracs Ferreira, Francis.:o 
Antonio Ventura, l lilda Adelaide Pereira da 
Silva Je Chab), Maria Amalia Al\'CS Jc Almeida 
e .\laria Amelia d<• Fonseca. 

Do_ 4.0 para o 5." anno 

Amclia Adelaide ])ias da Silv;i, Antonio Au
gusto Ur.:cira, Antonio Thomris de Lima, .Joa
quim Fernand<.:s1 Josc da Crut 13raz e L<iura 
Alice Croner. 

Do 5.0 para o 6. 0 anno 

Alfredo ,\ ut:usto d.1 ~lha vra-. .1 e 111) hcdc 
ri.o Ja 1;unha " S1h a. 

\ "iolo111·1•ll11 

Curso geral 

Do i. para o 2.• anno 

Julia .\m<1h;1 Ja Fonsec<1. 

Do 2 • para o 3.• anno 

Aui:;u,to C.1rlo' Je OI" 1.1ra e ~ l .iulJe Ama
ha Jc ,\l ,KcJo e llrito. 
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Curso superior 

Do t.• para o 2." anno 

Dnl'iJ A~cenç.fo Figueiredo Sousa. 

C.0 11t1·a hai:rn 

Do L• para o 2 " :nino 

Flauta 

Do t .º para o 2.• anno 

Benjamim Matos Jos Santos, Frnnci~co An
tonio Ventura e l lu~o Ca,imiro \ 'idal. 

Ju,- t r11111r11to:; rir palhr'la 

Clarinete 

Do t. • para o 2.• anno 

Joaquim ,\ ugusto de Carvalho Junior. 

Oboé 

Do 5.• para o 6.• anno 

\'ence,l:J11 do ,\marnl Pinto. 

l 11 ~t ru111r11 t 1h 111• mrta l 

Cornetim 

Do 2." para o 3. :umo 

' I heolilo S:igucr. 

Harmonlo. 

Do t.• para o 2.0 anno 

\Ida 1\:l'e' Costa, J\melia Rorge' Pinto, J\me
li:1 1 .1urn \lêJa, Antonio .\ ugu,to 1 r.:cira, Ar
lui.lo Can<lido \lartinó. Augu .. to Cario'> de Oli
veir;i, Beatriz AddaiJ.! da Sill'a Busca, Berta 
Lu1s:1 Cost:i, Carlot:i Joaquina de J\lor:ies Pal
meiro, Carmin:i Cordeiro Borges, Cdes11na Au
:,;11'ta Pinheiro Ja Silva, Con.,tan.;a \laria '\egriio, 
Frmelinda Alcindia de Jesus Godinho, Gertru
des \laria de Barros, Joaquim José \ficobu Ju-
11101, Judith Pires V1annn, Julia C:an<l1Ja Paulo, 
Leonidi:i Laura Fernandes Cali forni:i, J\l :iria Au
i;usta Paulo, Maria Dometilla Correia. Mary Ja
.::ob Amzal:ik, Olimpia Gomes dn Sih-a, 

0

Sara 
Leopoldina de Moraes Ferreira, Srlvia Amrilia 
de Almeida Ai;u1ar e Theofilo C::,aguer 

C:o11l1·apo11lo, lu!ia e compn,-jçâo 

Do i.º para o 2. • anuo 

Carlos da Cunha e Roque, l lenrique l .opcs e 
ls:ihcl Palmir:i da Conceição Martins. 

S i-cção ri r:una 1 i<'a 

Do t .0 para o 2.• anno 

1\rthur Maximo Arou, Ehira <la Conceiç:io 
ltosa, Eteh ina Schreycr Serra, João Salles de 
Oliveira, José Fdiciono d:i Costa Junior, Jo,.; 
Mari:i de Oliveira Junior, José Simões Coelho, 
Jesuina ;>.to 11illi Assis, Julio <le Sousa Camaro, 
l\lanocl Joaquim de A raujo Pereira, l\laria da l .uz 
do~ S:intos Cnstcllo, R:iul J\lachado da Cunha e 
Sih·a, Ricardo Ferreira, Silvestre Augusto J\lc 
grim e \'ictor Amadeu tia Cunha e Silrn. 

