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CONDESSA GOUVARINHO: 

BONITA MAS DISSIMULADA 

 

Pelo que parece, esta ardente e desafiadora 

mulher, de cabelos ruivos e pele fina e muito 

branca não está satisfeita com o seu 

casamento. 

(continuação na página 5) 

 

A VERDADE POR TRÁS DO 

ESCÂNDALO DO BAILE DE 

MÁSCARAS 

Esta soirée cuidadosamente planeada pelo 

excêntrico João da Ega não correu como 

planeado. 

 
(continuação na página 5) 
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ENTREVISTA COM DÂMASO 

SALCÊDE, RECÉM-CHEGADO 

DE PARIS 

 

Esta semana damos a conhecer a visão deste 

tão viajado português sobre a sua experiência 

cosmopolita 

“Portugal ainda tem um longo caminho a 

percorrer se quiser chegar à ”chiqueza” de 

Paris , aquilo lá sim, é trés chic. Entre aspas” 

afirma este. 

 
(continuação na página 3) 

ÓPERA “A MARCHA”, O 

FIASCO DAS ARTES 

No passado domingo, no Teatro da Rua dos 

Condes, a ópera “A Marcha” foi encenada 

e dirigida pelo diretor português, André da 

Cunha e por um elenco principalmente 

composto por vozes espanholas. 

 
Cunha já dirigiu verdadeiras obras de arte, 

mas desta vez não o consigo defender, 

afirmou Polin Wasly, comentador inglês. 

 

(continuação na página 4) 

 

 

 

RAMALHETE RENASCE DAS 

RUÍNAS 

A residência da família Maia, na rua de São 

Francisco, em Lisboa, volta a ser habitada este 

Outono. Afonso da Maia e seu neto, Carlos 

Eduardo da Maia acabam de se mudar de Santa 

Olávia para a capital e instalam-se no casarão 

recém- renovado.  

 
Como comemoração da reunião da família na 

nova habitação, os Maias reuniram alguns 

amigos da casa – o General Sequeira, D. Diogo 

Coutinho e Manuel Vilaça- para um jantar de 

“inauguração”.  

(continuação na página 2) 

 

CORRIDAS DE CAVALOS OU 

ARRAIAL PROVINCIANO? 

No passado domingo os touros foram 

substituídos por cavalos, numa tentativa de 

enriquecer a tradição portuguesa. Assim, 

decorreram quatro corridas de cavalos no 

Hipódromo, onde vários burgueses se apinharam 

na esperança de apreciar uma tarde elegante e 

ao nível dos eventos estrangeiros.  Entre lutas, 

desorganização e desinteresse, acabámos por 

não presenciar o grande acontecimento social 

que esperávamos. 

 

(continuação na página 2) 
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RAMALHETE RENASCE DAS 

RUÍNAS 

    A residência da família Maia, na rua de São 

Francisco, em Lisboa, volta a ser habitada este 

Outono. Afonso da Maia e seu neto, Carlos 

Eduardo da Maia acabam de se mudar de 

Santa Olávia para a capital e instalam-se no 

casarão recém- renovado. 

    Poucos em Lisboa têm memória desta 

antiga família da Beira, sempre pouco 

numerosa e agora reduzida a dois varões: 

Afonso da Maia e Carlos da Maia, recém-

formado em Medicina em Coimbra. Passam-se 

agora vinte e cinco anos desde o trágico 

acontecimento que levou Afonso a abandonar 

a cidade- o suicídio de seu filho e pai de Carlos, 

Pedro da Maia, na casa da família em Benfica. 

Após tal situação, a família vendeu esta 

propriedade a um comendador brasileiro, 

retirando-se para a Quinta de Santa Olávia, 

nas margens do rio Douro. Este Outono, porém, 

após o término da viagem de Carlos da Maia 

pela Europa, o anteriormente inabitável 

Ramalhete permite o regresso da família a 

Lisboa. 

    Quem já tenha circulado pela Rua de São 

Francisco de Paula, no Bairro das Janelas 

Verdes, certamente se terá apercebido da 

razão pela qual este casarão é precisamente 

conhecido como “Casa do Ramalhete”. Tal 

nome deve-se ao revestimento de azulejos, em 

que está representado um ramo de girassóis, 

colocado onde habitualmente se encontra o 

escudo de armas. Esta propriedade 

caracteriza-se pelo seu ar austero, de severas 

paredes e pequenas janelas abrigadas à beira 

do telhado. Apresentava sinais de abandono 

até ao Inverno do ano passado, altura em que 

começaram as remodelações requisitadas por 

Afonso da Maia e Carlos da Maia, agora já 

finalizadas.  

