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malber qae devorou o fllbo-0 bastidor dos bulldorea 



-6~R~Ã~N~0~(~8~0~J~(~[~D~l~B~l~i~Ã~[~8~l~c-o-M-PLE_T_A-ME_N_T_E_R_EN,_o_vA-oo~~M~•-",;'.~;~~';,;,-,~~~':.""°"~~-, -,n-.m-oros-,~~-t 

Manuel Ferraz & e.• l.4ª HIGIENE E CONFORTO ESPLENDIDA SALA DE JANl 
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laml Joaquim Birbosa 
PAPEIS, ARTIGOS 
ORAFICOS, COMl.SSÕEd E 
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Rua da Picari a, -37POR TO 

Vl•lte V. ~s.• o 

Bot11111t11mtPJ1t1B1111 
"u ~1 Ell1f11,58°PORTO·h l. 45l4 
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Prnprlehrlu LUIZ CORREIA. 

Café Ccncarlo Pr1mnera 
l•&.l';;;;-;;-~. 28 

OmalorS.16o0ue.-.doPooto. 
Todu as 11oltea nov11 nricdldo 

".olrt•" 

m11~ M 11mmm ! m11ms 
A6E~TO roDA A NO! TE 

m~r1u~&t~ E mm1 
OE PREOJOS 

Especialidades em pint-u 
A.. R. Varvalh 
Construtor civil diplom 

R1.11 d• Plcaril, 6-PORTO 

Visitar• Ra1·nLn Ano Mºl.Qº t preferi.ta p~las suas Aogoto da••...,! S,ta CATAR INA PORT 
llit Uitõ \J 11 ultimas novidades e F ORMOSA r. i.fl>n•,G7 

i~-Wl-et-or-la-(:-nf_é.......,...~~~~~--~~liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
P. Gullhermc G.;mu Fçr11• ndes,66 N i e o 1 a u Ferra% 

B i\R + 

1 
Galeria de Parb, 109-PORTO 

D 
maisconfortavel 
mais completo 
mais hlgienico 

Gr11l1nitol1t1d11uult11 

Fados pela cantratriz J,EONOR 
FIALHO 

Explendidot 11loe•deJ1~0•, Bi!l:iare 1 
e Pmg·Pong 

Pequenos almoços, Lunches 
Comc11t05todo1 otdluc!.Q,.1 horas 

crodi1n1c 

E' caro? E' I Mas no 

BSli!ONDIDINHV 
Come-se, porque o 

BSCeNOIDINHV 
é quem melh i r serve. 

A sua cozinha, os· seus 
11ru, o.s seus serviços, os 
talheres, os seus vinhos 

celebres e nlo tem rival 



A. Alma vendida no 
Diabo ... 

~. Ali.a /h) li!'" go!Jint· 

j 
I• d'"'"• 'dp•d•, • •m• 
;J•na111b10 a~1r111elha~a. 
co1.10 mim eclipse Jrd~1co 
de palco, /ei/J com inltr-

:1:~~1Ê 1,::1~fª':;:bi:;~; 
e11srmg11111todo, loir:ad6d1 
negro, o espe11':0 /rontli· 
ri~ atir.'11-me para os 
01Hosa1ni·1ha1ropriaima· 
fl'"'• tra111fi911rada,com11 
num •lr11c•1mqu1eume 
e11ga11osu flmiwproprio, 

u/Jstitulndo á 11/lima hora, uma perso11a
gem 7111 fatldra d .:dBixa ·. E'º"'' essa 
ptrSfJnagem. gi111ea de • lYilll~m Wilso11• 
tU Ed{lar Pbe; parente apro.x.unad~ dague· 

~.~f :J/"k;~''a:11:ls~~~i!1::0 ''d~ª~Ma;~~ 
rino; ,,,,icag·1eaçt2o de Julo1 cs •181.lado
ru 1.octur1101•, desde ~·a1 0011/11 e~crtceu 
o •Fou1ta-·-e.rigia um r1,ortef/~1Cop1/o 
M!Hlil4 claa1ico, a pm11ntl ra s tJJ 'CUTDOS 
do 1.tpdllo ma~aillcaram-1111 o n/le.xo,es
caceirondo-me 'a.s f.1c11, ponJeogudtu do nre 
, q1uixo """'ª barbicha; co/01.do ~e duas 
/MgtU gaias aclii11uodas 110 l1b10 111pe· 
i1r; J,a/os dee11or,,,upe6'1uune lOmbrot1 

JJr reaor dos orbiJ1u, fa11da.~ ·'°"'º crate· 
as c11Ja Iara er1 o proprio olh.•r. E CIJMO 
1 o •ell• 'l"' 111111a paio a_Uwc 00 1s,..,
llo tiueue ab1a e tida pr 1pna1, dularoa· 
1 mmca uoz abafada, colJilO SI de facto 
1111sse enJr1 nós um cri81al/1diado: 

• Eu nao renRO aq1•i cubiçor o t11a 
l!tta n1m dar-te moas wnstfhos porq1u, 

eonlrario das cal1mias, ea 16 t11!10 
111wc flllira 4 força ser t111J,1do, qr1e111 
/4 1ttortilllt• por me tJlll(kr a alm •. Ve· 
'"' a1enas fOJ!lr·le 1'1110 preg1mJa: '!'li Is 
irla&so (J()r omor ti cirtud1 ou ptlo cal· 
alo de receb1ru ,,,, troca am preN.io , 
endtndtra, co:110 os nllo-11irt11oso1 t11.d1m 
ol.waf Na seg1111da hipoteu, 11110 P.ossas 

om hipócrit,i a111bicioso 1 a l•a oirtark 
1Jfe tan•o C1Jnio ama ig1w1ninia; • se11do 
sim nlJo /d 81Jcr1fiquu porr;ue nat&&a 
ids a nco111pe11sa a 1"' aspiras e 11.ois 

ale co..'raru o preço aa Íllfomia, sem he
ilaçbrs, q111 1 segaro .. Mas u re~l,,1111/1 

111rJaoso •po·qso SIM q111te1wcpor..ta 
h'flll oJ 1ulros o ll6!JHlll, uoám_co 

re1tt1J 'JUrpode dv proz1r a um º'"..· 
so ! a prop1 ia oirtaaef o, q111 11cred1. 

11111a 10ide11cia e porta11t.• ""li cha
,,..1,1 t61o; os 011.'ros 1'11a111aM·leee/R1· 

. 9 qae;ue1ias Jaf Qlle te prulas~"" 

tiJ."/ar Ai:ª D!/'J:d/";j,ª a~~~~:~~sa; 
ugos ' lroia11osf llu isso 1JllM Ih nfo-

• ;u-1 RMIJ indlgnid11_d1! Niio co11/Jeço 
f rui/ismo pior fftJ/11 pior fafJa de CIJTQC• 

rdo qae o do coModisla 11aido10 ,ue 11 
rifica a si t aos outr.11 para agro· 

r a tJdoaf Aquel• v.fllo da/ab11la q111 

ia wm o barro e o rapaz 4 feira I tJ sim
/Joio dessa idiotice i:"loral! 

•Bem sei .•. Casta 1Hll1"1o ... 1'e11s 
desassele a11os de /or1111lisMo q11r I onde 
se encontra"' mais facilmenk e 111ai1 /re
q•e11femenle esses·falso1 1111/islojles. 04 
tk•assele 1111os qas dnces 4s anuas dos 
gra11d11 wmôaJes da imprensa. Pelas J11as 
1ttllos /em pas;ad<i cenJ111as de caso' calo. 
ro101 co11 o ilhas de Mo11/e Cris/1. Como 
a111 Qaixoll ar, ·ancas mascaras e expal· 

:;~;:. õ;'~~~::s,/:111p~:;:~:·,: ra,;;~/e 
:::~!ia~i'/,,~sesg:/"'c~s!e~~~~ rzi::::,:,':~ 
bainburem brnst;ame11/tJ a espada e gai11· 
darem-se, em silàu;:'o e sem esct1ndalo, 
do •promeiwir~ e da geral·-para 01 ca 
morotu de boca d!I forltma. 1'e111 ouvido 
dizer: •11110 11111/es porque .:sto 11ao te 

·=~~=ª"'a~!; c:i~~~ ."i~:~~, '~~o ,!o,~:11::rai. 
ca11cs do oi/alto o perfume al11cin?nle da 
!111Jaçbo-e q11a11/as :itzes 111111/11a~es 

qae muitissi
mo m81101 te 
1 1lDaria de 
apertosfi11G11 
ceiros. E ape
zar 111.~so Jen1 
registado881'1-
pre, 11uma in
lra11s ig1t1cia 
q111 porCUIS 
arrisca o que 
ta niais apr.'
cias a ami
zade dos nr· 
dadeiros, dos 
bo11s,dosleais 
amigos-a 
quem /Jfrez 
111111ca deuias 
negar fosse o 
qiefosse ... E 
como premio 
da lsse esfor· 
ço oem a 

H---~===·· f~~~~d~~~illd~:: 
_ çllo, i1,s1dia , a 

coldnia a afirmaçllo d~ que afislal, se 7t· 

pre ce11dn a alma ao diobo ... C11stal U 
isso cuJo!Mas 110 fundo 1 ridicRlo. Que 
Jolnlisem as so111as cochichadas ... 01 
500 contos de Fulano, os 300 de f!e/J1 a-

7;; e~~ 1,º~o ":ofi/:1:~~s:' o~ 5 /;'p;~ ~; 
falar11 11em Is calarts. . . Quanto d.í tu· 
do iuof 3.000f 4 000 conJos f E ainda 
OSSÚll ispobref JIOSO/l(Ú diabo"'''"'"· 
Janto d.nlleirof 

cPtfgillas dolorosas, OIS da 11Ui1110 1111-
mero do ·Rrporler X ... • prossegue a ui 
1(10 do asptlho•, como q111 para mudar de 

x::;i:~ ~~ ~~r~:~e;~~:. ª:,~:a~~,/: 

Se,,rn114rio de gra11des repor/091111 1 M 
criJicaaJodososaco11lecü11e11to1smsaâ1-.·:.·. 11ais de Portagal 1 Estrangtiro 

.Sai aosdblck>se~ po1!0' Hnda 
simul11ne1men1e tm lodç" ptil 
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A•u &" e lo d e AaeTed.o l"errelra 

Cbele da Redacçlo: 
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R.Hnqdll, .tdirO~/Jt~, f'dil<I*• t e.•""1.1 
Rodo,P(Tel.: Tr1dol,(i!ÕC)l!obot. 
c ..... 11ve11>a.:tll(l•l.:Kl5l)l'orto 

PHfo: \ Olil O.t. N 'fi'"' I XATV R .\N 

3 mezcs-1"ritde 12 numerot-f•c. !ISSO 
6 " - " "25 ~ -E1<:.22SSG 
u u ....,. " " 52 " -rsr. HUG 

caso de Àreiro. Â d111tro da minha il1tra11· 
si9encia nlo posso fRrl11Nne a '"" unfi· 
111111/0 de compai.r:t'fo por e1StJ1 au/eiJo Ili• 
h11bilido10, prdlico e prude11te, (Jlle no l11J· 
bilo 111 t11do ce11cer e de atentkr •Iodai 
os nr.eliles llbo resislia4 le11t•çdoda1p11la 
/u11111t11r11 ''!'· fl6r, lJf41 1111~ lhe perle111ia. 
B essescnt1,,,e11to talc1ep117as, nasce so
brelMda ao cilionar a sil1111çllo 111oral e1tt 
q1u esse homem se 111ca1dra agora fre11t1 
4 sua 11posa cercad'! pela indignaçtlo p1'· 
bnlica queo~e no111dex. •C11sla,c11sta 
11114iJo! M11s q111 remedio .• . O qaearde 
cara.• 

E nada Mais "'' disu. a 1is"'1 d• IS-
11/lto. 

Eqnivot"oR r eal• 

5111 1>uge•tade,1for"'o,.e,hnp1liu R•l 
nh• V1c1or11 f!ugeni1 de ~<panba' c.omo oe 
.,.br, p•lm•do prlnc!pe de 01lue da prlnce
"'M"y Porun crulloa Jun•o•, ec1rtelam·•e 
com freqlhocl•, permutando dc .. b1fo1 eiDtl· 
111ld1du. Q,,.1ro d11 • R •lnb~ e·c~reu 10 primo 
u• 1u1 gr .. clou eal •grhfl• nlpooll:.•, com i»pel 
1lmpll .. 1mo, conl1•ndo 1 ml••lu a" 'ª du 
111H d1111H para q~e fooc colrrgue 1 .eere· 
11rl1 do P•l•co e 1e111t .. e 11r1jectorla C•p..~ 
cl1I do correio enlrc 1ober100•. Ma•qul1<> 
du1looque1 caria •e emb•nlhane com ou· 
trH,pl bd11,vul,areoeq .. efoue,junt•meo1• 
com ela•, para o m•rco po•lll que1er•e para 
todoanõ•dehumo1 • 110-.. eorrupoodeo.ia. 
Ora d•·•e o cuo de u:l.llrem Londru, um 
•Eduardo Prl11clpu, 11111 prt11clpede1pclido, 
como ~'adio ltr S1n101 1111 Domla11:0--01 11bo· 
Iria do m1l1 famotoo 1lf1l11ecb. Cn7. Oico,.. 
rtloa 1 ~iluu oto admhcm oem por equl•oco 
que\l!Dacar11p.r1f1mlll1roltno•hon11m1lao 

, 'rt1l11re.. Nio he•h1n111, poli, .• E! u•lm • 
ml.1l•1 que 5111 Magullde • Ralnbal!:•a;enla 
Viclorben•Hra 101e11prl1110-\rmlo folee11re· 
111cao1lbi11r da Cuy. Ora eue 11!1\ate Ed· 
word Prtnce, um re11ucm1n, um l1111rlno bt1· 

(Conelueupa1.t1J 



A 11Uima fô r c a em P ort11;- a 
O !ilho de qu~m a comprou a pediJo de um excentrico !nglts que a apeteceu, ha 60 anos, num leilão do Arsenal 
-o ilustre escritor Castelo de Novaes- recorda a viridica e triste historia desse macabro instrumento de morte 

t LEILÃO DA FORCA.-0 MISTERIOSO INGLts- -QUEM ERA SIR HODDER GREW.-A MACABRA COLECÇAO DE RI 
)(QND.- UM ARTIGO DO ~BLANCO & NEGRO>.- DlGGO ALVES. - A D. MARIA DO ALIVIO E A TABERNA DO SON' 

Quando nos lembr,mosde que 
'passado um 9'culosem que apc· 
11• de morte como formub le~ al de 

· · Por· 

ade,peloco11 tr!rio,s(lubepr<:cl1-
mu bem 1\10, ~ t~da a altura dum 
principio, o r<~speito pelo mais sa 
arado direilo a que os homens 
temjíi.1.Hãuinséculoque asj 11s1i
~as nlomstame'llterrapor!ue;ucsa. 
H:l.ae1sent• ano• que •U!tima for
c1, durubada e inutil ro1 v~ndida, 
'orno lenho, em huta pubhca em 
emleilaodt 1ne111t. Conheço of1-
ctodtfon1e 1ee:ur1 et1\ qual como 
fe lovou rel•1ar101 !thoru 

oio A~~~!1 1~! 1~'11~~o~: ~~~ci~~ 
lnulei1.M1upal u 1um apreciador 
.le ul~ariu e constando lhe que Do 
4i1o leillo1ui•mveodid01 uns cu· 
l~1!1dtm1delrade umaeapelau· 
tintanaofa:tounpraç,nodiada 
•lltlo~da. Olellao •··suiu,como to· 
•·01,aca;nira mn1osadocost .me. 
lntreo1 assi<tentu,na 1un 'l'aior 
, arttlerrovelco1•noartaC::o1, 111a· 
vaumin1lh,v•aja11tede passagem 
, ..,Lisboa, 'l.ue nau sal ia umapa· 
lavra de ponn1u,•z, De qual· 