-
Alumnos estranhos ao Conservatorio 

approvados 
nos exames d'este anno 

Rudimentos e solfejo 

2. • anno 

('0111 10 111lm·r ... : 

Angcla Ermelinda Fonscc:i, Clotilde Peres de 
\J t:dina, Elvira de i\ssumpçiio Jc Sousa, Este· 
fania Loureiro de \';1s.::on~ellos Leão Cahreir.1, 
Gertrude,, Augusta do-. Santos Vieira, (iuilher
mina Jos S,1ntos Ferreira, Hcrmenegilda 1 .ope-. 
Teixeira, lida Seah~:1 ;>.tanins, lida ,\lke de Oh 
vcira, Gcs'a Eulnli:1 Moreira Fcrnrindes e Palmir;1 
de Jesus \ ':11 Rr:I\ o. 

( ' 0111 li 1•111 m·c·~ : 

J\lhcrtina ílosa Est..:ves, Alice Augu'rn l\l ;n 
Figueira Hosodo, Al1ira de Atougui:i t\unc,, 
Amclia de Almeida, Amclia dos Anjos Sill'eiro, 
.\ mclia d.1 /\-.sump.:ão dos S:rntos •. \n~elo 1 eh~ 
de Sou'ª Barata, i\nna de Oli"eira. Anna d 1 
Sih·l'ira CarJo,o Pereira, 1\ ntonia da Silva Oli 
vcira, .\ntonietll.: \lontserrat \ ' cn<lrcll, Bc.11r11 
Amelia Botelho Coelho, Bclmira Celeste da 
Conceiçflo Santo,, Branca Narcis:i da Cunha e 
Castro, Rritcs \ 1e1ra, Clotilde ,\lodesta da Ganu 
Barreiros, Emilia C:rndida de Campos, Eugenin 
da Conceiçiío l .agc, Flavia dos S:intos Lucas, 
Herminia Victoria da Conceição Costa Gar.:e/, 
João Pereira du SilH1, Judith ~lanins Pereira, 
Laura Maria de Fii.:ucircdo, Lucilia da Assumpçãu 
Oli\-eira Sampaio Duarte, Luisa Martins de Azc 
veJo, ;>.tana das Dores C~ riaco Paramo,, ~l:i ri.1 
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Elvira de Almeida Avila, )Jnria José Leal Ribas, 
Maria Ribeiro Antunes, 1\laria Rosa Bonas1re 
Arbono, Maria de Sena l\l .. rtinez, Marta Serrão, 
Palmira Adelaide da Sil"ª• Pedro Fernando Pe
reira, Samaritana de Sous;1 \lesquita e Teresa 
Amado Castel Branco. 

Com S valorl'S 1 

Adelaide Fastré, Adelaide Frandsca Mourão 
Garcez Palha .\loniz, Aldn da Conceição Guedes, 
Alice de Jesus Serra, Alice Nobre .\ladeira, Alice 
Pinto, Alzira de Campos Lobo, Ame rica Marques 
Granja, Americo Affonso dos Santos, Anna \li.:e 
\ icira Reis, Antonio Duarte da Costa Reis, .\r
linda Carmen Pacheco, Cecilía da \1ota Marques, 
Christina do Carmo Lago, Dclmira Asci>nsüo 
(iome, Pereira Loureiro, Elisa Amelia Godinho 
Martins, Emma Guedes Renard, Emma Prieto 
Este\•es, Emma Ribeiro da CoMa, Csmerald:i 
llibeiro Alves Braga, Ester Olimpia de Oliveira, 
Ester de Sousa T ribolei, Fernanda Prata>, Fran
cisc.i de Jesus Canha, 1 lerminia Ludovina San
ches Lage, Isaura Amelia d;1 Sih·•1 Ferreira, 
Joana do Patrocinio Pato \lonil Pires, Judith 
Adelaide da Silva Ganhado, .lulia Ferre ira 
Ribeiro, Julienne Louise P1erens Rondoni, 1 .aura 
de Jesus Felgueiras, l .ilia Ferreira da Conceicão 
e Silva, 1 .ucinda Sofia da Gama Barreiro~. Maria 
Adelaide da Costa Teixeira, Maria Adelaide 
Lino, illaria Amelia Xavier Frazão, Maria do 
Carmo Silva t.lello, Maria da Conceição Sousa 
Gomes, Maria Costa, Maria Rosa dos Santos, 
Olimpia Dias Lago, Quintinn do Carmo, Rosalia 
Cardoso Fernandes, Virginia do Carmo da Silva 
Dias, Virginia :llana Laura da Cruz Ganhado e 
Zulmira Lucinda .\!ateus. 

