
O MILAGRE DO VLADIMIRO CONHEÇA O SR. DÂMASO 
SALCEDE

O SARAU NO TEATRO DA 
TRINDADE

BEM-VINDO  
ao consultório de  

Carlos da Maia 
Ajuda qualquer paciente 

Rossio, Praça D. Pedro IV  

Foi este domingo que 
se realizou a Grande 
Corrida de Cavalos, 
no hipódromo, onde 
houve a surpresa de 
uma aposta milagrosa. 

Chegado recentemente de Paris, o 
Soneto dos High lifes tomou a liberdade de 
entrevistar o Sr. Dâmaso Salcede. 
Perguntas intrigantes e histórias 
marcantes serão algumas das coisas que 
poderá encontrar ao longo desta 
entrevista. 

O Soneto dos High lifes 
esteve presente num 
d o s m a i o r e s 
espetáculos da alta 
sociedade, que contou 
com a presença de 
tenores do parlamento, 
rouxinóis da literatura, 
pianistas  e todo o 
pessoal sentimental do 
constitucionalismo. 

NOVO CARRO RECENTEMENTE 

CHEGADO A PORTUGAL ! 

Inundação trágica causa a morte de dois bebés 
e leva à perda de gado no Ribatejo.  Há ainda 
pouca informação sobre o caso.

O ESCÂNDALO COHEN 

O REGRESSO DA FAMÍLIA MAIA 

Após concluir os 
seus estudos em 
M e d i c i n a e 
depois de um ano 
a v i a j a r p e l a 
Europa, Carlos 
d a M a i a ve m 
c o h a b i t a r o 
R a m a l h e t e , a 
antiga casa da 
f a m í l i a M a i a , 
c o m s e u av ô , 
Afonso da Maia. 

João da Ega, íntimo da família Maia, foi 
recentemente expulso da casa da Família 
Cohen por suspeitas de adultério com Raquel 
Cohen. O jornal, O Soneto dos High lifes, irá 
acompanhar todo o caso e manterá os seus 
leitores informados. 

DESGRAÇA NO RIBATEJO
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O MILAGRE DO CAVALO 
VLADIMIRO 

No passado domingo, deu-se no 
hipódromo da cidade uma grande e 
entusiasmante corrida de cavalos, que 
contou com a presença de um numeroso 
público.  
Mesmo antes do início da corrida, 
irrompe uma forte desordem, quando um 
dos cavalheiros presentes ataca o juiz das 
corridas, acusando-o de vigarice e de 
desonestidade. Isto agita o hipódromo e 
obriga várias pessoas a sair do recinto. 
Com a chegada da polícia, instalou-se, 
então, a ordem, e a multidão começou, 
lentamente, a dispersar.  
O evento que até então estava a ser visto 
como um fiasco, aqueceu após um grupo 
de cavalheiros decidir começar as suas 
apostas. Toda a gente, de forma geral, 
acordava que “Minhoto” era o cavalo 
favorito para vencer esta corrida, 
contudo, quem assistiu a esta observou 
uma emocionante reviravolta.  
O Sr. Carlos da Maia estava decidido a 
apostar tudo no “Vladimiro”, para 
grande surpresa de quem o rodeava.  
Desenrolou-se, então, uma corrida 
fortemente disputada até ao último 
segundo, entre os dois cavalos, que 
terminou com a improvável vitória de 
“Vladimiro”, o cavalo do Sr. Carlos da 
Maia. 

Compre já 
 o limpa metais 

CORAÇÃO

Após concluir os seus estudos em 
Medicina na universidade de Coimbra e 
depois de um ano a viajar pela Europa, 
Carlos da Maia está de regresso à antiga 
casa da família Maia, o Ramalhete. onde 
cohabitará com seu avô, Afonso da Maia.  
Após umas longas férias em Santa Olávia, 
o patriarca da família Maia volta à capital 
para viver com o seu neto. Após vários 
anos de abandono, a casa da família Maia 
na Rua de S. Francisco, no Bairro das 
Janelas Verdes, volta uma vez mais a ser 
habitada. 
O sombrio casarão de paredes severas, 
com um renque de estreitas varandas de 
ferro no primeiro andar, e por cima, com 
uma tímida fila de janelinhas abrigadas à 
beira do telhado, com o aspeto tristonho 
de residência eclesiástica, está já a ser 
p r e p a r a d o p a r a a c o m o d a r a s 
necessidades de Carlos da Maia e seu avô.  
Desde a triste morte de Pedro da Maia, a 
casa tem estado em ruínas e ao 
abandono; agora, no outono de 1875, 
r e c u p e r a a v i d a t o r n a n d o - s e 
esplendorosa. 