   O procurador da família Maia, Manuel Vilaça, 

admite não ter aprovado imediatamente a 

decisão destes de habitar o Ramalhete- 

“Tentei dissuadir Sua Excelência Afonso da 

Maia, mas Sua Excelência desejava vivamente 

habitar sob tetos tradicionalmente seus.  

O Ramalhete, apesar do seu potencial, estava 

desabitado havia muito tempo e requeria 

profundas renovações. 

Existe ainda uma lenda segundo a qual as suas 

paredes são sempre fatais aos Maias, por mais 

que me envergonhe mencionar tais agouros e 
presságios.” 

Quando questionado acerca das renovações 

efetuadas na propriedade, Vilaça afirma terem 

sido “essencialmente efetuadas por um 

decorador inglês, que de acordo com o gosto 

jovem e inovador de Carlos transformou 

profundamente o Ramalhete, assemelhando-

se este agora a um museu. Resta apenas a 

fachada, que Afonso da Maia não quis alterar. 

Até o pátio, outrora tão lôbrego, está 

resplandecentemente revestido a mármore e 

exóticas peças europeias.”  

 

     Na passada manhã, Carlos Eduardo 

instalou-se no Ramalhete, onde Afonso da 

Maia aguardava a sua chegada. Acompanhado 

de inúmeras caixas de livros e instrumentos, o 

jovem aparenta desejar seguir a carreira de 

médico na capital. Como comemoração da 

reunião da família na nova habitação, os Maias 

reuniram alguns amigos da casa – o General 

Sequeira, D. Diogo Coutinho e Manuel Vilaça- 

para um jantar de “inauguração”.  

Catarina Costa 

 

 

CORRIDAS DE CAVALOS OU 

ARRAIAL PROVINCIANO? 

 

No passado domingo os touros foram 

substituídos por cavalos, numa tentativa de 

enriquecer a tradição portuguesa. Assim, 

decorreram quatro corridas de cavalos no 

Hipódromo, onde vários burgueses se 

apinharam na esperança de apreciar uma 

tarde elegante e ao nível dos eventos 

estrangeiros.  Entre lutas, desorganização e 

desinteresse, acabámos por não presenciar o 

grande acontecimento social que 

esperávamos. 

 

O Hipódromo de Belém, local de condições 

bastante precárias, encontrava-se 

pobremente decorado. As tribunas reais 

estavam forradas a beatão vermelho, 

enquanto as públicas apresentavam traves 

mal pegadas, mal pintadas e com fendas. Foi 

servido um buffet de péssima qualidade e 

verificou-se uma fraca organização e pobre 

seleção de música. Ninguém parecia ocupar os 

lugares certos, estando zonas das bancadas 

completamente lotadas enquanto outras 

permaneciam vazias.  

 

 

 

Quanto à apresentação do público, esta deixou 

bastante a desejar. Muitos cavalheiros 

mostravam-se desconfortáveis com os seus 

trajes, demasiado “chiques” para um evento 

desportivo. Quanto às senhoras, todas elas 

vestiam também trajes inadequados para a 

ocasião, que variavam entre vestidos sérios, 

de missa, e chapéus emplumados. Assim, o que 

se pretendia ser um evento requintado, mas 

ligeiro como compete às corridas de cavalos, 

acabou por ser deturpado pela falta de gosto e 

à-vontade do público. 

 

 

encialmente e o entusiasmo foi visível. 

Apesar de a maioria acreditar na vitória 
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Na primeira corrida não se realizaram 

apostas, pelo que não houve qualquer 

interesse pelo resultado da mesma. Os 

cavalheiros pareciam ocupados a fumar e a 

admirar as senhoras que se encontravam na 

bancada. A única situação que pareceu 

despertar a atenção do público foi uma briga 

provocada por um jockey que se dizia 

injustiçado. A massa de gente que havia cedido 

à curiosidade oscilava e embatia contra o 

tabuado da tribuna real, ouvindo-se gritos e 

baques surdos de murros. As senhoras fugiam 

através da pista, de saias apanhadas, 

procurando esbaforidamente escapar à 

confusão. Por fim, um oficial de guarda pôs fim 

à discussão, e à diversão de todos os que se 

juntaram para a presenciar.  