Com i 'ai ores : 

Adelaide Carolina da Silva, Adelaide Julieta 
Gomes do Libano Pereira, Adelina Alves, Alzira 
Ressa, Amclia da Conceição Duarte, Berta Zu
/arte Lopes Banhos, Carlota Augusta Telh:s de 
\lenezes, Carolina Guedes de Oliveira, Cecilia 
de Barros Fonseca, Custod1 ,1 Ferreira Bana, Elisa 
Gomes da Fonseca, Emília Fernandes, Ernma 
de Can alho Ah·es de Arbues .\loreira, Ernma 
Restani, Esmeralda da Mota 1\larques, Ester de 
Sousa Ganho, Florinda l\ltll'ia de C;1~tro Guede,, 
l lcdviges dos Santos Barros, lida i\laria tia 
Costa, Judith Correia Vences, L eonor Leocadia 
de Oliveira Simões, Lucinda Fiffe, Lu1sa Amelia 
Dias Amado, Maria Adelaide Botelho Coclh<?, 
Maria Alice Dias Rosa, :\!::iria Augusta Catarina 
de Almeida, Maria Augusta Rego Corregedor, 
Maria da Conceição Fonseca, lllaria do Espirito 
da Costa Brandão, Mana J\loreira, Victoria de 
Oliveira Amaral e Virginio da Gloria Ribeiro 
Soares. 

1 ~ 

<'om G valor<>~ : 

Aida Frota Vieira de l\lascarenh&s, Berta de 
Oliveira Beirão, Carminda Augusta Palma Cancio, 
Emitia Martins de Sousa, Henrique Carlos Mar
ques Cruz, Delfina das Dores Ferreira, Deohnda 
lllarques de Lemos, Isaura Augusta Ferreira 
Pinto, Laura Sarmento de Gouveia Guimarãe~, 
Lucinda Pereira Lope~, Luisa Augusta de Moura 
Brandão, Maria Adelaide da Cunha, ;\laria Ade
laide Marques T1mbal, Maria das Dores Paracho 
Ferros, :'olaria Sus;ina Rodrigues de Canalho, 
Oli\ ia Spinola, Virgínia Ame lia de C:i-tro A ta1dl· 
de Campos e Za1da Quartin. 

Com => vnlo1·r,.: 

,\l ice .\ lves, .\tice Julia da Cunh:1, .\ melia tias 
Nev1:s Pereira, Cand1da da Conceição Ferre11-;1 
Coelho, Humberro 1\lves :\1orgado de \ ndrnde, 
lnc' de P;IÍ\':t Nune,, Isaura Candida Ferreira 
de Carvalho, Julia \ meha Botelho ,\lon11 Alhmo, 
Juha Pousada, Lucind.1 Germano de Almeida 
Ribeiro, .\laria ,\ delaide da Costa :'\obre, \\:ma 
Adelina .\ scensão Campos e Silva, .\laria tia 
Piedade Monteiro de Castro cVirgima dMSanto-. 
tore'. 

Plano 

C11rl'O !JCral 

2." anno 

Com 10 mlore~ : 

Bella Bensimon. 

Com ti valoreQ : 

Berta da Conceição Rodrigues. 