O REGRESSO DA 
FAMÍLIA MAIA A LISBOA 
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O SARAU ARTÍSTICO  

Caro leitor, aqui lhe há de ser revelado, 
nos parágrafos abaixo, tal como 
prometido, os detalhes críticos deste 
brilhante torneio artístico, realizado no 
passado sábado, no Salão da Trindade, 
que consistiu, em nada mais, nada 
menos, que na exibição da alma 
sentimental de um povo, o nosso povo. 

As ideias de Rufino 
O espetáculo iniciou-se com as palavras 
deste Sr. Rufino - um deputado, um 
bacharel, um inspirado. E pode-se 
garantir a este leitor que não fora coisa 
pouca. O público, preenchido de 
emoção, largava “bravos” profundos e 
roucos, deslumbrado com a obra do seu 
verso. Falou-se da caridade, falou-se do 
progresso. Falou-se do renascimento da 
fé! 
E ainda, que não se deixe de mencionar 
o momento mais sufocante da atuação! 
O Soneto dos High lifes tem o prazer de 
transmitir então, tal informação: 
Este ilustre e sublime orador, o Sr. 
Rufino, sorrindo e bebendo a comoção 
do público, dirige-se para os seus 
ouvintes e termina: “E agora, apesar de 
todas as ironias da ciência, recebi a 
confidência divina e posso -com a mão 
sobre o coração- afirmar a todos bem 
alto: existe um Céu!” 
E assim se sentiu por todo o salão, a 
concordânc ia , o entus iasmo da 
multidão, que sorria, com um brilho na 
face, afirmando soberanamente o Céu!  

“As meditações de Outono”    
Por outro lado, a presença do pobre 
Cruges fora um fiasco.  
Tocara uma coisa triste, a “Sonata 
Patética”, suando e atabalhoando as 
notas, fazendo crescer um sussurro por 
toda a sala. Este tal maestro, do qual 
poucos conheciam o nome, esgueirara-se 
do estrado, dando fim àquela desgraça, 
após bater 2 últimos acordes bruscos, 
provocando na multidão murmúrios de 
alívio.  

O Prata e o Estado Província do 
Minho 
A substituir o músico, surgiu um sujeito 
muito magro, muito alto, com um 
manuscrito na mão, que se autoentitulava 
de Prata.  
Uma vez mais, o público mergulhou numa 
sonolência. As bancadas esvaziavam-se, 
pondo dentro da sala uma tristeza de 
abandono e tédio.  
Claramente, mais um falhanço deste sarau 
artístico. Não ficava ninguém! Todos se 
punham a sair, sem intenções de voltar a 
entrar. 
Mas agora, que se felicite aqueles que 
ficaram! Porque, se se pode considerar 
alguma coisa, alguma vez, de valha 
alguma, então será a exibição deste 
exuberante poeta português. Por favor, 
caros leitores, aplaudam ao nosso Alencar! 

A poesia social de Alencar 
Esguio, pensativo, levantando a mão num 
gesto demorado, vociferou os primeiros 
versos da “Democracia”. E foi então que, 
ao proclamar inspiradamente, se libertou 
uma rajada farta e franca de “bravos” que 
fez até oscilar as chamas do gás! Era a 
paixão meridional do verso, da sonoridade, 
daquele lirismo humanitário. Alencar, 
alçando os braços ao teto, chamou para a 
Terra essa pomba da Democracia, da 
Democracia com o cristianismo. Ao 
mundo do conflito ia-se substituir o mundo 
do Amor. Tudo refloresc ia , tudo 
rejuvenescia. 
Mas é de destacar que há que separar o 
filósofo do poeta. E apesar destas formosas 
estâncias, é necessária lembrar, com 
respeito, que nem todas as aspirações 
ideais da filosofia, belas como miragens de 
deserto, são realizáveis na prática social. 

Para concluir esta coluna, aqui deixamos a 
lista daqueles que foram avistados.  
No entanto, antes disso, é de garantir aos 
nossos leitores que as cadeiras douradas, 
no camarote, permaneceram vazias. 

3



L I S T A D E P E S S O A S Q U E 
RECORDAMOS TER VISTO: 

- a gente do Grémio, da Casa 
Havanesa e das Secretarias 

- os rapazes do Jockey Club 
- os colegas da Câmara: Gonçalo, 

Neves, Vieira da Costa, Gouvarinho 
- o destacável Sr. da Ega 

ENTREVISTA A DÂMASO 
SALCEDE 

Após a sua chegada de Paris, o jornal, O 
Soneto dos High lifes, teve a oportunidade 
de entrevistar o Sr. Dâmaso Salcede, que 
se mostrou bastante disponível para tal. 