~~:'me~0~' iw.:~vei~~i';zt,e trrv'~: 
,.., l'"nvena t segu.,am ambn! , 
"rlN11men1e,o l.llao. Num 41d1 
• omt ntv a _,,iat~ela de9\o:a-st 
-para umuntodoa1 mazemaeguin· 
do e pN"gotiro."-AFrrca",m.eua 
senhores. tSttl. em praça ~ ulhtrU 

~~~;ª~f G~~iil~~Jd~' :0':1~~iNio~ 
r~:: .. 1·:j~~:~;;~~~!\.To~~! ::: 
dt mo~u o Oio~.) AlvtS? Quantv 
dOomeu1ser>1•ore9?''A vm de meu 
pai cortou o 1il~ncio: "-Dez IO!I· 
t~I"-' Oru:tr'-"Um quartiuho; 

~.~m ~~1~=:~":':,uP'!:r~b:~~~h~e~ 
nhrlll" 

Meu r-1i deu um nc·me qual· 
11u•re pa,tou.Oingl~z esla,·a ra
Cia11tt. Tmha adquirido por 300 

~1:.º r~.::~'!º J:'~~:?ul1~;:4"0~:~ 
est•r•bo/eanllimaforc•? 

COLECCIONADOR MA
CABRO 

Muitas veze9 passando pelo 

~·J~0 e~i0ui;:b:ff~~zea~e e~~n~~;~eÍ:.; 
demadeira,algari•mo <:, ue o YeT· 
ologo ftorla depenaurando no anel 
dee1partooscorpotdo1coodena 
ii&o1,recerdava oepil0diodolei!lo, 
Nln YJOcando na memo1ia semoibi· 

::~~·e~eoç~~uo1~·/~e'Jr1~, ~o·~nt!~ 
prcte.110.Ejli.lli.vlo taotosanos .. . 
r: uoeaodoomeup1i, e oldllodo 
Anenal - evocavaacuriosidad:de 
... , ,, , ,Jva11t•u111J•ntarelll 

11011111easa1e eon11giara de inte· 
ressc e o i111er og11.rft oo fr~g1men· 

~~~d~~~~~ ~:~h~.~~~:~;t,~~?Q~:i 
serlaoe'<tranhoapet1tcqueole 
~a r a a escolher, e111re tantos obje. 
d0$aleiloados, v intpenc1rave\ ma 
driro, a•sassinodeieiiasde 1·ez"? 
Meu P>i encolhera ~hombros ... 
Tambomtlese iatrigara ante tão 
exlranha prefereneia. Tinha sido 
um cu11hecimei.to do acaso ... Nem 
do nome se lembrava ... Sabi1 

~~i~~ ~~::uj~_:·:~~F;:!~: 
ne1 temenle num hotel, em Loodre~. 

da fa';,,~li~:·b~~~e~~oad~is°i! fcª~1~'! 
dataqueneces1itava, esoreitou•me 
pela 1berturadum tnvelupe amll· 

~:E~~f ~~vi~t,~~~~.~~~l::.~~~i 
endereo;o,o 10mede um botei d~ 
City. E"eultimo d!talhc ligado;h 
re<:ordiçõe• de .~ eu pae !evou·me 
10 convencimento de que se irat~va 
doeomprad"r da ultima Jorca de 

Oreew tamam ""ota da edr 
j!&ntc eot.eç!o deste u:centrieo• 
1 ~upossib1\id&~e de e· niprimir o 

\.\f. 'J.7i5~dd:?c;;,~;~~z':n°',,i;:=. 
cncberao. ·euaodos eolecion 
todososobjectosquepode.•se 
recordar 1ra2icasmorte•. Api• 
por t1l fo r aasuacanuo1 1 
dore, deRkhe1Pond-QueerAo 
2ad .. viYernum hotel No seu 
tranho rr.u eu cncontraumse 

~i~:~·~~;~i;;~%~!t':.~ºd~ .. d~e~i 

~r::~~l~~~i~~:;~,1~~~~~~ 
1 

!~ .~ u:.~:i;1:0~~ ~~e~~~ª~ r~ 

t::i~j:,;i~:~~~~z 
dc-F .... Eoumad'llíotoe:raliu 

~~;;~~;!ír:~c~.!!v:~;~t!i~,;~ ~i~i!'•dv:~oi~~~'.' ~j~,~is~:u 
"11acronal' ' am1velq11c se ( !~recera mente uma !:ir~• -:• que o art 
a prestar·lhe esse aeniço. Nada liata oaose reh.ria. '5erla aq 
mds natural. Eguirdandoentreas queoe:rccntrieo eoleccionador 
minhas cousas aquele achado, pen dlraao meupac para eoinpra 

~~ ~~~i!i~~~,! ~:m d;~~1:r:,;?~: ~~~~~~~: c~:n!'.fu.m1•~ 
nunca na1 1ua. i11vest11{ações. ~ 

~~:~~:r~~~::~:i.frl;,~~~;~~ ~Nll~T1if'Au~g~c"1 
~:~~b. d a~aG=~!1 ªte°·~o~:!:u~ •J: Qua11do foi a foaugur1çio ' 
fon;a demolidora ... Pon:;ue foi neda es taçlo de Santa Apol 
graça• a f tse bi\h~ie que consefui entre outros discursos prouund 
arrancar o s~gr~do daquele inglez ' com a srao ·eloquene1a ' da e 
morto, l&be Deus hft •1u1nto tem houve um que era remata1o 

po, Foi r.u11 lelho "Biarco y Ne· ~m~u:~:~~::=: 1.::J~::d': o 
gro'',amor.toalocomoutras rev!s· 1aajustiçaauassfoavanafo 

~: 1~~~1~' :cu;!d5aª~ªe~~ ;~í!'~cqd: :i~;~~i~~:!t,~::eç~i!;'~ 
~ J~g7.,"'}~~· ,~'dcw M~~e d~Bl~~7 ~~:e~s~fti~~~ 8Esfa~~~·n~f;: 
:~b~~~""1;~~~~~~!~~:c~};~t~~~ Chafariz de Dentro. Áqueb 

her leiros de ~ir W. J. Hodder !:'-~.'\"!~~ª ~;1So':;;~:e:inh~ 
peraroscondenadosàmorte. 
pa ra ob•nquetedaforea,elht 
r~ciarefrescos-•e•ra no ver 
vinho quente-se ua no im· 
Toroousecelebre e111aca1id 
nhora-aqU<m o.vi>iohosal 

íJ.:';;~d~ ~íi'.,~~~ 1Ê~ ~~~''e~ 
Arrcn.elgado. Mais adeante , 
na out.av~nda , ado ''Soneu 
ja 1ar o\eta su<rida a i~d• hu 
pode ltrpordebdx<> de uma 
tta de um d~p<>llilu de vidro!. 
sa venda do> .. Soneca" era 1J!O 
rarapr....,i5•à?da rr.one . ..., 
ças de fJ-Re1 concediam a<» 1 
de pena ultima a liberdade 

~~!!~::.nv:!:L~!~i~f1o ~"':~ 
trazer ao p~decent.io Clhim 
de beb!d~. Q·l~>l, sempre de 

• denteparaatordo~r ... Voltan 
\o n1nmo uminho senti ~inda 
repiodae.1ecuçaçl ucn ieU.a1 



e aso eni~n1átieo de Frielas 
cSuidtJio, nã o h-1Zxclamou, ao s er ent revis tado pelo Reporter X. 
o sargento Olniz •m ig o do t 1: n1Znte 42rlstovao de J=Umelda 

O mistério oontinua a en
ft em sombra a verd.,de 

ocrimedeFrielss. Ape
da policia ~a ter mo~trado 

· me11tedeuma actiridade 
'raindanaosedescobriuo 
innso. Rsporür X no seu 

~~ ~i~:io. n~ri:t!v~!1 d~ 
eida, embora muito atribu

por dll'idas e desgostos 

certos pormenores destes dois)!i iutimaoiente e por isso1 de ex
criroes, praticados a tilo firandei'fpooU.nea vontado, /'.'dm p&nl 
distãuciaum do outro, :ra1vezu:roerou\·idopela P .. e. 
tosse ~til à descobe_rta do caso Dirigimo-nos portanto ao 

~ee:orie~~o0 :º~c'::e6:0mJtid~ ~:tº s~~ ~~~ri~ª fitcr: !º;~~ 
nessa pequl'nac1daded0Texas. sabiasõbrebtepalpitanteassun · 

to. O oficial de serviço, ocapi
E' INACEITAVEL A Hl- tão Felix recebeu-nos ama'l'el
POTE.SE DO SUICÍDIO mente e permitiu que o referi

'mITTJ, nunca se mostiou pro- SoubemOíl que o segundo 
soa destrnir a sua .Própria • sargeuto Artur dos Santos Cor
. De resto os ferimentos; reia Diniz, nctualmente pré IO 

o d~~v:~~'à~~~enr;;rpo~:~ : rr;:t~i~ drm~~~~i~sp~~:= 

do sargento Tiéue à nossa pre-
Rnça. 

-São do Rt(JQrllr X r
inqniriu éle.-Aiod& bem. Con
t.ém comigo para todat as in
formações qu1' possa fornecer
lhes. A pohciajfl me ouvi11sO
breosantooedeutes do ti.mente 
Cristor&o de Almeida. 

fo su1cld10 mae A de um rações sobre o crime de Frielas. 
1'. FõrlL amigoJ0intimo do tencut.e 

~º~~9.ª~~U:t:~e!o~:i~s~;~ ~~i6~i!~l~r/~~::~~ne:~i:~~ 
te • Íait·diters• recentes, 

31cionafs e e-0mplltos, no 
número de Agosto, ocupa

,de um assunto tPUikl seme
Ui ao caso de Frielas. Em 
peqo~na ciêlad\• do Estado 

Teus, Jobu Aleko, que íõra 
entoe entrara na guerra 
Filipinas, tiuba uma aman · 

Ad!ery Tnylor, que o expio 
a desumanamente. Um dia 
receu morto e<im uma coste-

~~aodddeo AÍ!~~J:~ºta~:: 

-Acr!>dita na hipotese do 
aulcidio't-pre
guntamos-lhe. 

satisf&zer as ambiçbes da , raemtidaiuümerasdividasl 

-Não, se
nhor iesponden 
o sargento Diniz, 
sem a menn he
sitação.-Conhe
ci intin1amente o 
t.enente Almeida. 
Estive com ele 
cêrea de um m(!s 
antesdasuamor· 
te e lembro-me 
dequeapropósi· 
rode umi.noticia 
desuicldiopubli· 
~da em um jor
nal. Almeida en
e<•lhendo os om
bros, 001~en100: 

•E' um idiota 
!1:i~~s •. que d;).Sapa· 

panheira,e um rival ames·· 
a-o cJosbl.ntement.'. Desco
-se, por fim, que oassassi· 

serecrotavaentreoscrédo· 
que mais o atormentavam 
ainsis~cia em rectber 

uu1he d~~~!ier;~.,! ~uaem:!~'. '~V!i~·"~;e ds~ ~~.;u;~ t ~~g•;;~:.~n~J:~;;'!'\~! 
E' curiosa a C-Oincidência de de Frkl,., ocorrido em uma e!dade do Te:raa -Est.11, por· 

b.1e,!emque""r,o;:en!&men· 
•armep.ra longe, pua e!l!e 
·mir onde um crom•n<>!o por· 
es~raumahor& odeatii:a& 

~i~o•r;e,?!· !:b~i1;~\~· a forca. O 
tomou ologu dacordamu 
p""uma vida que foge ou da 

~nom: ~:,;:n~~c:~·i~p~J!: 
'"if:!d~~· ·n~n~f,:.&Wn;t~~!: 
n1:C:..r::~e ':},~: ,:t~~t;"~: 

dosque matanoforadu 

Leitor. qua~do pu~1res no 
1ril: de n~mro, na Ribeir•, llO 
~o T,jo, teatros negregados 
lhutn.g~iasd, morte, reli· 

citaoo1eusolhosporq11e na•ceram 
poriucue•cs e por Isso estio 11' res 
deproeneearciu•triste prodsuo 
damor1e. 

[,.,bMahojeaciTiliJRÇâOHl<le 
no res1t11ard" do• p~ti •.há 50mpre 
d:'~::~;~~!,~:,ªf~i d:.!~~i:º ~~~~ 
nao,11toda1. hora p->ClcmOI olh:r 
..,m recei11osquatroqu~dran1esdo 
Ctusem o 1emo1 deeoierg.tr u.ua 
AL:• 'fJ~'~aõs de um stculo, leitor", 
queseuAt>m111.em Pot1ug11I e a 
ukiml forca foi, como ficou dilO, 
Tendidahli.eS..OnU'ano1,por1nter· 
mediodc meupae,aumini:lezpor 
umquartiuhol 

Castelo th Jlorais. 

tanto inclinado 
a 11ceitarahipl>tese de um cri-

me ?-Áb~J:~:eº:t. - r~spon-
deu-nos o nosso entrevistado e 
pros1•guiu:-Muitas vez•s em 
->ituações dificeis, muito piores 

:;nj~~ e::.lu~ v~inbd~!~~~;. 
Encarav~ a vida com coragem 
eoptimi-;mo. ~rebtotlesem
pre cumpriu os seus compro
missos e a sua situaçlofinan
ceira,seera d1ficil,nunca foi 
desesperada. 

QUEM É O MISTERIOSO 
COMPADRE DO TENEN
TE ALMEIDA? 

-Conhecia o tal compadre 

do tenente Almf'ida? -~9i
rimos. 

- K&ooonhecia. Admira--. 
aUae:s:isttn.cia deBSt compa• 
drede quem, aliú, Ori'toTb 
de Almeida nunca m• W1n1. 

cUm pormenor importHh 

~~~ª~:e~e~!de~~\a: ~::t 
Almeida ter desapareddo K tiTt 
en aqui falando sl)bre ~l• coa 
ums pe6SOa de minha familia. 
Essa pessoa contou-m• qual
guns dias ante& da11na mo~ 

::i:~~g~~ten'lde~d~ ~!1;.r~ 
de não sei queofeuaa de1111a .. 
cionlt Policia da InformaçõM 
uma ramilieinteira, 8proTeit.aa· 
do umR ocasilo em qoe Aln1ei
da se encontravaem usa dessa 

7oiªt:~~ri8d~ti:~. ~nd!1;:~= 
depois sido posto em liberdadt 
por protar a 8Ua inodncia. ~ 

· Qual 6 asna opinilo Bó
bre a moral do tenente C1isto
't\ode Almeida ?-pregunt.am03-

-Era uma joia, um esp:on
didocoraçio, talvez um pou~ 
boémio. Durante todo o tempo 
que esteve comigo na Guini 

:1!:'~ª~~::~id~dee r~t~11l~j1~: 
quem ele nunca seeBquec1a. 

•Era um valente. Os que e 
assassinaram tiveram pela fren· 

~ ::,,b::smQu~Üd!d~sd!~~~ 
lunt.arioso, e:s:alt.ado e e:s:traor~ 
dioa1iame11te nervoso. DeHter 
lutado muito e beml• 

Aoproforirestaspalanasa 
faceesqueálidadonossoentr ... 

~~~d:oi~~~~:~~'.:! 1! ~Ó~i~i:~ 
se-nos alnde cJm ener,e;ia: 

-Suicidio ? Nlol O rim • , 
traiçoeiro erim:I 

O sargento Diniz refert-a• 
nano<11aentrevist.a de hoj& a 
dois racto& muito import.ant.es ~ 
nmavin~nçadeqneCristovlO 
de Almeida fora vitima pooc. 
teml)I antes de desapareeer • • 
misteriosu eompadra de qO•ll. 
nunca ouviu falar. 

Outro facto e-0nvem pond•· 

:r~i,f1;e :a~~;:.d: ::e~~ 
t.anto tardou em aparecer? Nio 
estranharia tAo longa aueucia 
do amigo? 