Com mlor es 1 

Adelaide da Conceição Pereira, Albertina Pe
reira Rebello, Belmiro da A:.sumpç5o Lourenco 
Pereira e Lucinda Hosa Marques Car:11fio. 

('0111 i vnlorc~ : 

Alice de Jesus Pedroso, Aurora da Pena Braga 
Santos, Emitia de i\lello Araujo, :'olaria dns Dores 
de Campos e Silvo, Maria Emilia Br:wo Mnnins 
e Üj)hclia Nunl!s dos S:mros. 

Com G mlorr": 

Atina Cotta Falcão Aranha e Amina de Aito' 
tim. 

Com => mlorcR: 

Beatriz lllachnJo, l lclena Adelaide Cosl:J e 
Mnrcelina Aurclia de OI iveira Ne\'es. 
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3.0 anno 

( '0111 tO vn lorr~: 

\licc <la Luz e Sousa da Costa Monteiro e 
1,aura J .ombertini. 

( 'om 9 valor f'S : 

,\lice Ja Fonseca Lemo,, Amdia HeMani, An
gelo Felh. <le Sousa Barata, Anna Isabel Pereira 
Scrieddlo, Au1 elia Judith de Carvalho e \"as
concellos, Carmina Cecília Corrda, Emma da 
Conceicão Caldeira, Judith Brn1 Lima, Maria 
Amalia.Gomes Pereira, Maria Anna Ja Concei
ciio Durães, Maria Gabriela Mendes Leal Gue
~les Quinhones e Mariana de Sousa Hiheiro. 

(' om 8 valor !'!<: 

Amclia da Conceicão Chamusco, Christina da 
Luz do Resgate ~la~ques, Emília Anna Lugrin 
Correia, Emília Augusta Gonc;ah'c~, Emília Rosa 
Je Jesus Durão, Joaquina 1 lonorina Monteiro 
Trindade, Laura Augusta Alves Braga, Lucinda 
Carolina de Sousa, Lídia Esperança da 5ih'a, 
Lídia Ondina de .\raujo, )faria <la Conceição 
Sousa Fernandes, Maria ldalina de Rrito Duarte, 
\1nria l .uisa da Conceidío Pinto Barreto, l\lari:. 
Virgínia da Silva Real·, Marian:1 da Conceição 
Hosado Saturnino e Rosalie Augusta Campbcll 
da Costa. 

( ' 0111 i ' 'a lor es : 

Rerta Prescon, Elisa da Conceicão Rocha de 
Almeida Ester de Jesus Gonçal\'es, l\'O Frede· 

, . d 
rico da Cunha e Sil"ª• Laura Canedo, Lucm a 
Rosa :\!arques Caracão, Maria das Dores Felici
dade de Almeida, Maria Georgina Cordeiro de 
Brito Faria, :'\faria da Gloria <los Anjos Piteira, 
Maria José Gonçalves, Maria José Nunes Trin 
dade Mnria José Rosado Saturnino, Maria Lucí
lia L'eoni, Maria Luisa de Mello Araujo, Maria 
Magdalena Castellão, Palmira do Espirico Santo 
Gomes Braz, Palmira Rosa Marques Granja, 
Raimunda Bessa de Moraes, Sara da Assumpc;ão 
Rodrigues Casaleiro e Zilda Maria da Ascensão 
Pire' de Figueiredo. 

Com 6 '' nloreq : 

Anais Luisa da Costa Gaspar, AnHela da Con· 
ce1çáo Sil\'a, Aurora de \'asconccllos Pereira, 
Ester Augusta de Andrade, Ethcl Florcncc W íl
kinson, Guilhermina Fernandes Lopes, Isabel 
Maria Al\'es da Costa, Julia <lo Carmo Pinto e 
\laria Augusta Lugrin Correia. 

Com ;; rnlor es: 

'\ lice Cremilde Pessoa, Clotilde dos Santos 1 

Oarata, lsmenia da Conceição Na~ciniento e 

Sous3, Judith Lopes Ferreira do N3scimen10 e 
Malvina Guedes Coutinho Garrido. 