 

Na segunda corrida estavam inscritos quatro 

cavalos destacando-se Rabbino, Vladimiro, 

Minhoto. Desta vez já foram realizadas 

apostas, pelo que o interesse do público 

aumentou exponencialmente e o entusiasmo 

foi visível. Apesar de a maioria acreditar na 

vitória de Rabbino, acabaram por ser 

Vladimiro e Minhoto a disputar o primeiro 

lugar. Foi Vladimiro, cavalo de Darque, que 

saiu vitorioso, deixando os muitos que haviam 

apostado em Rabbino revoltados.  
 

 
 

Já na terceira corrida, o suspense e 

entusiasmo não se mantiveram. O público 

reagiu sem grande emoção quando um cavalo 

solitário se aproximou calmamente da meta, 

sem concorrência aparente. O segundo cavalo 

aparece muito tempo mais tarde, 

apresentando sinais de grande fadiga e já o 

jockey do vencedor se encontrava distraído a 

falar com amigos. 

 

Se a terceira corrida já não foi muito 

estimulante, a quarta ainda o foi menos. O 

desinteresse e indiferença reinaram 

novamente nas bancadas e ninguém pareceu 

prestar atenção à corrida. Em contraste, a 

agitação que marcou a primeira corrida 

reapareceu, tendo sido originada por Vargas, já 

muito bêbedo. 

A vítima foi um criado do buffet e a luta acabou 

por encerrar a tarde. 

 

Se o objetivo deste evento era trazer ao de 

cima um Portugal cosmopolita, desenvolvido e 

com bom gosto, penso que não tenha sido 

cumprido. Nesta tarde em que tantos 

burgueses tentavam demonstrar a sua 

majestosidade, acabámos por testemunhar 

inúmeros comportamentos inadequados. 

Enquanto as sociedades europeias que nos 

rodeiam evoluem, os portugueses pensam que 

simplesmente copiando as suas tradições 

também nós vamos evoluir. A burguesia 

portuguesa revelou uma grande falta de 

originalidade e orgulho nacional, assim como 

uma mentalidade provinciana. Parece que 

ainda não foi desta que atingimos o “chiq” de 

Paris e Londres.    
 

Catarina Costa 

 

 

 
  

 

 
 

 

FIGURA DA SEMANA, DÂMASO 

SALCÊDE, RECÉM CHEGADO 

DE PARIS 

 

Esta semana damos a conhecer a visão deste 

tão viajado português sobre a sua experiência 

cosmopolita (pessoa viajada, com experiência 

de viagem, "cidadão do mundo”) 

 

Sr. Dâmaso, o que mais o fascina nesta nobre 

e ilustre cultura portuguesa? 
- Nada de nada, Portugal ainda tem um longo 

caminho a percorrer se quiser chegar à 

”chiqueza” de Paris , aquilo lá sim, é trés chic. 

 

 
 

Bem soube que acabou de chegar de França, o 

que pode dizer acerca da sua viagem? 
- Ai homem, viajei só com senhores de bom 

nome, os Castro Gomes, que rica família que 

vive em Paris, aquilo sim é gente trés chic, 

conheci-os em Bordeaux, mais précisement 

abordo, passamos as noites  no Hotel de 

Nantes, gente muito chic, com criado de 

quarto, governanta inglesa, feme de chambre, 

mais de vinte malas…chic a valer. 
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Em Paris é que é terra, aqui em Portugal é tudo 

um chiqueiro, conheço Paris como a palma da 

minha mão, até tenho lá um tio, costumam 

chamá-lo de Monsieur de Guimaran, é íntimo de 

Gambeta…o ilustríssimo Sr. Presidente do 

Conselho de Ministros de França, para quem for 

mais inculto, também de Mac-Mahon, de 

Rochefort, com todos os republicanos a bem 

dizer…enfim. 

 

Há já quanto tempo que assentou em/por 

Portugal? 
- Vim de Paris há quinze dias, no Orénoque, e que 

belo navio de três grandes mastros, cheio de 

gente muito nobre e chic, mais os Castro Gomes 

claro. 

Orénoque, 1875 

Se tivesse que levar gente ao grande hipódromo 

de Penafiel, quem levaria? 
- Nem me diga nada, da ultima vez que estive 

para lá pôr os meus sapatos de pele trés chics, 

choveu tanto que me vi forçado a ficar em casa, 

estupidamente, a ler… Foi cá uma massada… Se 

ainda lá houvesse mulheres para ir dar 

cavaco…hum…mas qual… Com cada monstro que 

nunca vi igual, por mim, lavadeiras e raparigas 

de pé descalço não tolero, há gente que gosta, 

mas eu não, acredite homem, não tolero. 