Riporttr lldri1. 



Homqnf & l'á(tof do Diá 
m•oo dot trllt cllcnlc•, lmpeeo•cl 110 1'11 Ira· 
q1,1c clo1c1110 e com o u a mo• õ~ulo:> pruo ao 
pc•coçopurumfililboncgto,cravtuvo<lcuma 
senhora eopanbob vbhava M•drlrl lodo•o• 
ano•, frcq ueo l~ndo 01 camarlnt do Tutro Ral· 
oba Vktorla-u•ojn pr•clo•o da• m• I• h--IH 
•Jírlll•. Ao ler uma carJa viod;> de ·RcinR Vkto· 
na.,crcdigid•cmtcrmos1ao lníimos ... rej ubilo1,1 
aevocaodoasauas tcmporadaadc MRdrid rcs· 

:11q~11 
.. c~,1~·::111~~:'~~d:ae1~:1~1c1':íc~~f': 

.·. 

um rcrim~n u~c.:ial. E' u.,,a noticia de tre1 li· 
nhat, nnuuçada num jwnRI Ira~~'· q,,c me 

~"~.,~e:S;:uc~"~~~-~~~"~;:~~.~;~,~!,1~~~~ 
~~~~ Ü~;d:;~~~~~~i.~:::~~:c~~':~, ~~"'s;~; 
;~~~- Rrr~cq-~~~d~.· n~~:,,~.1l~~~~~N~~~;·.li~;.,~~: 
iagcm du cva•õcs, nos ultimv1 viotc anos. ~de 
:u,.,rccn1oa França aprC>CllUI oo meimoperio 
do•~naso.001depr~zoseseamn1ea.losd01Js.,11s 

~~~~!~~d~~;,e!"::!~ Ô~~~F~=~:e!haº:! 
ser rerida n·~te 9Cll •·'1111lho-por11maiovaslo 
lnverosimit Um tal Maroi:l f>onchelle, de Rou· 
baiI. 9Clf1ia trczmrzct dccorrceiollalporuma 
bd~ta qualq...,r.naptl.aodel.oos.Notoquc 
des1lenciodod1a28d-ag ... wotgllarduderam 
por ralu tle Poochelle Rc~i1taram a pri~lo de 
alto a baixio, sem eneontrar<-m um muro broca-

~~~~}~:~ii~};i~ê~ll Í~ff~~~~\; 
tnlre 11s grades nlo daYll. p•HIBgem nem a 

~i~·~z:~:E~~~:: ~~: ~l;~::i~·~~~~ºd~~: 
se e11amcat&S9t pela 11nel1 8-•iltoque a sua 
siogular magreu lho prrmitia. 1:: eon111lt1ndo 
olivroderegi!loearupe.:llvaf..:h•,oonlirmoo· 
se, peta.dimeooõesdoi..rudocanlheiro,area· 
lidarledetalsutpeta .. 

Ao prop•ganckar-se CIUI. t9UIO-OC• 
nhum larapio, tornnll a nrisca r a1ua libcr· 
dade sem pnmeiro IC llliCitar a um trata· 
meoto para c:ma~u. P.,r111a vez os dlrceio. 
rcsdasprisoeso11.scrloob1lgdn1afornr11ja· 
nelascomrcdesdcntreit• m1lb1011ut.abelett· 
rlo um minimo de toro para os seus pr~so1.
•Q111 n1u mede es te eri 1 io0t0, de hom~ ros?_ Mcio 
n1etro.só?Es!eéescu,adodctc·lo. Ele fug1•l in
r,Uvclmentt . . . •E a uta h<'ra q11a111~ presidia· 
rlosnloestaraoref'e tindoeobreaformri.deema
grccer"':rcpidarneme .... 

O ateoollsmo nristo~ 
eraHeo 

Burgueses, piltróe~ i11du1tri1is, filantrOl)Oll, 
110Ciole>,OI, mtdico•, l"<trnos e até esc:1horn 
•nmr~u1stast!'mbatcm,h:lum 1é<;ulo, o abuso 
do 1lcool, feno pelõll o~r~ri(l8-acu1ando de 
germell de todas as ratahd1des do po>o, a 
ca11ude1odos oscrimes.oprl1ocipiodae1erni· 
dadeda1uaesc_rav1t11ra.Umope1Ariore•pondeu 

~~!Jn~~,;~1~'.~":;r~ic:i,n~~~~~;i:~1~::::1~~.~l~i 
certoqucoalcoolno1embrutece,no1enfraqu~c 

nos utr1ga.nr>1enYe11eat. f0\lb•ndo 1vlda 

:~:·r~1~~;~::;. g~::t: ;~,::~::~º~'::s ~.::' 

~~~1g~~~l~~:l~ 
"penri~,o•lcool q11c lhe<dádurautc umu 
n11a ilusJi~<"llv,mura coque lhes fica? 

Nao se pode n~g•r ló~lca a esta defeza 
afcool-smo, E se111 defender pergunto: p~ rq ue 
per•eg11tovldodo•lcioli1mo no pc.vo, que 
ondeelesejusll ricavl•toquee.ssa ieotevi 
semo1>tra afrgria, sem bo• ahmeotaç~o. 1< 
divertimcnt.1,semconodulades-ese tran•i 
benévob.mcnteante omc•mo vicio nuout 
da'SClondeoak:ooliamo la.vram•ispode«>! 
rnen1eeeom m1•1numeroso cortejo de angu 
tiosasO'loseq1lé••du?OqucéoC11tt.do~b:.r" 
a\quimi1d<>1 "coclttaibi"-quc •hhs&o~li' 

minia-e no mundanismo o mc1mo vkb é e 
i•ncia e bo1n tom? renham p•dtnda. F ui, IOU 

;!r'61~ ·~t~;:~1~i'R-~::~~10~~ .. ~:fo~ 1~:·~u~"'b•~~ 
todot,povo. buriuezt 1 cu11tocr .. dat 

Um 'quhoco sobre o retrato do 
Dr. Joseph Llnhares . 

-a~:1s eq~u~v:sc!e~:fud~!~:::11~e!11ª:ª:p11~ 
nitem para o dilat.are11 a se11 gosto. N 
entre-vist.averdadeirat0e1ttsensacion.lqo 
o dr. José~h l inhares, nos concedeu para• 
nosso ultimo numero, sobre o crimedodes 
ditoso Pita Soares e que o nosso querid 
eamarada •Dlario de Lisboa ., reprodnzio 
do-a,acolbeemlisongl!irostermo!,ques$'.1 
decemos-trocou-ae,nas prosasdapHg111 
çllo, a gravura destio1da aessa reportage 

Mundial em vez da fctogralia do nos 
piedoso e disti11to compatriota Dr. Jo8ep 
Liohares, colabor1rndo;a1e~nda oêsse êr 

Que11oaperdoeo1osle1tores-que es 
faltas, em jornaliamo, são mais frequen 
doqueaejulga. 

r.; · ult ima ... Hora 

mt•~=~:1~~!'~.:u:r,~!~;.::~~~~~~~ ir.d 1 
tr.n16ord1r •.. Er• ·um. ~r\& do Jogar toOIUll d t 
e1t11pidei,emtentauvad•rn.111IÇQ dol .. rquu·lfti 

~i~~·:~:~1::~-!:
1

!:~::J!~:l~~:~E:~!. e 
eimeolOI' rnpoU& - HI rapeiÇQ 1&mbem&'11 · 
linb• dr.oaducta, ~uli&d1peloao110';dot1lt 
l11n1cüvtl. 



célebre Marqu~s de 

•Pelo dedo se conhece ogi
nte., diz um velho riR.o po

r. No numno passado do 
'P'JrlerX mostramos um de
do sr. Marques de Sagres, 

stenumerocomeçdmosa des-

ad.~~~t!~;~º a~~s111 n~s~~~ fci~ 
MO seu corpo que deve ser 
a m•ravilha. 
Quem é o sr. Marques de 
res? perguntamos nós no 

numero anterior. A rtS· 
ta não 6 tAo dificil eomoa 

h~~ fÍa0r~n~! a~g~:~·~s::~ 
uitoconhecida. 

Est.eve a estudar em Coim
' no t.empo em que ainda 
opensa•lqueviri11nserum 
lar. B logo naq ne!a cidade, 

nito no'·o ainda, começou a 
trar quem er.1. Cilbula, des· 

iudonoi-estudos,oentil(lfu. 
rollarquêsevidenciousepe
scus actos de baixa imora

'dade. Depre!llia o ambientAl se 
e tornou hostil e a ilustre 

-:~~~~~n~i'~11~~f~:m~c~e 
e:.ia ássuRS&uSll<'itas aren-

~:spert lhi\o, eur,anando es
com pnlanati mansas, mana
ndo aquele com discreta ba

ilidade, compo11do omaspect-0 
umt1mpoamavele importan-
1arrivista·soube infiltrar se 
sitnaçào de:i;embrist.a. apro

"tando-apam.se eugrandecer. 
ptando influências poliücas, 

Jeaoçou o qne muitas pa~soas 
6a:~tr:r~8f~j ~~~~do u:~c~~~ 
rio da Legação Portuguez.a. 
Vaticano._ Como qoa.si t.odos 

&1 p\tifesédotado deumasor· 
Wextraordint\. ria. Asuaeotra
da no Vaticano foi como se lhe 
abrissemdeparem 1aru por
tas do ParJso. 

A COM PRA DO TITULO 
Df} MARQUtS DE SA
GRES 

Etcorregadio como uma en· 

f:~! ::n~p:~Q1~~8~eio~ i:~~~i~~ 
quedou raduintrujicesnaote· 
ria ele impin1tido ao Santo Pa
dre para assim lhe ca pta r a 
confiança? O rertoé qae o arri
vista, oimorallodeCoimbraera 

r.:,r:eºo~1~p:e~:d~J:~:~~o~~~::: 
E essa simpRtia, essa amizade 
lavoreceram as suas ambições. 
·Ele queria aer marquês. Todo 
o seu inti mo desejo era fig urar, 
ser admirado, adulado. 

il AROA.Rl~A 'fRANSFOR 
l!ADA Ell l! ANTEIGA 
DE SINTR1\ 

~hldaram os \"entos da poli· 
tka, v lugar de secret.ário da 
embainda do Vaticano foi-se 
por ~gua abaho, mas o mar-
11nês não se atrapalha muito 
com estai; mudança~. Ele é oo
mo o camaleão: toma aeór do 
lugar onde se encontr&. Nisso 
estáa sua sciência de vi ver. 
}~' urn freqiie11tado r de banque
tes, ta11to adu la11do o pohtico 

=ll~~~;jfl~:m~~sd~s d~::: 
crições, criando assim fama de 

f:~~~~~~ ~ne~~s su:;~;g~, 
quer sejam licitos,qoer sejam 
suspeitos. 

De entre os seus uegOOio~, 
om1is conhecido éo de uma 

~~~ri\1::a~~~oi l~e~i~!~l~ d: 
Avenida da Liberdade. Ili\ tem
pos os jornais ooticiaram-os 
leitores devem estar lembrados 
-que oessa leitaria a ma11teiga 
de Sintra era falsi6ca.la oom 
margarioa. E' natural que assim 
fõsse; o senhor Marquês de Sa 
gres seria muito capaz de ope
rar o estranho milagre de trans
fo rmar, ao toque de umll vari · 
nha mAgiea, a pior marggrina 
na melhor manteiga, ou a me
lhor manieiga 11a pior marga
rina .. 

A·; ·~mAS BOAS E lL\S 
RELAÇOES 

Se ele nio nos tivesse ofen
dido ua uossa honra e no noaso 
brio profissioDal. fazendo-oos 

asso~!do11º:e::;:nh~~~d~~ ~r;~~~o~is~111:!~:z 11~:~11~ 
mesmo jaez, impiugir aos in- tivessemos ereocupado em p6r
glêse& pinheiros de dois metl'<'s lhe tão rilp1d11mente a calva à 
como medindo jt\. set.e metros mostra. 
de altu1111 entrs pelas reparti- E' necessário que o sr, Mar· 

fee:ts~~c:s~~~= peC:~r:~: ~:ua!~ie::leresPo~!~~~: 8~~ 
perior f1aternidade os contl- cancroiocurilveldevlcioeimo
nuosdos ministérios efl noite ralid1de,seconvença deqoeo 
oom ~safiuades da rali!•, como sobOrno ném sempre 6 a garan
ele próprio1;-0nfessou aum nos· tia de impunidade dos arrivis
so redactor, entrega-se a se- tlls da ~ua têmpera. 
cratos prazeres.procoraodoàvi- O dinheiro nem tudo com-

~~~~t.ete:ª~~{~ ~~1~~i;; ~ra~ri0m~ª~1:r!!n~ 0::~ºr~ 
extraordint\ria simpatia... .'i. verdade, mais tarde ou mais 

A despeito destes co~tactos cêdo, acaba SPmpre por vir à 
tlio !ntimos oom \ ralé, nrw luz dara do sol. 
deu:a de freqllentar com ass1- Fechamos por aqni os r.o
d111dade a chama.la boa socieda- mentàrios à vida repelente do 
de. A1Jarece freqtieotemrnte pe. marqu~s que nos quiz comprar. 
las ~ raias cliics, onde estimai! - -
11dm1rarmaisaplásticadosba-· 
nheirosdoqueadasbanhistas. 
Ih!. anos, no Estoril, conforme 

~m d~J~i~e~~º den~.T~rb~~:.~, s~~ 
Santa Clara, entre ,·árias pes
soas de destaque recebia noho
te! onde se hospedava os irmãos 
Bandeira. Parece que nrw ern 
estranho aos negócios do Ango· 
la e lletropole p-0rqoe t.ambem 
era normal ver-se o seu auto
movei à pnrta daquele Banco, 
aguardando o sr. marquês que 
ali passava tardea intiJirasno "'-.JMMu•~-...- 
gabrnete da OitteçM, --7:.""S:,::Ra.. t::Mldi• 

gM gp~11~Õ?d'ROCESSO . ~~;~~:os ~~bi:~~~sa~ ~z:~ 
~las de todas as suas aven

turas amais curiosa 6, certa
ment~, a do seu divórcio. O 
marques pretende através de 
um em1ranho procesS<' de di
vórcio mobilizar a fo1tuna da 
esposa. Aparece o marques co
mo reu de ad ultério e, como 

fo~~ª.:Sl~º~~eª:1!:CtáOO:~ ~~~ 
panhia da esposa legitima que 
figura como sondo a11ma11te ... 

Só éstcmarquê-i seriacapaz 
de inventar dostas ooosas eco
mo n·\O slo in•ençõesqnetxa
duzidas a públioo,possam fazer 
a.boa. rer.ntaçrwde uma pessoa, 
eis o motivoporqueêle llOSt>ro
cnrou com tanta insisttnaaa 
fim de evitar oescandalo. 

voltaremos ao assunto seo sr. 
Marquês nos provocar. EentAo, 
em um únicu artigo si ntético, 
0111spreuhedeverdade,acab11-
remos dedesenharaestmoha e 
du1'idosa ligura dêste homem 
que devia ser mais con1odido 
nos seus actos, limitando a sua. 
imoralidade ao <.streito llmbito 
doseu •ninho•discretodarua 
Eugénio Santos, oom as corti
bem corridas .. 

Jldrio Do 111111g1ms. 