Qual foi o objetivo da sua visita a 
Paris?  
“O propósito da minha viagem a Paris foi 
a visita ao meu tio Guimarães que, não sei 
se sabem, é um dos mais influentes 
homens de toda a França, um homem 
chique a valer, que quase governa todo 
aquele país.  
Gosto sempre de aproveitar as minhas 
idas a França para me deliciar com 
passeios pelos belos jardins daquela 
sociedade superior. É que sabe, as gentes 
de Paris são toda uma classe diferente, são 
très chic.” 

De que mais sentiu saudades de 
Lisboa?  
“Apesar de gostar muito das minhas viagens 
a França, não há nada que valorize mais do 
que uns belos jantares com os meus bons 
companheiros, em que discutimos todos os 
mais variados assuntos, desde os desportos 
à política, mas só coisas chique a valer.  
Preservo muito ainda os meus passeios 
junto às margens do Tejo, onde aproveito 
para pensar sobre os principais problemas 
da sociedade portuguesa.” 

Se pudesse trazer uma coisa consigo 
de França, o que seria?  
“Para além da parte da fortuna do meu tio 
que trouxe comigo, é que, não sei se sabe, 
ele é um homem bastante poderoso.  
Creio que se apenas pudesse trazer comigo 
uma coisa de Paris seria sem dúvida a bela 
atmosfera de sociedade superior que ali se 
respira. Ai! As mulheres tão belas e 
arranjadas, vestidas com os melhores 
tecidos, os homens sempre tão bem 
compostos com as suas fatiotas, as luxuosas 
lojas que ali se veem… É o que tornam 
Paris uma das mais belas cidades que já 
conheci.”  

E que mais cidades conheceu?  
“Bem, como já lhe disse sou bastante 
viajado e culto, conheço Portugal, França, e 
basta. 
Um homem como eu, apenas necessita de 
conhecer as mais prestigiadas cidades, as 
mais chiques.” 

Quais os seus planos agora para a 
estadia em Portugal?  
“Quero sem dúvida rever aqueles bons 
espaços onde passei serões com os meus 
amigos, desde o Grémio, o Jockey Club, o Hotel 
Central, até à Casa Havaneza.  
Quero ainda dedicar algum tempo a voltar 
a viver a cultura portuguesa, conhecer as 
mais recentes obras e reencontrar os meus  
velhos amigos.  
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Quero ainda, e tenho pensado bastante nisto, realizar um passeio até Sintra e conhecer 
aqueles belos espaços verdes, onde o ar é tão puro.” 

Quanto aos seus planos a longo prazo, tem algum objetivo? 
“Sem dúvida que desejo encontrar um amor com o qual partilhar o meu tempo e 
constituir uma família a quem possa deixar toda a minha fortuna. Ambiciono encontrar 
a mulher perfeita: loira, alta, esplêndida, vestida pela Laferrière, flor de uma civilização 
superior, mas acima de tudo que seja très chic.”  

Agradecemos uma vez mais a disponibilidade do Sr. Dâmaso Salcede,  por permitir à 
sociedade lisboeta conhecer um homem com tanta experiência, cultura e influência, a 
quem desejamos todo o sucesso.  

O ESCANDALOSO 
CASO COHEN  

O Soneto dos High lifes teve acesso às 
mais íntimas informações da família 
Cohen e veio a descobrir um caso de 
adultério entre Raquel Cohen e João 
da Ega.  
Ao que parece, o íntimo da família 
Maia,  João da Ega, foi expulso da 
casa de Cohen, ironicamente vestido 
de Mefistófoles, após ter sido 
descoberto o seu envolvimento com a 
mulher do influente banqueiro de 
Lisboa.  
Pelo que se soube, após ter sido 
corrido da casa da família Cohen,  
Ega apressou-se a cor rer ao  
Ramalhete, casa da família Maia onde 
suponhamos que terá pedido auxílio 
a seu amigo Carlos da Maia.  

Em informação exclusiva, o Soneto dos High 
lifes descobriu ainda que após expulsar João 
da Ega de sua casa, Jacob Cohen terá 
resolvido a situação com a mulher segundo 
os meios que achou necessário.  
Com a vergonha de todo o caso público em 
Lisboa, Cohen achou mais sensato partir 
com sua mulher para Inglaterra, fugindo 
de todos os olhares mal intencionados que 
podem ou não estar sob a influência de 
Mefistófeles. João da Ega por sua vez, 
cedeu também à vergonha deste caso 
público em Lisboa e refugiou-se em 
Celorico.   
Apesar de as informações do caso serem 
ainda bastante limitadas, o nosso jornal 
compromete-se a manter os seus leitores 
informados ao desenvolvimento de todo 
este escandaloso caso de adultério. 
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