4.0 anno 

('om 10 rnlorr~ : 

.\laria <la Conceição Pedreira '\unes e Olinda 
Baptista Ribeiro. 

Com b 1 ai ores : 

Ermelinda H1beiro Fernandes. 

Anna Floriano Christ<>vam,Maria de Sant'Anna 
Braga 5:111tos, Palmira Elis:i da Luz e Sara V:i 
lentina Amoncio. 

Com li vnlorl'q : 

Generosa Alfaia <le Crirn1lho. 

5.0 anno 

( ' 0111 t0 llllOrl'S : 

Isaura Ribeiro dri Costa e J\laria Victoria da 
Conceição Ribeiro. 

Com D valorl' s : 

Celeste America Ferreira Ramos, Emília l ler· 
mengarda Croner, Escer Deolinda Amancio e 
Inês Alice Barroso. 

Com rnlor es : 

Aida do Couto Lupi, Altina Rosaura da Silva 
Ferreira Breia, Christina Dovalle Portugal, Clau· 
demi~a Cremilde Nunes, Emilia de Azevedo 
Chrispim Polvora, Emilia Julia da Conceição 
Pinto Heloisa Rachel de Oliveira, Julia Palmira 
de BrÍto, Lucinda Gomes Carraça, i\laria Carreira 
Alves, Marina Bcllo de Almeida e Palmira de 
Almeida L indo. 

Com i ulor es : 

Emma Antonia ;\lonteiro e Juliet a de Abreu. 

Com G vnlorl's : 

Alice Augusta Vidigal Paiva, Carolina Amelia 
de Araujo Marques, Christina Amelia de Sá, Clo
tilde dos Anjos ~! arta e Narcisa Sara Angelica 
de Campos Canongia. 

Com G vnlor t'q : 

Alice Georgina Ribeiro e Rita da Silva Nins. 

1 ;> 
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Rabeca 

t .• ::inno 

( ' 11111 ~ 11\llll'I'•: 

l·1lonwna C:1l11.1l d:1 Hod1:1. 

2.• anno 

( ' t11 11 !I 111101'1'~ : 

l~mm:t c;ucdes llcn:tnl. 

( ' 0111 s 1•11 1 01'1'~ : 

hlm11c11:1 C::1hr:il 1la Hoch:i. 

3.• ::inno 

1' 0111 !I 1 nlor l'' : 

1 ilomen:i C:.1hr,1l da Ro.-h:i. 

1' 11111 ; 111101'1'~: 

4 • 11nno 

( ' 11111 !I 1:1l o1·r~: 

1 ilomcn:1 C.1hr:il ,1:1 Ho.:h:i. 

5 • nnno 

( '0111 IO 1 nlorc~: 

Contrabaixo 

3.0 :ll\ 110 

1'0111 ; 11\ lt1rl'S : 

Jo;1qu1m lo>i: Ni<:ul.tu Junior. 

Rarmoola 

2.• :rnno 

Co111 111 vftlorr': 

\l:111lde Amali:1 ,ti; \\:ice.lo e Brito e Pedro 
l l·rn:indo P.:reir:i. 

3.• anno 

( ' 0 111 to 1111 111'1'~ : 

AJdu 1 lemz e: Pc:Jro FernanJo Pc:reirl. 