Um bairro chinês em lisboa 
Por absoluta falta de espa

ço somos obrigados atransíerir 
para o proximo numero a con· 

~~i:: !~ Lf~C.: uq~e b~!: 
interease tem despertado. 
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UM NUMERO ATERRA·· 
DOR Di FILICIDAS 1 

.l'lestet ultlmos"dea enot, 1ce1n· 
llo a memória Y1va e inalleravel dos 
livro• de registo de presos, dei.li ia · 
ram pela Cadela da Relação do Por· 
to i .127 mies que mataram os filbosl 
Duvida·se, e1n estremecimento de 
paY4r, d~ste numero·gieante de fl· 
licldas; mas, Yil itando essa B,biló · 
llla de sombras e de granito-fan· 
t11ma filipino que chicoteia er ros e 
er imcs-, folheando 01 volum~s ne · 
gros do arquivo de condenados, os 
nossos olhos atrem·se, aterrado1, 
eomo diante da mais hora ivcl das 
tragt!dias. Na verdade a mie que 
rlcafai; a vida de um filho, depois 
de o ter sonhado entre lkbaredes de 
beijos e de des •jo, causa nõjo e 
horrõr como uma hltna que tivesse 
devorado uma crianca. Outras dcs· 
sas criminosas fui por medo ou pa· 
ra af.star comprumi>sos do caminho 
de ccrt •S bomcns, que se lançaram, 
aum rclampago de loucura, para a 
senda do crim<'. Hà filiei las por vi· 
cio e há filicidas por alto comando 
da fati.lidadc. O crime é cuntudc 
sempre o mesmo, tem sempre o 
proposito de tugir de um estorvo, 
mas a origem, os entcccdentes, va · 
riam conforme • idade, a situaçlo e 
a inteligcncia da criminosa. 

-Pode mosu ar-me algumas das 
mulheres que mataram os filbos?
pergunto, •l?Ora, a um empregado 
llla secretaria da Cadeia da Rcl.ção. 

-Shn, senhor. Tem, a que au· 
ilir até ao ultimo andar •.. 
li" · E subimos c~cadas ncl?ras e 
úmidas. Chaves enurmcs, que se en· 
!rechocam numa musica baça, abrem 
portas gradeadas e altas como gi
llantes. Pr~~os de todas a idades, 
den tro de fardas de cotim csbran· 
11uiçado, aparcccm·nos p:lo ca 111inho 

e fitam-no• rom olhares estranhos. 
Por ultimo, abre -se a boca negra de 
uma porta, e tncontro·m~, finalmcn· 
te, .ua sala de trabalho das mulheres 
que foram prtsas, em nome da \cil 

O .MESMO NOME E O 
1lES!llO CRIME 

f sto11 na sala das mulherc1 que 
ae dcí~aram pren'der ás asas ta1tdi 
caa do crime. Cortei;ãs que liquidam 
contas antigas com a pdicia, gatu· 
nas de forasteiros, costureiras que 
roul>aram vestidos , cri min(Jsas de 
to d oi os modêlus e, pur fi 11, um 
grupo de fllic1das. O empregado 
que me acompanha chama duas ra· 
pariga• que estão além, a um canto, 
et sturanoo. Logo que se aproximam 
interrogo-as, pergunto se me yuerem 
d1cer como se metamorfoseou o sêu 
destino ••• Uma, atira com o; olhos . 
ao chão; a outra, um rõ<to morêno 
cheio de tristêza, fita·mc deoorada· 
mente e, depui.s, começa a falar, len · 
tamente, como se arrastasse a sua 
dcsgri.ça. Tioha dezoito anus e era 
cmprcl?ada em casa do senhor R. 
Uma noite, aproveitando a ausencÍl 
da esposa, o patrao devas;ou-lbc o 
quarto e viulentou·a... Passaram 
mêscs. Andou >emprc ligada, temen
do que a patroa ou algucm dcsco· 
brbse a sua loucura. . . V cio a noilc 
do p1rto, a "senhora" ouviu os sêus 
l?rit ,., e apareceu ••• Cuntou lhe co· 
mo comcçi.ra a sua desgr.ça. foi 
despedida. Cheia de fóme, c<'fra· 
quecida, sem um centavo e sem um 
carinho, foi a pé a1é á sua alada do 
Minho e, antes de entrar na casa 
011dc nasceu, temendo a colera do 
pni, lançou o filho a um poço. Logo 
a seguir, fui dé1coberta .. , Passou 
meses na cadeia da sua , ·ila, está 
ha .emanas na l<<laçâo e parte, em 
Lreve para o dcgrêdvl Enqu.nto me 
revelava o seu crime, unha, os 
•lhos s!cos, mas a Vol: estava molha · 
Ja de l•grimas, A outra, de olbar 
aernprc, sempre col.do ao chão, pa· 
rcc1• muito distante das revcl•çoes 
da cu11.pa11hcira. Dlsserom·me: -
Nao merece a pen .. ouvi·l•. A bisto· 
ria d: eata é a me&ma hi>t1>tia da 
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rPresas, e 

Mães que 
Um numero inacreditaTel de filicidas.-Sonhos de 

o filho!- A doida que adora uma boneca. - A 

outra. O mesmo e•trlo, o mesmo 
crime. E são Uo 1iruais no mod!lo 
do dclict.> cumo o slo no nome •.• 
A que lhe falou chama-se Maria R-.· 
sa e a oult a tem o mesmo nome. 

;: _;A MULHER QUE DEVO· 
""' - &ou o FILHO! 

A crlmino,a mais repelente da 
Relaçat• é a mulher que devorou o 
filbol Alta, forte, cabelos e.olho' pre· 

~MOú UM ft/h• • <ÚflOÜ <Ú • /wr mat/14•0 

tos. co.ita o seu triste romance com 
uma indiferença idiota, que enerva. 

Esta mãe que comeu :o filho 
deu·mr, logo de <?ntrada, a tmprea· 
fão de oue devia catar num manl· 
cómlo. Em~uanto fala tem d1atra · 
çõ~s • · • Drp1ol1, mecanicamente, vai 
d 1zt ndo, em palavras frias, cm pa. 
lavras que não algmf1cam arr~pcn · 
dlmento ou praz. r, como se destn· 
rolou o traglco film ! que Interpre
tou. 

Chama.se Afaria de j t sus. Tem 
vinte e oito anos e dcsd ~ os quinze 
que desceu da sua aldeia trasmon
tana para a casa de um casal rl cl', 
de Vila Nova de Gala. Era uma 
criada exemplar. 0$ pai õ :s depo
sitavam n•la 2rande conflanç1 e es 
tamavam-na. H4 anos, comtçara na· 
morando um militar de artllharla 6, 
tx·cdado de um cale do Porto. 
Cb,aou a abraaa 101 11U1 am•r ar· 

dent! de promessas. Casar·ae·lam 
logo q11 ' e le salsse da tropa •.. 
Amarrada a êste juramento, Maria 
d~ j esu• (as suas c<.legas da Rela
cão chamavam-lhe, agora, Maria do 
Diabo) entre~ou·sP, antecipadamen
te, ao noivo. Entretanto; a sua pa· 
trõa morria. E o p•til ·, só, viuvo 
de corpo e do coração, começou 
cingindo a creada de promessas e 
de-ejos ... Maria, dedlcad• ao autor 
c1 o;f1lho que lhe avolMmAva o ventre, 
procurou-o, certa noite, à porta dG 
quartel e contou·lhe as propostas e 
ouaadlas do patrão, do velho l!bldl· 
noao que os seus olbJS de apalxo 
nada não toleravam, O militar , am· 
bicioso, re1pondeu·lht: - D e v e a 
ac1 itar as propostas de·se vdbo .•• 
-Sim. Eu não mt importo. Afinal, 
t rata-se de um Dom negocio . .. - E 
o nosao filho, qúe vai nascer den
tro de 1emanss?-li11ulrlu amedron· 
tada, Maria de jests.-Para que o 
vtlho nao desc nll!, s1 rás d1 le só 
depois de dares á lui; .. . A criança 
pode morrer • .. Por seu turno, o ve· 
lho, que é tão ldoio, b•·de durar 
pouco tcmp~. Dcpds, pela maneira 
mais simples, flca·emos ricos e, 
por lim casamo-n<S! ..• - Mas, tu, 
qu res Que ru m~t< o nosso Ilibo? 
-Que t •m Isso? Nã:> ve~. qae fica· 
ren oe rico•? ..• E, encorajada ptlos 
raclocfnl~ 1 do noive, Mar la re ,res
sou a casa, melo ;ouvenclda, so
nhando com novo1 e feli zes dias. 

Maria, menos !Squlva ás carl · 
elas do patrão, foi C•dendo ter ce · 
no ••. Sentiu as 1>rln<iras dores da 
maternidade ... Dlz1ndo-se adoenta. 
dá, tomou a resolt:ção de f1ci.r na 
cama. Sem auxili~ de 1lngt1tm, 
dêu á luz uma linca c;rlaoça. Ge
mendo, teve um soirlso de fell:lda· 
de p•rante essa e:icantadora ma· 
drugada da • Ua t li•tencla. Devia . 
matar essa alvoraea de vida que 
acabava de s air cas suas entra· 
nhab? H sltou. LolP apareceu, po· 
rem, a amblçJo dla1nllca do noivo, 
Impe riosa como 1ma ordem de 
guerra, Intimando a a obedecer ... 

O patrão de llarla de jesus, 
burRuês Ingénuo, a vi<lta· l~ fre· 
qu<ntemente. Era ilectuoso e ofe· 
rrcla lhe palavras :ariobosamente. 
Certa m~nhã, quan!o o velho pa· 
trão v.nha mlmosoa·la com nova 
visita, Maria, num ~rho de pavor, 
pr• {blu·o Je entra·. Qae se teria 
pasadn? Era misteio para o velho 
buniuês .•• Na no1ll ant~rlor, domi
nada pela ambtçãotragica e .crlml· 
nosa do noivo, coorçara Maria de 
j esus a str Maria 1o Demó'flpl ••• 
Dua• heras depois le ser mãe, nu
roa furla tempestuaa, lanç u-se SO · 
bre o filh • e "Sgtnou o. llepois, 
tentou devora·lol •:omcç •U a roe;. 
lhe as p•rninhas . •. Ti:ve um ·estrc· 
mecimento de alma, e quii; recuar. 
Era tardei O filho 6tava morto, ti
nba perdido a vioa para sempre! 
Então, com vo\upiade antrupofago, 
co ... eçou o roer-Ih: as perna•, 0$ 
lliracinlaoe . , • N .. OCJ8Cl llill ir rnuito 

ome da lei! 

os filhos! 
realidades que provocam ódio.-A mulher que devorou 

e o estudante. - Novela anti~a, novela de sempre 

A CADEIA DA RELAÇÃO POR Guedes de Amorim 
tonire. Aquela carne fresca, mas 
muito salgada, produziu lhe vomitos 
e um nojo invench'tl. Um ataque 
mais violento de vomhos obrigou·a 
a desistir... De manha, aterrada, 
para que ning11em descobri~ o seu 
crime, escondeu o corp0 do filho, 
mutilado, roldo, em ped~çoa, num 
Jornal, e cnfiou·o no colchaol ••• 

Uma sua amiga, nma confiden· 
te, dcnunciou·a 4 policia. No dia do 
jul1< tmento fà e$tava apatctad•, se· 
mi-louca. Fica-se com ~na e ódio a 
esta mulher depois de ouvir o seu 
horri vel folhetim. Está condcnoda a 
vinte e cinco anos ••. O noivo? De· 
sapareceu. Os grandes orientadores 
de todos os crimes aorriem·se 'quasi 
sempre da Justiçai.., • 

NOME SANTO E FA
TIDICO 

O mais sin1?ular entre e10ta in• 
terminavel familit, de mica que ma
taram os filhos t! que t• das se cha. 
mam Mariasl As oi:traa acusadas 
•riminosas de outros modelo•, tceoi 
nomes diferentes, muito diíercntes. 
Esta actui uma p~neirs, tipo banal 
de mulher, acu~ada de provocar um 
aborto numa datilografa, uma rapa· 
nga que nlo queria dci:iar do ser 
cstilisada e que oao resistiu ao par· 
to violento, forçado. Como a sua vi· 
ti ma e como todas 11 drvor&doras das 
v1d1s dos filho~. tem !.•s• nome que 
a igreja santificou e que as canções 
da.• cortcza~ p0p1•larisam. Um ba do 
de Marias, de vidas atiradas para a 
voragem das tentações do crime. 
Maria das Dores, vinte a doi• anosj 
p·ufesaora, uma beleza singela, que 
p1ra se vingar da fuga do amante 
assassinou um filho dos doi'- con· 
fessou·noe:-0 meu nome tem sido 
o far,.l da minha desgraça. A minha 
senda podia chamar•se Maria das 
Da,.esl Nome santo? nl o. Nome fa· 
tidico ••• 

A QUE ADORA UMA 
BONECA ..• 

Passo os olhos agora pelo dor· 
mitorio das mulheres, uma sala fres· 
ca e florida como um dia pdmave 
ril. Dentro das camas broncas que 
e!tao na minha frente t! que as as· 
susinas de crianças se debatem, 
n~lte alta, com os teni.c1 los do pe 
sadelo e de remorso. 

Apon t am-me uma rap1riga, 
de olhar distraido tao disti aldo que 
não deu pela minha chegada, está 
sentada junto de vm berço, dcbru · 
Çl da sobre uma cama do tamanho 
de uni lenço, adorando uma criança. 
O filho?... NJo. Desfazem o meu 
eop11111 e illforin• m·rnr. ira çostu· 

reira, romanlic.a como a maior par· 
te dessas bone~as falantes dos 
c atliers•, e um estudante prendcu·a 
oa tentação da sua capa oegra. 

Têve um filho, começou a per
correr novo caminho de alegria. 
Veio, ~rern a tristeza no dia em 
que o ''D. Juan• regressou á sua ai 
deia met 1rmofoseado em médico. 
Nunca mais se viram, nunc.a mais 
se encontraram. Até que a pobre e 
linda costureira, desprezada pela 
familia e por todos, sacudida pela 
fome, matou o filho. Hístoria sim· 

Prut1at ltUt1 tlvel, apaJ..tatla, 1l'tv1tü tú 
1arpo mu Mlllto maior /oi o trl

f114 pratt ... 

pies como um veio de agua. Al?ora, 
todos os dias, co•tuma debruçar-se 
sobre aquele berço, fitando uma bo· 
neca que as suas co01panheiras lhe 
dcra1•1 e que ela, nas horas febris 
da loucura, supõe ser o filho que 
matou ••• 

A INOCENTE CRIMI
NOSA •.. 

Outra Marlt, mas esta foi p re· 
1a por ter causado a morte de uma 
criança que não era seu filbo. No· 
vJ, pouco mais de vinte e doh 
anos'-t.zla r ecados em casa do dou · 
tor t< •• , E.te doutor tlDba uma n-

• 

li 

lha, leviana CO"llO a maior parte das 
raparigas de boje gostava de bailes 
e, •egundo 1e 1oube, tomava co· 
alaa. 

Apesar dai 1uas levlanda· 
der, não dera dc•gosto algum 
a seus pais a1t aos dezoito Anos, . . 
Velo, porem, um Vcrlo e, a levla· 
na foi com os pais para certa 
praia do Nor1e que está a ter, na 
epoca proprla, um movimento cos· 
mopolita. Aqui levou, ate ao lave· 
roslmll a• suas loucuras, Namorou 
espanbols e portuguezcs, Por fim, 
mais por curiosidade que por sim· 
pa tla, apaixonou se por Sy!vlo, o 
bailarino negro que trabalh•va no 
Casino. l!:, tambem por curiosidade 
stxual, e ntregou se a esse bailarino 
negro. Em Outubro, quando regres· 
sou ao seu palacete', vinha grávida. 
Esc-1ndcu dos seus pai• e do estra
nhos a sua f•lta. . . N•• vcspcras 
de dár á luz, contando antecipa-la· 
mente com o .tgilo da mulher dos 
recados, a Maria rb . mou·a ao quar
to e confessou· lhe tudo, peJlnelo· 
lhe auxillo.-A criança tC'm que 
de ;apartcer ... - Insinuou a lcvia
oa. E, de••p •rtceu • .. N• noite d-1 
perto, a Maria, sem aabcr que cri· 
me estava pralicando, levou o rc· 
cempascldo t>nvolto cm 1.irr1po1, e 
a tlrou·o ao rlc 1 A pollcla veio de· 
poli a Faber. . . A M•tla foi presa, 
emquanto que a ou:tP, a leviana a 
verdadeira crlmlno•a, fugia nos b;a. 
ços africanos do bi ilarlno negro. 