 

. Então, e sobre o Maia mais novo, o que tem a 

dizer em nome de sua pessoa e do que falam de 

si na ruas? Consta-me que já o comparam a um 

rafeiro sempre atrás de Carlos da Maia. 
- Sobre o Excelentíssimo Sr. Carlos da Maia, o 

dizem é verdade, é a melhor coisa que há em 

Lisboa, isto é do coração, tenho-lhe uma 

adoração profunda, seja a cor do próprio verniz 

dos seus sapatos trés chics ou a cor das suas 

luvas, considero-o um tipo supremo de chic, um 

Brummel, um D’ Orsay, um Morny, uma destas 

coisas que só se vêem lá fora. 

João Sousa  

 

 

 
 

 
ÓPERA “A MARCHA”, O 

FIASCO DAS ARTES 

No passado domingo, no Teatro da Rua dos 

Condes, a ópera “A Marcha” foi encenada e 

dirigida pelo diretor português, André da 

Cunha e por um elenco principalmente 

composto por vozes espanholas. O atual 

presidente do conselho de ministros, Fontes 

Pereira de Melo marcou presença. 

 

A ópera tem sido extremamente criticada por 

especialistas da área. O antigo compositor 

italiano, Joahn Milyre, aponta o dedo a 

grande parte do elenco, comentando a falta 

de coordenação e a falta de vozes. “Foi 

demonstrado pouco ensaio e o elenco 

mostrou-se fraco. André volta a justificar a 

alcunha de compositor de uma ópera só”. 

Polin wasly, comentador inglês que sempre 

defendeu André da Cunha, não manteve os 

Polin Wasly, comentador inglês que sempre 

defendeu André da Cunha, não manteve os 

habituais elogios e espera que o diretor se 

volte a inspirar e traga a público grandes 

espetáculos. “Cunha já dirigiu verdadeiras 

obras de arte, mas desta vez não o consigo 

defender. Espetáculo pobre, falta de 

empenho e de investimento. Vejamos os 

seus seguintes trabalhos...”. 

João de Silva, foi o mais expressivo dos 

críticos portugueses, que arrasou o elenco e 

a direção, dizendo que é vergonhoso 

apresentar tal obra para o resto do mundo. 

“ Portugal tem de mostrar a sua 

grandiosidade cultural, mas não é com esta 

vergonha ... muito fraco”. 

 

À saída do teatro o público também mostrou 

desagrado com a performance. Após “As 

Vidas” o diretor português não tem estado à 

altura das expectativas, e tem sido 

altamente criticado pela falta de qualidade 

nos seus trabalhos que se seguiram. 

Francisco Plácido 
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CONDESSA GOUVARINHO: DE 

ROSTO BONITO, MAS 

DISSIMULADA 

 
Atualmente, os Gouvarinho são conhecidos 

por fazerem parte de uma grande sociedade 

de elite. Mesmo exercendo o Conde um cargo 

político, no que toca à gestão do poder revela 

algumas incompetências e não consegue 

evitar que a sua mesquinhez venha ao de 

cima. Mas não viemos aqui tecer uma crítica a 

políticos ignorantes e conservadores, viemos 

falar da Condessa de Gouvarinho.  Pelo que 

parece, esta ardente e desafiadora mulher, de 

cabelos ruivos e pele fina e muito branca não 

está satisfeita com o seu casamento. 

 
Está na hora de irmos diretos ao assunto: 

chegou até nós a informação de que a Sra. 

Gouvarinho tem partilhado lençóis com Carlos 

da Maia, elegante sportmen conhecido por 

Lisboa. Soubemos que a Condessa afirma viver 

num casamento desinteressante, apagado e 

nada atraente, arranjando pretextos 

consecutivos para se desviar dele. Uma vez, no 

que assumimos ser um ato de desespero, a 

Condessa fingiu que o seu filho, Charlie, 

aparentava sinais de doença apenas para 

poder encontrar-se a sós com Carlos. Seria um 

bonito ato de amor se ela não fosse uma 

mulher casada, obviamente. 

 

 
 

Consta que, embora Carlos não afirme ter mais 

do que relações superficiais, a senhora insiste 

em provocá-lo. E quem não se sentiria tentado 

a ceder à sedução desta mulher encantadora? 

Recentemente, a Condessa foi vista a 

escapulir-se para dentro da casa de sua tia, 

atitude que considerámos ligeiramente 

suspeita.  

 

 
 

Mais tarde, avistámos o Sr. Carlos da Maia a 

abandonar a mesma habitação, pelo que não nos 

restam dúvidas do que aconteceu. Estranhamente, 

a Condessa não parece mostrar grandes remorsos 

perante esta grande imoralidade para com o seu 

casamento, insistindo em manter uma relação 

adúltera com Carlos.  