Passaram de anno por media 

Rudimentos e solfCJO 

Do i .• p:ira o 2.• anno 

AJdaiJ ... Fmilia do' ~:1010-;, A·ldia J:1 .h~um
r.;ão ,\ larun' Pereira. \ddina Con..:aln!», .\!,la 
Fro1;1 VicuJ de \l;i s..:arl·nh:is, .\IJ;1 Judith Pi
nheiro ;\liranda e ~01i-a, \li..:c Alhcrtina Correia 
J\lcndcs, Ali..:c Ja Concei.;iio llranl.'o i\uncs C:or 
rda, Alice Conçalve' l .ima, Alice \\;tri:t lkhellu 
Silva, Ahcc '"'' NeH:~ ,\ hrcu d:i Hochn, .\ li..-c 
Olivia de C)uciroz, Ali.:e P:nricio Ah:ir.:s, .\tice 
<la Pied:11lc Fcrrcir:l de Almcid:i, Alic·e Polic~rpo 
Varela, :\lice S:rnt'Ann:i l'i11 io, Almcdina l .eitc 
l~ihciro, Al1irn Bessa, Alzi ra l.ci1c nihciro, 
Amclia do, Anjos Silvciro, i\mclia da ,\ ssum
pção ll:mdarra Branco, i\ mcli:t da As,11111pçiio 
Jo, Santo~, Ant-;cla do Carmo \lartin, J unquei 
ro, \ mdi:t da C:oncdçiío llunric, Angcl:t Ermi:
li11lla ''ª Fon~c.:a, Angclo Fcli'< de Sousa l\;1ra1:1. 
Annn \lontciro de Macedo, Ann:ilia Casti:lhr:m
co, ,\ ntonia Clara Hettcncuun Torre,, .\n1onia 
da Silrn Ohvdra, .\ ntonio llunrtc ll:t Cost:i Rei,. 
. \ Uf.\UMil da Con,·cí~iío S:1m' \ nn.1, Aurora ,1:1 
C:on.:cição Sou,a, llalw,ar de Almeida 1 n:itth 
Lindo, Beatriz da C:oncci.;ão Dclf:;itlo Arriag:i 
Annes. íle1 ta Augu~t:l ;ll;tchado, Bcrt:t de Oli
vc:ira Bdriío, lime:. Correia \lcndc,, C:n,·ilda ,1., 
S:i Percir;1, C:ac1:111a \l:ina \meh•t Sa111'.\ nn:1, 
1 :anJid•t da < :onccição 1 errcir:1 1 .oclho, Carohn:i 
Ahc, d.1 C:o,1:1 h10, C.ecih:1 de Oli\ci1:1 '\i:\c•, 
Ct:lc:.tc F:u 1:1 da Stl\•:t, Ccsar \louriío C:11..:r:z 
P.1lh:1 \lon1t, 1 :lari,sc ll1ni ' \l.1rti1h, Cl:n i"c 
Soarc:. \'.tsqui:,, C:laudto c;r.1..:cho l':ti-;ani, Ch:h.t 
d.: Sousa \h:llo 1 :lcm :1 \nna Hown,IOI., Clo
tilde Auµu'l:I Hod 1ii;uc' \ Ir:•<"· Clotilde .t,• 
!:)ousa Ottcro \ S:tlµado, Con.:ci.::io l·i~ueirl.'.ln 

l·lor, C:rcm1ldi: d.: ~l 1r;rnda \'ilh:l:t, 1 kolinda 
Hosa de l .cmos, Duke tl:i Snlcdadc J\1.tl'lwJo 
J\lanins, Edcl1uit:t Alhcnina da Sih•eir:i '\cvcs. 
Eli:1s Jc Sousa 1\lcsquita, l·:lt:-.a .\mcli:i Pereira 
Ju Silva, Eli>inda Guilhermina de Sousa, l'.h ir:i 
Augu,111 Ann:1pa1, l·:hira Cordeiro de i\1:110,, 
Eh ir:1 h:1 r\.'tnt de Scahr:1, 1 :1nr:1 de" s:rnto' 
Jardim, 1 :m1li.1 Ak\:1ndrin,1 Sou1cllo, l 'mili:1 h:r 
11.1ndi:,, 1 mma l'ric!O E,lc\Cs, Fmma lh·s1:1ni 

16 

rr:1111d11<' 1111 pro.1·11110 11111111'/'••) 

Errata 
'o linal do :irtti;o f:l.1.wjic.1ç.ío d.lS ArlN, do 

~r. JJyme llatnlha Hei.., puhlica,lo no num ... ro 
anterior, onde por lap'o de rei isão se lê : . 1~ por 
não j.1;<'r<'111. • que qu:i-i toda a genk ...• ,k·\ ... 
lcr-:.e: • l:: por não J.1;er ••• • 
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