UM RAIO DE SOL ... 

Desço, _por tim, arrepiado, as 
es1 adas da Cadeia da Relação. 

Admito todosº" crlmet, todas as 
loucuras .•• nem •ó a fcllclnede dá 
corda aos r eloglos das cxlstenclao. 
Não. P, r vtz~•. tambem as ruaos 
criminosas de Me(lstofelea se apo· 
deram das almas e as empurram 
para as encruzilhadas da f•tallda· 
dei. .. 

Aproll:imo-me da porta de saida, 
dessa porta pe r onde as criminosas 
que ac obo de ver entraram há •nos. 
No momento em que me vou a des· 
pedir do empregado que me tem 
acompanhado, p&sso por um homem, 
Lipo de opera rio ou de misera vel, 
que levava uma lmda criança nos 
braços e •ai , agora, subindo as cs· 
cadas. 

Diz-me o emp1eg9do: - Sabe 
quem t! aquele homem? e· o marido 
de uma das mais pcrigosas l1dns do 
Port~, que. está presa aqui· T odos 
os dias aqui vem, com aquela c•ian· 
.,:a, filha dêle e da ladrt. E-ta <ri· 
mlnosa nao pode passar um dia sem 
ver e. filhinho, .. ,. Saio para a rua. 
A noite já chegou ha muito. E a 
é nuite lambem na minha alma, 
provocada pcl~ nuvem de ~rimino 
sas que passaram pela minha frente. 
AQ12ele raio de eol, aquela 11atu1 ! 

-.,,;._ . -.. 
• • 

• 

qu~ nl > pode passar um dia se111 
vêr o filho, varreu, finalmeote, do 
meu c·pirito as negras ima1?ens dai 
mies que mataram 03 filhos! •.. 

0Redes d1 À.morim 
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Um conjwtto dá flola_iU lfltrro do "Porco S•jo'' 

A CIDADE TOSSÍ U, CUS
PIU -- !~ LIMPOU A BOCf .... 

Lembrai·vos do antigo carrcçJ.o que todas 
as manhãs, rangendo ferragens e tilintando a 
campainha convidava a vossa creada a descer 
ao portal o c~ixote do lixo? A cidade, corpo gi· 
gantesco co 1 ~o· to de cenitoas de milhari:s de 
corpos humanos, ventre regularlssimo, de•~ja 
lodos os •Jias montlles de emundrces minusculos 
cadaveres de 24 horas de vida tita:iica que 1 go 
são tragados por sordidas bocarras ... A cidade 
tosse, cospe, alivia os seus brôoquec s; e iodas 
as manhãs OJ escravos da ciJzdc recolhem ois· 
cre1ameote os escarradores da cidadi: e levam 
o seu agoniante e• n1cudo. Chanu· se a isso o 
' ·lixn,, ... E qua~tas vezes ono tereis sentido o 
de!êjo veemente dt: seguir a trajectoria desses 
escarradores da cidade, como quem corresse 
atraz de uma carta para surprc.:nder o seu 
destino? O lixo, a cmundi ce q 1otidiana da cida· 
de, precisamente por q ue a111ealha, democrati
meote, oo. mesi:rio monturo, os restos e podri- • 
dões da exrs tênc1a de toda a população do~ ricosi 
e dos .Pobres; precisamente P!lrque toda a ~ente 
contribui, para êsse lixo, at1r~ndo a sua cu ta, 
num~ Pressa dé noj i, é que i .• pressiona como 
um viveiro de se1?redos como um diar io sin tc ti :o 
com o apontamento sujissimo de todas as inti · 
midades humanas. como um areal que taoto pJ· 
d:: revelar os restos dum baoqu~te impcri•I, co· 
mo as cartas de um amor trágico, rr.mo a prdr11 
de um diadema roubado, con o a ch1ve de um 
cofre, uma colher le pr11t«-enlre as espinhas 
de um P• ixe, as os~adas de uma galinha . uni 
lenço perlumado. A fome e a abastança, a veo
lura e a fa1alrdadc, o an or e o odio, a aml>içao 
e ~ piedade, a meotira e a traicllo, o sonho, o 
C!Ime, o adaltério, os rei,, os burgueses, os sa 
b1os, <•S santo>, a~ mulheres belas, os louco·, os 
corcuodas, de ludo e de todts ~e comroe a enci 
clopedia dolixo •. . Esoc o lii.v c um liv ·o imcn,o, 
uma obra prima realista do dia a dia da cid<>de· 
um livro no e uai, tu e nós, escrevemos todas a~ 
mdobas a nossa coofis•ftco; quando muitu,~ für· 
mar se uma pagina, a pagina da nt>ssa rua-p~-
ra onde o levam? Qual t a bibli<>teca mc>nun.eo· 
tal onde o arquivam ou a fogueira onde o des 
lr~m? Vem comigo lri1or; \•em a tr 1z dos d (· 
tnctvs da tua CB!lã e de toJas a~ cPsas e sal>e· 
reis totão o que represe•ota o mau cheiro o des· 
pe-rdic10, os germens de todas as pestes,' multi· 
pHcadas até 1ssumir as grandezas de um trono. 
Sun- "de um trono!,. 

O Jltel 4o Petrolee, 
do aço, do cobre? Por· 
tugal lambem teve, 
nesta moderna dinastia 

Dist&ria 
1 

as suas testa! t'Oroadas 
pela grand~ induslria. 
t'ortuga\ teve o rei do 
vinho, o rei da aguar
dente, d • trigo, dos 
adubos. Portugal pode 
expor ag 1ra ma's um 
sober1no, o maii ex· 

-lixo q~e é ouro; o 
e os porcos creados 

t1 aordinario e parado 
xal de todos: o ''Rei do 
lixo, que tambem é 
"Rei da Carne . ., Mc
rd e fisicamente exa
ctos. Das ~arnes - o 
brazllc• t a sua corpu 
lência ger durosa e obt· 
sa, de ricaço satisfe-ito 
att ao esófagü. Do lixo 
-pelo que ... já sabereis. 

As entranhas da cidade . • . por dentro. - A traje 
petróleo. - Os porcos que vivem e o povo que 
com o diabo. - Os romances do lixo. - O que 

O «PORCO SUJO», OS POR
Q UI !;S iMO S E O PEIXE -· ~-~ . 

,.-~ ~ PODRE . _ tilti~ 
:- 1 :,-; .:tl ·~~· • 

1:1 Tambeoi eu fui ao vasto 11up6rio"do lixo rebus
car, vasculbar-niio um anel-nem uma carta. hra 
uma • causa -a cansa de muitas doenças '/ue at&
cam periodicamenr.e a população da 'grande e dade
sem que' os medicos possam dragnostic:\.las com se· 
gurança, por falta de Indícios . . . E' que estes po
bres portugueses do tudo se alimentam-: té de lixo. 
As materias mais abject.as rdnde n dinheiro-porque 
as transformam em geoeroa aliruenticioR. • Nilo 61 &n· 
to assim" protesta o leitor. "Existem leis fiscais, sub 
delegados de saude; e quando os alimentos estão im
proprios par:1 o consumo separam-no• e, regando oa 
com petróleo e creolina, pilem uma barreira írredn
tive! entre a I 'drí Ião e as necessiaad~ do consumo.• 
De facto, quem tenha assistido ao rigor com que oa 
sub-dtlegados maodao- desterrar as altas pirtmides 
de peixe põdro e àueba.Jas .1e petroleo e de creolina 
- não pode supor, neín ao de le1·e, qoe êle in\'ada 
um dia o ventre da cidade, levando alem da sua po· 
dridAo enTenenadora, a entoxicação mortal do petro
leo e da cr.iohoa! llas-ing6ono leitor-esse peixe 
mesmo depois do index da sciencia e dos venenos 
com que o re ·am é e.camoteado após nma 1 ábil me· 
t.amor!ose-é vendido á populaçã~ mártir. Eis o prín· 
cipal_ segrêdo que me con tuziq ao 'ocal da escam~ 
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Uma btJl'ta llkla tüpeixe eont que ''Rei do l'x.o'·. 
o/1menla OS DOr&d$ • " \ '- • 

teaçRo, onde o lixo 6 armazenado e onde o peixe se 
transforma ... 

O aea:rê.to ó atinai bem simples. O peixe podre 
é 1aotido em barcos que condutem à outra margem 
do Tejo a uma gran<'o fabrica do r uano-,,1ue ore
cebe co1110 rko elJmeoto par~ adubo animal. O peor 
ó que ~rande parte d~s~ peixe podre oào vai parrt o 
guano. Vem o Porco SuJO•>-vulgo o Diabo, esca· 
rnotern-o o di\ odson i\ .. exíet6ncia de indóstrias o;lan· 
dostin~, pér,goe1ssimas, para._ ' saUde. Uma dessas 
lndtlstrias ó a crraç~o d1 porcos alimentados com 
êsse poi xo ~ue Lisboa exp.1lsr por ser improprio para 
consumo. Compr~ende agora o leito1? Burtando as 
leis e os 1ub·delegados de aaUde, o " Porco Sujo",que 
negoceia em porcJa muito mais limpos do •!U• eles 
adquiro es•a podridt.o, agravada com petróleo e ereo· 
hna, alímeota com eia oq antmais que fi, am, lá por 
dentro, co 10 um fra•co de veneno dos Horgías; e . 
depois de oa engordar veode-oa a que10, por sua. vez, 
sub.dividindo rssa carne dnvenenada em o>il P"da· 
<~•a orerece ao publico. Cal, a co1una' meia de ca· 
soa de miaterios&ll entvxicaçll's qu 1 oa jornais noti· 
ciam todos 01 •liu; u doenças ~ue vão 1lepauperan
do, todo :1 gtote, este mal estar ftsifo, êbte e.1rraque
eimento1 que é como uma fatalidade epid•miea que 
ameaça r. no,sa população. Toda a gente sofre, em 
P 1rtugal-tobretudo em Lisboa. Pudera? Como não 
há de ao!rer se, entre outras 1 oocas Tergonbas do$ 
ambícíoaos,-se come caroo de porcos ereados com 
peixe pOdre. pe~roleo e creolina? 

)luitea doa porcos, com uma resistência est-0ma· 
cal mais semelbAnte à humana nao aguentam n•uikl 
tempo a podridào <,ue ingerem e •uorreo sem ser de 
!11Ca- morrem e 1mo aciualm •nte morrem quási todos 
os racionais: enve. eoadoel Ora o "Porco Sujo" que 
os orla t~o ambicioso, gana .. cios> e pouco escrupoloso 
que para economisar um pouco uos alimentos não 
he91ta em en 1enenar a gente-o 10 usari& deslid · sis· 
t•ma ee a enorme mortandade entre os por•os repN· 
Aontasso 1111, 1 rejulzo. E li. 11Lica drduçào logica que· 
se tira 4 qne, n9o podrndo Jsses mortos causlll'-lhe 
proj uizo é porque ele i:anha corn os ceifad••·pela 
podrldào o rues no quo gPnba com os que vende mi· 
1 agronmente l'ivos. E séndo assim-quando o peix , 
podro e o potroleo se enganam e fulml aam os porcos, 
JUlgrndo que slo seres humanos-ele t ransforma ·os 
cadavercs rapidamente •.m chouri\o•, presuntos. 
liambres , etc. - e o seu cofre contím.a a di;atar·se, 

Este crime contiuuo, êste crime <iue ameaça 
1111otíshaname11te a populaçao de uma cap1tal-não ~ 
nrra1cado a uma obra do l'onson da Terrail ·nem se 
µ1·11tica cm \\'hitechapel, nn China Town 011 no ' bou· 
lei ~rela exteriores de Paris ... E• a <lois passos daqui, 
Ba•t.a atre1•rssar o rio, chegar ao Seixal, dirigir-se 
'' l'oinn. Yarrns denuncias anonimas tinham chega· 
rlo ai<' ao " ikpo te1 X"; mas como oes(.e c~so o ano
nimato morre 111•taot.aueamenl-c no cesto dÕs papei• 
-~ó ap:ora. ao receber-se uma c iria assinada, fui 
encarrega~o de uma r•ro ·tagcm s~brc esta ignomi-
. . -rua. . _ 

E "erJadc'. J::' "crda1e~-repcliram "sur. 
place" det ena• de habit1o.ntes de C...ioa.-Alioma· 
bai ' "' o. trao~bordarern ele peixe podre destinado ao 
Guano, ao rcr derem do 1·ibta o ponto ele partida. 
dt·~•·ia•·am-se tio rumo e deixando se atrelai aos ga-
1ulina• 1lo " Rei do J,ixo'• Jesembarcavam aq.ii a soa 
carga o;,uscabundl\. A pes:ilência que o peixe, amoÍI· 
toado n·1 creaçAo dos porco8. exahva encb1e..a vila, 
nmargava o ar que r'~~iravamos. Fizemos va.rio~ 
protusto~-;ssinados por todo• nós-que se aehata· • 
vam hlutilme1 to contra ag graúitícas io!lufncras tio ~. 
"Porco Sujo". Por fim co1Heguimos chegar até quem 

''Hei do Lixo,, . 
. r 

tegf do. Quem se lia.
via de lem1>rar que 
um vagão de chave· 
lhos pudesse origi
nar nm bom 01>gó
cio? E foi o primei
ro e nota vel cometi· 
ment.o do fot.nro Roi 
do Lixo. O diabo não 
faltava â soa pro
messa. A lmondicie 
preferida pelas enti
dades ioferuias, com 
o sen terrível mau 
cheiro, que provoca 

. ,., 

«Homem que é Diabo>> 
com peixe apodrecido 

, . 

ctoría do lixo. - O peixe inutilisado e regado com 
morre. - Os protestos. - O pacto do cRe1 do Lixo• 
o lixo oculta. -A Campainha e o Mandarim 

• 

Do 'losso enviado especial ao •Reino do Lixo• 

de dir ,ito-e o peixe 1110 tornou a aer tr&sido para 
aqui. .. 01 porcoa contlno1am '. e b4 .,.,em diga que 
foi tui o que1tAo ae melh9r· diararce, mudall\<1 de 
loJal e "utroA "truc1" .•. Não ~.JYJdamoa que a pon· 
ca vergonha continue .. • O "Porco Sujo" não é ho-
mem para d11r o bra90 o torcer. · 

·Pe:co Scjo ? "Porco S.~jo"??? '.{'ode. a. ~nte 
nos falav~ do "Porco ~njo" como um&- aujidade su
perior à dos potoo1. A quem 1e qu,erlum referir? 
Conheci o.mos o apodo . na terminologia medieva.1, · 
quando o terr .. r irfernal, o fn·11tiamo1 aa·!elciçerias 
raziam oom que o povo pio ·aa88 o diabo maia feio 
do que era. Para qu• n&o houvesse 1ust elt.aa de to
leraoci11 ou de 9lmpatia com o Imperado· doa lofer
nos- alneliam-110. beni nd••l t e uuapindo o ple,>nas· 
mo avlltante. "Porco Sujo''·., lila • em pleno a1·culo 
XX, em Cofna - quem eerta o tlgao mereced.1r do 
oogoome de Satan ai? Inv8'ti guel e logo me .. sela· 
rec ram. E1 que o "Rei do Lixo'', nlo deve o seu 
triunfo na víd11, a. eua fortuna imenea, o 1eu poderio 
- apeou aoa p'ueo" e1crnpulos & ao galopar ioees
aante, apocaliptleob<lu 1011 ~mbiç6et ..• O "Rei do 
Lixo" que o 6 tlllll em d~• " Portoa" -Tendou, co1110 
Fauat 11 a alma ao Dtab'; e iraçu ao eult.o tana\ico 
q1.e lhe dedica. cheio de rltaa,e e de feitiçoa-a!ir
mi o po10- i:oza da 1ua proteçlo yalfoaa, dos •eus 
sabíoa con1elbo11 de iodo1 01 element<la de que dis
pOe o mau anjo-e d1t o ·•eoobrlquei·• de "Porco 
Sujo" pelo qoal ~le tl ,•onbecido. 