 

O que terá o nosso Conde de Gouvarinho a dizer de 

sua justiça? 

 

Catarina Costa 
 

 
 
A VERDADE POR TRÁS DO 

ESCÂNDALO DO BAILE DE 

MÁSCARAS 

 

Raquel Cohen festejou ontem o seu aniversário 

com um extravagante baile de máscaras, 

realizado em sua casa. Desde a elaborada 

decoração ao variado buffet, tudo prometia uma 

noite memorável. No entanto, esta soirée 

cuidadosamente planeada pelo excêntrico João da 

Ega não correu como planeado. Mal este se 

apresentou no local, envergando a sua máscara 

de Mefistóteles, foi expulso por Jacob Cohen e o 

baile prosseguiu sem ele. 

 
 
 
 
 

O que terá levado o anfitrião a afastar tão 

decididamente o responsável pela 

impressionante festa realizada em honra de 

sua mulher? Aprofundámos a questão, que 

tem dado que falar nesta pequena Lisboa 

entre o Grémio e a Casa Havanesa. Ao que 

parece, João da Ega e Raquel conheceram-

se na Figueira da Foz e até à passada noite 

estávamos (quase) certos que não existia 

qualquer paixão entre os dois. De acordo 

com Jacob Cohen, que escolheu vestir-se de 

mouro, este ameaçou Ega por ter escrito 

uma carta indecente destinada à sua 

mulher. Tal informação não nos daria razões 

para duvidar da inocência de Raquel, mas a 

feroz discussão entre o casal após o término 

do baile faz-nos acreditar que a mulher do 

banqueiro não é tão ingénua como se faz 

passar. 

 

 Esta manhã, todos esperávamos 

ansiosamente um duelo proposto por Cohen, 

mas o escândalo terminou discretamente. 

João da Ega, agora visto como um perverso 

e odiado pela pequena Lisboa, retirou-se 

para a quinta de sua mãe com o desejo de 

terminar o livro “As Memórias de um Átomo”. 

Já o casal, parece ter feito as pazes e 

soubemos recentemente que irão partir 

para Inglaterra em breve. Afinal foi 

realmente uma noite memorável, mesmo 

que os “atores principais” não a queiram 

certamente recordar! 

Catarina Costa 

 
 

. 
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A CARTILHA… 

 

 
 

Francisco Plácido 
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NOTÍCIAS DO BRASIL 

 

Foi criado, EM Salvador, Brasil, o vespertino Diário 

de Notícias, pelas mãos do português Manuel da 

Silva Lopes Cardoso. Com título e modelo visual 

inspirados no jornal homônimo lisboeta, foi lançado 

com dificuldades, sem contar com o capital 

necessário para a compra da tipografia, o seu 

fundador teve de recorrer a amigos que se 

dispusessem a fazer assinaturas antecipadas do 

periódico ou a pagar por espaços publicitários no 

mesmo – assim, a impressora foi cedida a crédito 

pelo comendador Manuel Brandão. 

Desejamos a maior sorte a toda a equipa! 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DA BASÍLICA 

DO SAGRADO CORAÇÃO, 

PARIS 

 

A Iniciou-se a construção da Basílica do 

Sagrado Coração, que domina Paris desde 

o topo da colina de Montmartre, em parte 

devido ao desejo do Governo conservador 

de expurgar o que foram considerados 

excessos da revolução pela Comuna de 

Paris de 1870 a 1871, reprimida com várias 

dezenas de milhares de vítimas. O templo, 

em estilo neo-românico de inspiração 

bizantina, pretende ser um monumento 

emblemático da paisagem parisiense. 

 

 

BELL, O INVENTOR QUE 

REVOLUCIONOU A 

COMUNICAÇÃO 

 

Alexander Graham Bell, professor de 

fisiologia vocal na Universidade de 

Boston, onde dá também aulas acerca 

do mecanismo da fala, encontra-se a 

trabalhar no que denomina de 

“telégrafo harmónico”, algo que afirma 

poder vir a ser revolucionário na forma 

de comunicação. Com a sua pesquisa 

pretende transmitir, por cabo, não 

apenas sons mas também a voz 

humana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catarina Costa 

Alexander Bell 

Catarina Costa 

RINDO… 

Que nome se dá a uma ferramenta perdida? 

Foice 

 

Um homem bate à porta duma vidente: 

- Quem é? 

- Começamos mal... 

Francisco Plácido 

 

Catarina Costa 