SUAMAGESTADEE A SUA 
ALIANÇA COM O DIABll 

Não julguem os senhores que esta. len
da da a.liança com o Diabo é humorismo de 
reporter, •biague• de algum gracioso de 
tJoina, visito morbida de qualquer espírito • 
perturbado ou crendic.e de velha caduca . . 
Nào: é o convencimento de to1o um povo 
revelada em voz alta e a.titude gra.ve por 
todos com que falei. Não diz a voz do povo, 
se nesta. tentativa de pacto com o demónio, 

1 

o futuro rei, assinou com o seu sangue um 
pergaminho virgem, ou i.e sacrificou um ga-
to preto como mandam a.s boas regras do 
tradicionalismo português na. feitiçaria ru
ral. O certo, á que, o diabo ao aparectr, 
impôs em troca da riqueza., aspa propagan
da, e esta tem sido r1>a.lizada, pelo •Rei do 
Lixo•, como adiante se verâ. Um dia o dialio 
apareceu ao ·Rei do Lixo•, quando êste 
r.elintrào ainda-afirmou a. gente de Coina 
- e disse-lhe que não tivesse mêdo caso no 
dia seguinte um moinho que êle possuía, 
como unica fortuna, fosse envolvido por 
misteriosas la.baredas. Se tal se desse e fi
casse destrt,11 lo- era porque êle, o Diabo, 
aceitava a aliança e lhe prestava todo o 
auxilio. O fC'lgo, fez de facto, a sua apari
çào, e desde e~&e momento, o futu ro ·Rei • 
começou a sua feliz carreira. de negocios. 
Todo quanto. aoldiabo agrada., se transfor
mava_em_f".lnte de riqueza. para. o seu pro· 

. . a desolação e evoca 
6'!' ~01116-(Sei.xal) a pPste, deveria ser 

o mais poderoso au
xiliar da fortuna dêste soberano. 
, · E' então que o antigo marchante, ante 
o pasmo dos visinhos arremata todo o lixo 
da Capital-o· enorme escarro que Lisboa 
aTrance, todos r,s dias das suas entranhas, 
e que enche dezenas de •camions• e que 
outrora se despejavam no rio e que hoje se 
t~ansforma.m numa inesgotavAI mina. de oi
ro. Qnsta.-lhe uma baga.tela. aquele montoro 
quotidiano-e sabeis po r quanto vende êle 
depois aos lavradores, que fazem do lixo 
um magnífico adulo? A quarenta. escudos, 
cada trinta cabazes! E < omo a capita.! lhe 
oferece a. diário muitos milhare~ de caba
zes-fácil é assinar a multiplicaç11o desta 
fortlllla. 

O povo· pa.smava sem comprrender para 
que queria aquele homem tanto lixo-e como 
os boatos de a.liauça. com o diabo já exis
tjam êste pseudo capricho veio dila.ta-los. 
Mas-quem mais os fortalece e os propa.ga 
é o proprio «Rei do Lixo•. Sabeis como ele 
batisou o local ond~ armazena os detrictos 
de Lisboa? A •Quinta do Iof<lrno! . A soa 
residencia principesca- recorda tambem no 
nome que encima o portal, os reinos do in · 
ferno;re as proprias barcaq qne conduzem o 
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U1na fr. 11ata to./'r1aada de lixo • .• que o Diabo 'mRJSou 

lixo chamam-se: • Belzebnth•; cPlutào•, 
• Proseipina•, •O Diabo., •Locifer•, •Lus
bel•, ccAstaroth•, e outros apelidos e alcu
nhas da iofernal familia ... Na. sua casa, é 
que se oculta dos olhares assustados mas 
curiosos dos vi si n hos-o •Rei do Lixo• 
pratica rituaes negros para os quais pos
sue um monumental forno onde-garanti
ra·me esses visinhos-evoca e comunica, 
palestra e divide os lucros com Mife.otofi
les. E quando um pobre se lhe acerca a la
muriando a suplica doma esmola é certo 
que êle o repele, tlizendo-lhe: •Não lhe a 
dou porque ma pedia pelo amor de Deus! 
Pedisse pelo amor do Diabo qne en dava
lha. • E entre outros, o sr. Joaquim Ba.r
beiro, assistiu a uma scena dêste quilate. 

\ 
RO~IANCES DO LIXO 

~ias não é só como adubo que o lixo 
en riquece o seu soberano ... A capital es
tá dividiJa em 12 zonas, com os seus ias
pectores, capatazes, e cautoneiros (nome 
que só dá àOS modernos "Almeidas". Esta 
organização burocratica serve para que 
aquele aliado do diabo receba totalmente 
os seus enormes "camions" de lixo. . . E 
quem, um enjôo, os vê despejar nas barcas 
e as ba.rcas nos armazens da •Quinta do 
Inferno• nll.o suspeite o qua o lixo arras
ta, o que o lixo escamoteia e oculta-tudo 
para engrandecimento do seu monarco 
-que vive num pa.laeio vermelho como 
um clarào de fogo e de recorte medievel. 
Uma vez amontoado o lixo. o pessoal do 
•Rei do dito•, como mineiro de •tma mina 
de minsculas riquezas, mergulha naquele 
oceano fedorento, como índios pesca.dores 
de pérolas-sob a vigilancia atenta dos fis
caes do patrão. O que eles encontram 

(Oo11clue na pag. 15) 
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Bepor&agem á11 ~ weoldas 

O ca s a c o de peles de "~ladame Zuca,, 
pelo lleporler .;e 

As "aoenidas", 1m Iodas as capilai8 slJo ll!H /*6 de ltnla~o, nm iman p1rigou, ,,,,. palco 011tk o cJ.arllo t!õs Seaa 
9/obo.s elilricos 1r9111 como (}UI uma maralka, por tk!rds da qual pulalam os dramas, 01 follretins. as 11oulas, os .romances 
-1 ama cu por IJU/ra, as /o rças. O cReporler X . r1alisou ama r1porJrg1• 01 " a11enida1";1como-1l40 btulasse,,,, os au11n
tos int1rceµJados peusoalm1r1/1 peloS1u p'lslod1 jornalida so/iciloa d1 11111 celha ami"go, •01lho r1giu111r• .;o1l11mpfatiuo dos , 
mislerios das "ausnidas" algumas paginas das suas columosas m1mdrias. "0 caso das carias amardas", "s~cimen" das 
ciladas q111 1u 11aotnida8" armam aos puros e si;,ceros que st deixam s1d111ir pilo sea 111.ro 1 pllos 1111s marmoru é a obra 
prima dam "cha11tagista" igndbil, lorlurando i_jm coraç4o 116 mulher. a111eaça11do·a com as ''carias amarela'" fJIH ela impr~· 

'/!a~'ê~:''Ma~;:rad;·;,t~{iie~~~;;'a:o·:e.i°,,,~e;f~r:e~rC:;;~,~:~J.":/:Oª~';;g~~·! !~~;~::~; ~e1:d:s ª;;';::-~!";~:;,?:~r~~ ~;;:: 
reporta1e,,,, UIH Dirldico c iJodrio d1 u1na vllima das avenidas, arrel#açada para .; abismo pelo llcio avaualador que crimlR()o 
samen/,: lhe contagiaram. •O casaco de ~les de Jladame Zuca • 8 o 111ais O Meno do1 lrb - o mai1·111ave sem qu1 por iuo ~e 
1111ancip1, d1 lodiJ, do fel 1 da amargura. 

lT 

~nbed •Badam1 Zueaoeo ma. 
rido numen,.iteque !ul bu1caro meu 
amlgo1c...,,Nomomentodepl1armot 
o p&Helo, itrliu-me • rhllrtad• de 
uma d&m& .•nver,ando um hnper!al 
euacodep•e1,01ubeluellrdeuo. 
rich,no1,nibi11doumeorterr&11jado 
eôbre a ttt11, à Raquel lleller, ltm 
ont.r1joi1 º'' 111aquilhigemdo qne1 
luz dot 1eu1 olhot Yerdu, enorme1, 
que re.Terli1'1Z1do pueci11111 entornar 
111111 t111t1turuaga11te10hreo~1te 
Uia11a:ular1perturbador. Uu.IObr. 

V!:.~ q: ~:::~~~~:=~ch~i; 
Molad••.dardoo bra.;o, eom & b111. 
gal1.1111looe<1h1nal11btlr1dotobr .. 
tudo 1 a 1• 11"ira celad&aobombro 
como nma •1pad1. de o~eial, cb•pen 
alui,l&Çobt••LCO,pe1tilboe1pelb11te, 
ia11m rapudttri11taa1101, de per6l 
ugnlow, ta.ta YUU. e ual1.11do 1lm· 

~~re~1;:·;:!~ te~~r ~:: 11r:17!~: 
l(jllela 1tgaiirr1. r11zll111do-o de,, .... 
ri'."nhu qut111bh11hldupore!1.pro. 
~ri& com a:ar :alhadu hi1~ricu e Hm 

1:!1:.~1111~~ ~~ Ê J:! ro~·: ::,~,~ 
=:~!. u:e~~u-~~ ~~~ar!r,~: 
90 de cre&111&,d! .. ndo q11el1par1 1 
e&I& do emba.iudor ... -nlo propor
clonon ocuilo"1pre1e11tlçOe1. 

•-Ele6C111d1dodeAuvedo,(l ) 
filbodeboa gent1,tobri11hodoco1 .. 
d1de •.. ec.>111direiui111uro areli· 

: , dduomno~: =~~0'~!'1:~. ºQ:~f=~ 
r1pidamen1.e & beruç& d11m1 tia-

:~I~ t;i;' lfl~~:!nb:ir~~ ~~:: 
tnbal~on 1 lr1balha enu1ic1111tn"'
m11..ind&1110 ro1 b&J'ejado.,.111arte 
crude de nm bom reloclo.Temtido 
pelo c:ontnrio nr!ucni.e1111g111tie-
11S Ela• ... Voctdnteoahect-la.. •. 
No Hll t1m111 d• bohemionl.ooul11 
fllud1. Uad1meZue&7• 

10 .. ~~11:~1 ~me: ~:: ·~~~: 
1n11t1 •1pod~"" (11111!f.ohmelhant1 
a ut& qu~ ineatti 1m tubtrltolçiO 
d11c;.6ntica)nloqHoiter1utrenha.. 

•-B<i1.1.1oç1-.. uttlh11da como 
DIO Tl outra. E 1 iat& dele. Tem ... 

r .. ~º111::1 l::::c~~;;:1J:: ~~!'! 
11&1&11LUte.i1<1.l.U. tia qu 10por 

protl~lo de De111 6 ciue o marido por •O primeiro homem que eo11 Hg11i11~11n>lher, mulher nmplro, m&e&qneando 
111• r&n11 nlo 111.6 boje nu111a penitln· 1brlgt.l1 10b o meuno tito fol &ltl. com tah nto 1 Oret1 Garbo eo111 9ue111 
dufa.. S1io-H bem e rol ei.u. na Jou· 1liYeram, 1em bençto do padre nem " p• recl& utrtordinari&m11 te mu 
eurt qne e1me11tGu a 1u1 lelieldade. tecl'to durante um 1110. Amigo d1• • euj1 P'"'eença et& aumentan com 
Autet&11h11 ... Ahi1t<1ri16grare,1ou 1mbo1, .. J1!tei--011 o.ludo, Ela pare- mult.o "tudo e enslio. Oe\·!1 1er 1 

:~g~:e::~re~~.: =000~11~ ~t1::~~~~~:~~:•::::~E ~:rF~ !E~t";o~:?i:d~:1?~ 
?~~!1' ~;::::~~'~===~~~01 ~: !1~ef:~~,!..!~~.C:,m:!~ 10:

0
: ~:::~.::,f:!º:1:1!;~~11ci:'rreP::Cri!; 

::r·=~~:~~::~~:~~ .. :º\~~~~~ ~~~· ª~:~m'?EJ!:::d:~ri~:d~ i=~~º:~~~!;::~~~~~~t~:i 
~~~~!ui~~:~ :11:"~r1Ct:: ~~!~0to~ .. ~~:e~;J~0=:~~~ ~:;d;~~~~' d~~;~~~~=i~~ 
U. arr.1car muito, detpertou dri .. pai· que o •lout· foi iuterrooiplde (o 1ter· de que & proprlet.'no pro1lmo d1 
1011 em iadiTldoot qo1 tafru tiTet- no balojllmo lnH) pela e~egad& de u.m Pt&ç1 doa Ruloauradote& "1i1~ a um' 
Mm acabado por faier o mNmo q111 ca.u..l qu.e 1u1pt1dn pele beldaht to-- teen qne deYi• deddlr &;te pequeno 
Ot.11d1d-oiu quando o \d lho pa.ree11. dot °' maebot1 prtMnte1. Eqnh-... d rema.. A. 1.m111 t1 d.• jotlheiro •1tra 

:r~•;.m-:--:11:~1oar~~~~~:a~t:a:"!:,~~ ~:ef!"~·li~p~!!:;i•~ cj! :O~~r:· • !~~IÓ p~~~!11.~:,:~.~~i: 
al'11tn1. den,1'orm1u &IM pu. Qee u plfadi da 11 demer&Y& em Port.ng;1l 1ni1 do que 

ti aha pjinu.do 1 como nlotronura 
aobum dot ~01 carro• nem ut&~& 
p&r&andartlll teJ.11-retolnuadqnl· 
rlr 0•1 em Li&boa. ElbaDjamenl.ode 
"eocote" eo m admirador milioni rlo. 
Mu til q1i.e " Xadame Zoca" eDt n. 
kmUoi11o "Staad" 1.Yl1it&ro1m&uk' 
eMperturbeomonunca&tinbaYl•to 
ante 1 eitr111geira.. Dun.nte mu\f.o 

A-~··-• •l'll#tJll-M~--... 

~hrd;~~~i:= e ~·~l~~~i t::o ::: 
11oit1 de t r&ged!• lntlma-porqn 
Mada.me Z11c1 111.o' paragraçae.O 

1o~', m~t~i~:. eod11eT0Õa°!~1~:1fi'c~!ro~ 
pertorb&doeomo t l&ejtate1eert111do 
nacounru.eem 1.elie11M,n11m conU· 

~:~.1~111e~:!~t!1 ~0111tºJ!11~: A~: 
nld1 Palaeee elemtl11rormo111,.-ont•'" 
rladowm 1 minha p~1ença,q11eTle 
rahoapedar-1eali porqaeaeomp111b •I. 
r&fon •p<'nlacl~ 1cu1 d11oiutlu 

;i,dl.~:O:!í:.:i:lf:i,~~r~u~:~~r~ 
de r1•to, .. ehimei lnjuti~eadot de 
Mad11111e Zuci.• Sin •.• uN!dite\qnt 
•~•Yitra pu& al l p&r& M tprozimar 
d&amuiadojollhtinl. 

· Na.q11tl1 mMIH ntltl ~m·nl-mt 
11o qaarto<11con111ld0Bruilem8u11. 
barp, oitll nlbo &mla:o. a qi:emi t 
Ylal1&r,ltberriC111dolitore1ereeor
dando a ao111.111ocidadeemP.ria.B 
qnan~ o l&J, depol• d1 uma, ao atre· 
lHlltum eorrtdor perceblnltld&men· 
tequtC&ad!doutnabri• • por1.&d1 

(Conclue na paj, l ô) 



Rlde, paglado ! ?? 

o Bastidor dos Bastidores 
A crise e as grandes cvedettes• -Quarenta •tournées• pela provincia,-A odisseia dos pequenos artistas.-A tragb.lia de um 

capital de quatrocentos escudos.-As malas aparafusadas.-As pombas adestradas e comesliveis.-Ooze sardinhas por cabeça 

Nuoco,como agora, a crise do 
teatro 10111011 um1geoer1Udadetio 

i",,',~~i~~~i~~~~ ~. ~-~~~:::: 1r~~i: 
daoa totalloarem a• p~rdao pelu 
dcS,>U•• de e.da nohe. Em Lbbua 
ot canHu fogofacl11am-ace11de11· 
dooeporuoadiao,ap01loogo1 
pulodot de 1reva1. Alg11~m cm 

!orlo de duas revlstu felt u com promclldo. J.'kou o drnco com ~ r
retalho1 de todu a• rcvlst1•; l1lo1t dorn de cmoçlo -•wqua1fo tla 
a 11mat • nldlnelcu taml>cm a·U.· foi. Er1m qu•lro da c~roe. Pouco 
lu dc •1ouroéc .. , •um tenor, a um 1e demorou, E•pcravam oa 'janc • 
ball$rlno e ln coo1 ... O ValvHdc, 11; e mil a viram dobrar a esquina 
amigo de ou1ru eru, daria o guu lotcrroguam·oa lmpoclentrmen· 
da-roupa1.credho; fulano .erlao te, coro ge•tos-embora trio bou· 
1ccre1irlo da emprru ; com 400 VU>C 111qurlu e•pirho1 optlml•tas 
e1cu~o1 oora bHb tu d~ terceira a menos dllilda •obre o ~xi10 da 
p1gar·tc·hla a dealocaçlo para a "d~marchc" .. "0 n. B~ll raoo 
prlmetra terr•. o . 1pordlao1e ( .. r.. dlueque vohuse l.;igo, ao fechar 
ta utopia!) a• recdtudarlam para dal1>j> ... -paritelp11ua moça-E•· 
1eutabrlecer o 01r01(•Contloun. lavamala amavel do que nunco.". 
.das vligena ... M11 eomo arranju Ningu~ll! foi jantar-c.10 houve1· 
iOOUcudoa? Ao duu Ilibai <:O> oej•ntari•uauperaem cau. A 
nbeclam um logl1ta vl1l11ho-um pequena foi mslo d.> que p11111ual 
1ujd10 re1peltavrl. Urna dda. en· - e deota vn dem11rol'·>e pn10 
chell·le de coragem e folptop õr· de umahor1.Nlogue_o•eauu<1011 
lhe n ncgOclo- com o cnl11alHmo -mH a febre da anc edade lntrr.· 
.que lhe c1rprula o aooho da 111lcou-,r ... E•tavam vendojiu 
g'Orlaeda rlb.iha naquele• vinte quatroootu de cem-a chavo ti•· 
1n111. O re1prltovc l comerciante quel1 c1ml•bad11po·co·h::• ... Vi· 

~vQbt'?'e.::!!~º pdr~1!:~ó"u~:~:: ~:11riii~ita.'.."rp:lma~~~~"E .de~i! 
... o;.,.or1110 '"'" .,-:_rllll<o.,,.,,,,!l'lo to?Quec1111tau em com~ d111bcl- dlnhdro, muho dinheiro-e tudo 

ro.Que en11\a11~m·, que prrp1r11. dependente 10 daquela. quatro 
tem 111do- q11e qu1nd11 foote pre- notu .. , Nio a viram a entrar mu 

~!:1~~~11 e~~~ ~º4'u".~~~1~º 1::0':::: ~:i 11~ea1!~r1o11ç~.,~~:u:1.·~~~~~~ :d!~·ç~~~:.,,:~ar~~·1~~ªcer:ra~: 
nteo 0 -1lgumas de cinco.e qu11ro de ·teit lronomo• ... Pediram a aafa na ... Mu ela rllo podendo çooler 
tle11oc11t111 •penu, •mobemb<-la1D• tmprc1t.,da 1 un:i cClub• de ama. por mala lempo a1 higrlmu, colu , 
pela provlocl1 E•lldebandadapa dorct O velho C cómico t 11.;:udlda pelo 'pranto, no1 braço1 

~~.~J'::~!:~~!br~~~o::~~::. 'ii' _ :ili~f.t.r~Ôd~!~~·~:1~~:~1;:,~:~ , ~:~~!~.~n~ ;~;":u11e0r~a d:'quri~·d!~ 
:':!,q~!i~~·:~;::.,~!~.hf-~1~~e~ ; :e1h~~,;r.,;i:: 1~-;:;o:1:1ei:.0.~i.' ~~~? ~Qu~'~ª1~1dl~b.e~.'âr1~~:nC:':!: 
~:!e~: ~~~~:e~~:g:dt!~~'lrib:~~~!. d~1:.•o ~~"'·:d~'1;j,~"r&btp:!'~ ªô ~::nJ! c~\'! rn.,~:;.~~ª1 fe~:~~~~:! 
~:::~:~:~:f~·:~:!~.,:~:~1i. ~~~:r:~:::::~p:!if!~~~1~": rc~;~~~~"': .. d~:~: p~~;:~~=~d~. 
~uq:!~~~ q:o'n!:~~~~e f:i1~=.n;:::: ~ ~11.!:r:i:.e~: 1Ê~:1~q~~H:~e~~=: :;~

1

~11t::r~:,;\:!~:~;.~:~~l: 
~~fr:~ 1~°i,·~:b~~~i/.., ~;!:b,dod~; ~ee:~~r~:~.i;o~dc~~J'.:'dS:::i~:! vir los • 1Duh11 bem; rnul111 bem•; e 
epl>õdlol berolfk_odOll por tnu eooto•aornnmotcmpo ·queeoal· !e:C:c1~~i::.fb!::o~vt~.ccoo':i'~:: 
aoOt1lm011 •upllclado• da 0 cbom1· 11av1 daoçH e d~ttcot :h.corllln voz 1u•pel1a, lr~rnu!a , cochtcho• de 
ge • que e•la p'glna foi Ucrlta. - •mldlnetn•, proc11rando dnco· cn au ag,uro ... Que el1 era multo ., .. 

(l vclboC ... ,um1cutllldadeo 
co11hrch!1 no None, tem duas .lj.. 
lb .. ,1mbHult1IHC<>m p1lrn lnb11 
dedra,multom•nos de vocaçlo 
mH qur •lo • luncla l1Deo\e ho· 
nest1R.At1tlg1rncn1e,chrgandoa 
e1t1 ~;>oca, a f• mtlla agrupava.se a 
mal•d•z arU laa da lltctma cate
gorlae» .tournte• davalhupara 
todo o ano. A • pouca• rco~omlae 
q11e re>t- v~ro foram qu r lmadu "º 
snopu,ado - oterctlrodeprtjul· 
i:o nonP1t-ó,lr-. A mi· triabateu lbei 
i pori ,. Todo• O< at1bta•, bon•ou 
mau•,•l"m'rdru da•ua proli• · 
•loe do.eu •onbo. Pormaloc·u•I 
que ••i• a •xprrienda,nada o• ·f•· 
ri m11ttor de emp•~go. Pr.rerem
see'1eo lorgo• de.emprego•, •e 
guMo - dep<rlodo• ::ali e•l»lfan· 
1udoquerrt111utroqu1lquerml1· 
ter para nolim rcceberrm \llD dt· 
elmo docontrac10, pauarem ver· 
goohu,hc.rem comumalHcos 
u ltlrno• ~rapos de· pen h11r nos bo 
td•-• uma •ltir •çlo cOnada. O 
velho C .. . , COID mais r>z3o dizia 
qu~ nio rn poulvel. n~quela lda
dade empreg• r·oe füa do teatro. 
Fniime1forço.Pla11eauumreper· 

brl r oprlnclplo,o fl m,todoomo· ollodloh1•;quchimul1oquegoi
vlme11to d111 ndmcro• fotograllca· tav1 dela; que ... E; por flm, cocno 
me11tee•ta!ltrlco1 1nbre H revi .. c]aa1=deapre.nd: t11 põ1c.rla• oa 

~j:.~ºc~';i:t~•º'., e.,.~~1;~~-~~~·· o~I 
olho~ fehrl•, a aquuem &Obre• 
vlctotladoa pequeuo1 te1tr11s m1\t 
aaborouoaraclasdoQ\lt parau 
"vcdete."aglorla de Parlt .. . \ 

Vl•t1ct-111 umR vez, clcernna· 
do pnr u111 1mfgo d,.grupo. ·Toda 
esta gen1e n1i comende> pouco e 
acredil( - tegredou-no• t•eaml 
go. Ma.que feUzu • lo-até ove · 
lhoC ... ,.11e•tc •111.bo em que vi
veu". Oe facto 1od111 ~:eo cotavam 
lrnponentu, algnconveocldoa do 
triunfo; 1loham ji gehos de 111pe
rlotldad' • pcrdn;vel ~ tmperltneo· 
cla•d•_• ·•utrela.". Naquela noite 
ograndeproblem1 girava ivolta 
doiecl'etarlo. Prcclaava ó•ltarno 
corrdo as pro1>111ta• 101 emprezll.· 
rlJs daprovlo<h e lahavam dois 
ucu.dot para •~los. Vasculh•r•m 
oa bol1ost r< ~liram duolto tll•· 
lôca- 11crlflclo do tabaco ou do 
c.li:1111d'•••gulnt•. 

Qusndn·acompanblaaej11lgou 

~~~~tad:J~~1~k\~!!ª :0c:;l~i 

mela. Q"a1roceoto• c.c11do1 era 
rouhodl,.helro-e ele nlio 01pu
dfa•Og1nh•va ... •egarhu•e11'Tl1 
ooltede a<'lo rt· E el8 nloqulze ra 
escutar mais nada. fugira com rr 
pu~n~1cla-e l•lvez com rotjo de 
1etentaredccomprar pelopreçQ 
da •ua!IO$[nr.erav!rglndadea 
ua!l·açaodaq ueleoonho ... 

Que qua~roode.f,zerdaque· 
k ..i~nco. To:la a oen,,.çio real 
damhtria morfinl"'da durante a 
eoperançadoseoulo•,osuHltava, 
•Que a tod~, do bailarino edo 
tenorllahlvacorl•ta, lmpalldrcen· 
dc·o•, apo11caodo·o~, f.zendo·o• 
lonbara cabeça •obre o peito
come> vencido• C1pe1lnbado1 . . . 
Vimo-losparllr-c 1lvemo1 tnlioi · 
1od6 ... Maon1q11el1mumaoohe, 
o teoor,o ballarlno,e velho e .. ., 
crnredordeullla mna vula do 
caft eomeçaram a planear outra 
•tournto .. 

A. T. 1nte;;ePutlrp1ra Afrl· 
ca diuemcurnav•z: •Comoartl•· 
ta bato o •rtcord• dao10alH1ban· 
donadascmhotcls ... Andam por 
11mao•eH!nt• .•. M11euumades-

~:!!1:'1Jlf!:~!d8u0zir ':":! ::i~~';!t~ 
nhee•lotema. • •JA co11heço-a11-
lhel.Eocbes umaluctJm pedras 
panqueo11 holelelro1a1julguem 
cbelu .. • -•lHO •lm ... l,.o t 
• vleuxjeu:u; sgoraapH·afu•c-no 
lundo10 1oelhos. E.'m•l•cónodo 
porque nlo corrooperlgodetcr 
1urpreendtdo ~ carregar 11n1 C•· 
lbau•-ea coorlanç1 do1 patrõet 
cre•ee ante a iroposslbllldade de 
11 lcvantarem.• .·. j.>1tdeG .. . tcrosldo11•daem 
teatro. Com~çou por maqul11l1ta, 
fo\poolo,caotra.regr1,1c111r,en· 
H l1dor,1utor,el?'pruidode .rna
bembu•; <>rg1nl11dor de clrco1 

(CJ<mcluen&Jag.15) 



O escritor João Grave evoca uspa scena da sua Infância-AI· 
bano Matos, da direcção do Sindicato do. Chauffeurs. ~~! 

1l lbano ~fatos eontn 
unt drama em moa 
esjrada solitária 

Albano Matos, secretári" geral do Sin
dicato dGs Chaumurs PrGfissiooais do Sul, 
é um volaote experimeotado e prudente 
que sabe como poucGS dG ~eu metier. Tem 
sofridJ, CGmo moitos seus colegas, grandes 
emoçi'.les. Esteve em Africa durante a ~uer· 
ra,aoserviçodastropasportoguesas,su
jeito a mil perigos e surprezas nem se•1-
pre agradaveis eestáportaotohab1tuadJ 
aseotirpulsar-lheocoraçãGViolentaruente 
unte as ciladas que ssua profissãoea 
sua vida err~ote através do muodo lhe ar
ma de quando em quando. 

-O momentomaisemociooautedeto
da a minha vida disse·nos éle-foi s~m 
duvida uma ave.ntura em queiovolontaria. 
mente m~ meti, há. uos boos oi~o anos 
Guiava eu então um carro particular, 
•Rocber-Scbneiller• de vinte e dois cava
los, o que nesse tempo era cGosiderado um 
automGvel de grande potência. 

~o proprietário dG carro revGlvera dar 
a volta a PGrtugal, acGr.ipaohadG pela fa. 
m!lia. QuaodG seguiamos de V1:teu para o 
Porto, autes de cbegumos a Castelo de 
Paiva, 1) proprietário, que era nm mau vo· 
lante, npeteceu-!be guiar o c~rro. Acedi. 
Ele era o dGno, eu, um Eimp!es empcega· 
do ... Entretanto, recomenJei·lbe cuidlldO 
e que,priocipalmeute,dentrodaspovoa
ções, sepuisse devagar. Ele, porém (é a 
mania de todos os priocipiantes)foidepres· 
sa, fazendo grande barolho com o escaDe 
livre. Era domingo, dia de feira., e ao atra· 
vessar-mos Caste!G d1:1 Paiva., um cão de 
raça (mania de todos os cães) atiron·se 

r:i~o diu1::i~:o~ªs~,rb:~:f~s:~r~nss Pf°J'gj~ 
moa, Uma frase difine a psicologia do 
meu patrão. AG matar o u1 .imal, êle, q_nt1 

j~, p:dde, d:,~~:~x;~r~~•~i!b:: ::rtid~ 

conta uma tragédia automobi!ístioa 

eineo mil rtis! • Pergnntei a mim proprio 
quanto desejari&.êleperderparaevitar a 
morte de nm homem ... • 

Esta era a parte jocosa da aventura . 
;:.úbit..mente séno, Albano Matos ·p&SSGU 

ª se~C!~f:1~; ~a~~!m!tifi~ara para trllZ 

~neh!~ªi~re~rcnu:di:do ªf~;:i;~~ ª!~~em;r0o~ 
fundo,pa raGontrosnbiaaeneosta. 

ren~, e:!~~!ª::ª d:~a p~~~g8o:.ra~e:· fuºne!; 
~urgiu nm carro de bGiS. •Cnidado, afron· 
na v&]Gcidade porque estes anima.is são 
assustadiços. Se f6r preciso pare•, reco. 
mendei ao meu patrãG. Ele, confianto na 
sua sciêncill.,• procedeu ao invés dos meus 
conselhos. Estape livre, aproximon·se do 
carro de bois. A' frente dêstes vinha nt,1a 
garota dos S@US cat.orze anos que Gs coo· 
dozia por uma corda; sobre a cnga da 
tarroça., como de costume, G bociro dDrmia. 
As detouaçõ.es do escape, porem, acordrr 
r&m·DJ. Mal desperto, assu!tado, o homem 
pu!Gu. para a estrada precisamente ·DO 
instante em que, sem af1ous:ar,o men pa. 
tr!i.G passu'aentre o carro eaincosta. 
Foi eorodilhadG pelo carro. Uma nuvem de 
pGei ra ... Gritos, confusão, eo prGprieti
rio la.rira o volante. Decidido, qubi pGr 
instinto, desviei o automovel dG vale e 
parei. 

Albrmo Matos deteve·se um momer to 
sem fOl egG para IOKO proseguir atalboada· 
ment..1, como se ainda estivesse em presen· 
çadoperig•·. 

pes;~ªl!e~u!s ~:f!!~!; ::1:~fi~ diu:~~~ 
~~\:~~rn~~L~;ªd~s;~~bad~''u~ :a1C:~~md! 
~i~r:,~ d':bo~i~~0j~~f!ª· i~a~i'm~d:.ed~:fu',~ 
me pude, arras1ei·o para o antomovel. Es
t&va ainda quente, mas morto, e enrodilha· 
va-se·me uas màGS como uma informe tron· 
:n de roupa. Foi êsse o momento mais 
emGciGn&nte da minha J ida. Oreio que não 
tornarei a sofrer umaeomoç!i.otiGV1otenta. 

Escutáme-lo com a atenção presa, como 
se segnissemo.1s um capitu~o empolgante de 
uma novela de via(!.ens. 

J[. /), 

Este nnmero foi visado 
pela Comissão 

de eenaora 

O E8erltor ;João 
Grave conta u01u pa· 
gina da sua tnraneia 

O ilustre ~~critor, Joào Grave passa as 
soas hJns na Conveotual Biblioteca Mu
oiCipal do Porto do que é direct.or. Uma 
das ultimas tardM da semana pa~sada en-

·f~~0~e;:isgd~º:~~~ f!8~:opie~~s~~~et 
inte~~~Gr~!º~ momento mais emecionan· 
te9asuavida? 

Eot.orna-se no rosto do escritor um ar 
desurpreZll.&OGuvirafraso-dichédonos· 
50 i~V;~~;ks m<"~s livros, creia meu 
amigo, que nada há. na minha ,,iJa que 
poss11interess&ropublioo . .. 

-Tudo foi realisado, entlio, na sua 
existencia eom facilidade? 

iari~o~:~ ~~:=to ~~:~!~o jG~~ed!e8!f~:; 
na~zecinzent:A do fim da tarde. Em v&z 
dolrnt.e,respondeme: 

-Nunca !ui smbiciosG. content.ei-me 
sempre com o que tinha, núncasenti aspi· 
rações, não ambicionei onnca grandeHs 
nem já.mais invejd a fortuna dos outros. 
O dinheiro, para mim, teve sempre uma 
importaocia secundaria, embora julgue 
que, actualment.e, s"6 ele dar&;o bGmem a 
independencis ecoo.imica porque a felici· 
dade humana não póde f1orir na escra
vidão. 

-No s&n remansoso viver, longe ou 
perto, ontem GU bije bi!., certamente, al
gumadataemociotlante .. 

-Sim. E' uma data simples e bastan-

!6,ª!~~~· ~~u!:u;ei~!~~I) m~~to fu!~~ 
meu conhecido me ·léu uma libra. E' bem 
simples, não lhe parece? Esse ret:alhG de 



Historia do Rei do Lixo quer preço queria remexer no lixo~-para 
eucootrar uma carta ... Rimo-nos da 101 
ingennidade-e dfiumo-lo trabalhar à 
vontade, Esteve aqui Bté ao pôr do aol l 
Uiuva moooc11!oe.·ratodojanota. Sojoo· 
-se dos pés à csbeçal Mas t\ medida que o 
tempo avançava, m1is nervoso, mais i11 · 
qnieto, mais aflito estava . .. Agataobava 
o !iJ:o com foria .. . Por fim, desistiu ... 
Nunca vi uma palidu assim ... SabMe IA 
o nlor qoe teria aquela carta!• 

'Qual o mom~nto mais 
emocionante da sua vida' 

(Conclusào da pAg. 11) 

Santo Deusl Fllei eom nm deases fiscais 
·-quemeconton: 

(Cooclusn.o da pAg. anterior) 

sol, de oiro, galvanlsou me de alegria. 
Dancei, cantei, ei:ulteilCheguei mesmo 11 
penS&r em comprar o mundo com ela. Di
sisti. porem, porentcnderqueomundoa 
n&ovalial ... 

-Nlofalandodoa ossos, dos trapos e 
dos papeis que são trez riqnezas imenaaa 
dolii:o-oquem1is 1&e11co11tra 11omo11t11ro 
alo botões de punho. Raro é o dia quenao 
retl.nimnsdezeou deles; recordo um do
mingo em que pescamos duzentoa e picos: 
e no fim do ano alo sempre algnna-mai
tos milhares. Parece impossivel os botões 
de p11oho •ne H perdem em Lisboa! De
pois veem ucolherea d11todo1 os feitios e 
e metais-até d1 ouro! E joiu? HA pouco 

O •Rei do Lixo• tem tambem, por ve
tes, g~stos que oh devem agradar 10 aen 
sodo ioferual. A's quintas -reiras d~ixa 

=~ra~~~ui:~:~ ~lfi~~~~ ~~i:sq:b:~ 

No momento em que nos levantamos. 
JoloOravediz sentenc1osamente; 

-A 1 de mim/ S6 mais tanh-muito 
mais taide!-havia de saber que o dinhei
ro n&o é a fdieidadel ... 

perança e fé elu hvadem t' rteiotO ... E é 
quAsioorto, nesses dias, haver achados 
pr&eiosos ... O lixo tambem tem coração 

Este nosgo i11queriio, que rceebe todas 

:~ror:;:,~::;:'.08a!!lff~·. ~~~Li}i~~: •. ~:~ 
~rad~~~~:·d:~!:~o~ereV:U~~. d~~nn~~ 
belo retrato moral. Apesar -do apelido 

:er.:!ªJoJ~~?:::~e~ia muito bem cha

(). A. 

fern1eira de profissão, que tinha guudado 
dois brincos com brilhantes, no va16r de 
doze contos, numa caiu de empolas. Maia 
Urde, julgando que a caixa estava vazia -
deito11·110 lixo .. , com 01 brincos dentro 

gfneroso. 
EPILOGO 

-~~:a~it~:!~~:· 2e11:il~~!!ª d~~~~:/~~.d: 
edaobjectosdetodoogenero conseguiu 
encontrar a caixa das emp<1\H. D<1ntra 
vez foi um rHolnr-um revolver carre· 

,gado e no'º· Ainda hi diH esteve aqui 
um Jujeito mo.ito bempos.to que por qual-

O Lixo! Qu:i nt-Os romances não se OÇul· 
tam e não morrem n' montureira d1 Quin
ta do Inferno?! O Lixo ; o ·Rei do Lixo•; 
o ·Homem que vive sob a protedo do 
Diabo •; o palaciano que pratiea ri tuais 
di1bolicos; •1ue alimenta com peixe pMre 
ospofC(ls que hão-de en\enenart-Oda a 
eidadel Que lixor Que lixor 

E agora, paia terminar, leitor, lembrai
vos da c&mpalnha que matan o manda-

rim e nestecuodos detricros da cidade, 
foi o antigo toque da campainha das car
~oç,sdo lixo, que acordou a mais corioH 
1J.r.a a nm h:imem que não era nada. eqoe 
hoje se orgulha de ser o •Rei do Lixo.• 

O Bnlidor dos Bi11idm1 
(Conclu110 da pjg. 13) 

a111but•otu e uttln1•..,eote, •PfO· 
v · hoo um repo11.a forçdo par• 
adestrar pombH e pap11aloa. O 
pa1>9plo morreu de lo1De .•. A• 
pomb•• du • ..,lbe ª'"'º' IDUH 
d•sorte . .. Oepolo, de novo em 

~~~:"!~~e;,:~~:=~:"p~l~~º~:;:~: 
Um dh, um 1111!go 1rranJ)u ·lbe um 
bo111 eootr•cTopor irnnohe.001 
nrednre~ d3 Pur10. •ln po•.., 
tr !•-· E-1i• touco? Vai• 1•nhar 
par• um m! l•-•Pola •111>-mu 
plnponul Ntolenhopomb .. !•
•Que diabo flu•te h pomb••' • 
.rJue pergun11IC0<11l·Ul• 

Orou1110 Jo1tdeG ••• COPI• 
oaegulatttpl>ó Jlon1(elUma •tollr• 
i:«•dooeu ebeo. Oepoh deunu 
oerledefr•nn o•,chgouiPóvOI 
de V1u•m 1em um vh:uem i;a to.!· 
.u,com 011tU.IH • recl•merero; 
cbtfotdtfome. MontoueomopO· 

::u~:º!~d'~':e :~.f.ra~:~:!~!~ 
Ele bem lula toear • fanhrn. e du 
f.loro eleoeo ••• Nem nmupe:cla• 
dor .. , P•>1H• mel• bora da mtr· 
a.dano corta~-quaQdO •pnee•u 
a.o"111lebu" ura pro10, li1bode 

~h~c~~!~:.!~d~1rfeu~~.ª. Ó11~~~ 
lru1• embrulh1do oo joro•lum• 
dozla de oardlnbu &raodtot ct • 
verberao1o • .• j0>~deG, olhou· 
"com o bOe• cbela de~, ... e 
lembrou1edt propar: "S , q11 t rt1 
eon·11rp•g .. eom 1t .. rdlnb . 11''0 
up111nlo h9,ltou; enlr•aoulheo 

pe011:e; m11q.u•ndnb1en1rar-e<n 
pru.r1oeoo1e .. t·O.•E9;ieno ..• V•I 
d!ur 1 upubda que 1e qoer vtr 
oeopcctaeulo 1tm 1razer e<d~ um. 
u1Dadu1l•deNrdlnb11.o Enqoan· 
1oopequenoeorrl1a avi• 11ro1 
com .. 1d .. -etefol101 adereçooe 
tro:ce para o •1111ulehe1> um barril. 
Poucodepoh o barril e1tu1 •pi· 
nb1do;e1n1eavl·lodaque\1IDH 
perod• eel1o•p.lh1ç~a, 1er0Ntu 
e .. jongleur•• f•nr1mm1r1vllbH 
1111tu..,1111J1•!>eb11ut· l l11lt1 
depe1iuda da pral1. Q ui ·l 01lca 
por~ue opllb11co puu 1..1lb1ico e 
1overem 1111elableb1ool1"pa· 
l "lllta" qutuum 11mbem entrar. 
"E,1u denm p1ra o u:he ... -
aeruetnt•V• ]01 ~ dt G .. 

"Plde, p~glaclol .. 
ZI 

(Couelulild•pig, 12) 

UI quarto e qut roeGDh11«od .. ~t• 
d.lltancla, o techan. por• 111111'1\ar. 
Sorrt.1111t111u .. nrai: .. Chopojiaoa 
•nld10 n..:~rno .. Nioo perde tempo, 
oeanlbdra .•• • SI.o talculaamloba 
1urpnza,Hcbepru.hall eu•er 
aoi.ru, ptlo bnço do am1 .te, 1 cem· 

~~~o :.u~~n~:n:~. u.': :!f! 
1111m a moldura do cueco de pela 
p1rdi1 brilho• lmpouenclL P1.111-
ram ... mezu- 1 ma manbl o oerte!o 
ktH•m• OIOS ClrU 111u1ad• por 
O.u4ldo 1 M.• Zut• putl.clpanllo.•• 

qH o 11u eq ..,,nto H nalfua na 
Hman• •ntarior,u mllori1cJmldade 
e 'I" me1111nidaump1r1ju~rn 
prnl•• oeguod•feir .. f'Di;aao prl· 
111eirt1preto1to•n1 11ponpergani.. 
... chal• d.1 vaidade," uquttlt 
1''t°O qH t1aba1ido1pnM•'•Up
ctal de Cindido. &te te .. ••• coa. 
t.ratlo•1c11t; mutl&,HDllYtr,cor 

::.:: l~.: ~';e·.:'":;'::~=
~. d;ecL:fh::m 1:!.:~ ~.~:O~~~:: 
viato mil fraoeo.1- lufo·•ou•mtela, 
com orgulho. • [lepol1 do J••lar,eo· 

~~do M~"zuuc: ~~~:•d~.~~! 
coallgo; lo]ue • 1•u111 comoauncat.I· 
aha1mado;qu1 du ruto kldoo!Alm!)ll 
em que 11 conheciam 14 Jht aot.ar• 

::.~cil~:::~d::~~~::ff.~~:~ 
ji o rt1mplmen to com todo1 0111u1 
adllllradore1 Tlnb1d1!-d1lbene11· 
ram e111 uprlcho. E embora ele cJ. 
v-milprt11&1dtqueelao amua 
•'<IM igual amor- mHH 1ntet "ncJra 
un afanamouto qlO hojeuribulr1l 
demora de cumprir "!•tia prt1m1ua 
ftltaaind•111lua do mil.À p .... ouça 
do amane do joalhdrt1, no •1tand• 
IJflfaH a al\aaçto. Ei.lllr•lha um 
euato epal ... • Fdllmente q~ f11 
umb-om negoehl ce11cluh1 ptrmit.lad .. 
me mand1l'o eomprar peraml"o q~e 
TI.tem Pari .. Docoatrarlcierlaho.lt' 
um d .. 1rai;ado. A1$1• pono 11u.r 
tn1qull1 Mbraotu"1n dak llHr 
qu 6 o fature da minha TlllCart..• 
Sal dacuadt llld..-e Zue11pnbt1· 
1iYO .Ecomonlo1C1ucurl•110•e.•06 
r11ol1r Joro.., na 11111bl ieplnte 
1Ubi ao&irr,Al-.ofal aredl(.loda10 

f;ddot•º~m'!:1~~ ;~!d, r. 
:: 1.9'·0~:.~":ü~~~': ':41d!111':.r. 
rt1dt l9'l."lladaco1 V111deralcll,, 
"apo..,, ... do Joalbeino d'Autra 
\'udualet qu.i..1r .... u. policie da 

Edu1rdo FriaB. 

qaeuaoltedelllp1ra tSdtjuclra 
aJsue• 11i11~uiu no1euqu111to 
doATt11id1Pllaee futa11d .. lhtLIBCI• 

/::e!: CJ~;o Tllkir de quamta mil 
"Roub1r, meu tuo, 16 6 perigHO 

~~':.~~ :: :::: .. "!d;!~t:t!°~.c~~~~~ 
d1tod1e1cnte1100«1nbece,11bt 
qaem Mmoa, ubt qu po11aimo1 um 
negoc:lo lm1or1&ute1 qaudooo pol· 
teir,,.,os creadostOI gerentel dum 
b<tel ulioaco1i.1n•ado1 • nrnoo do 
breço dado com pulO&t ila1i re1- po
d&ff Cl••tte• um rt1ubodiacreto-u111 
rt1uboo6-porque" leaconfi.detodt 
111911te111onosde116s.Eral,po11inll 
E nbo o que diiir ~o dia 1eg11inta 11 
metmo Ju•ll. ~ prt1po1;to do meamu 
furtof "A ~otma tem• eertela quo o 

~~:c't1:º 1':r~~: d~,f.~:1!bº!~~ t co; 
"B1>q11i11ba1,, 'que lrtualmeute "tr&
balba., 11e1tegen.ert1. 01 a~nte1 A1 
D H~lhen1p11t1 .. ,Emaum1oc1· 
tae0111oor111raodd faltai11&1adora 
cocotte;epar1ukluia.Jtoio1111gr.>· 
dodu111unt•raetan1L Bonltamera
lidld.e,elooiu:h 

(CONTINUA) 

Ur "º prdxiMo ll''llftro ; 

IV •Reportagem b Avenidas,• 

• O ••ee••er d•• '•rpre• 



23, Largo de SA•> Oomingo'f, 24 

PORTO 

'l'obagens de ferro 

DCSrl'CHOS COl"llr.RCIJ'l1$ 

E 1'RTl5TIC05 

Carta · à ~legaç&.~ dÔ •Reportn X• 

no Porto, Can!!!Ylllha, 5'I 
g aJ vanhJatlo e de 

M••••~-u w ni.tárlas (nacionais 
e estrangeiras 

evNSULTEM V5 ~~505 PRE~VS 1 ~ 
TELEFONEZ2480 

U I, llu h ll Mu:n i, 185 

. Vila Nova de Gala 

PORTUGAL 

Telegr1maa; Cumonte-flAIA 
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