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CAfîDIDO BflCELtfR

medico e jornalista

"Manual de Hygiene e

Therapeutica

PERANTE A

OBSTETRICIA E A PEDIATRIA,,

ou Cuidados medicos e familiares

com âs mães

(Antes, durante e depois do parto)
E

Soccorros ás creancas

Conselhos ás noivas e

assistencia ás familias

prefaciantes: Ex.m0~ Drs. Gaspar
Fernando de Macedo e I). Leonor

Ametia da Siĩva.

A' venda na Livraria Escolar

de Cruz A: G.a, de Braga, e nas
mais livrarias do paiz.

f Modo de ajudar á missa %

| Destinada ás catecheses
*'

da Doutrina Christã f
å Acaba de publicar-se este folheto, t

J cujo prego é de 20 réis. ¥

Vende-se na administragão da «11- |_
% lustra^ão Catholica».

~~3P'-~$?~>'~ZJ"$r-'V't^'cV

Collegio byceu Porfuguez
HUY (BELGIQUE)

Dlf^ECTOR—José Luiz Mendes Pinheiro

-xî^SDídr^ss^jr^-

Situagão magnifica.
— Educagão moderna,

—Instruccão primaria e secundaria completas.
—Preparacão para as universidades belgas.

—Professores de diversas nacionalidades para
o ensino das linguas.

Este collegio veio substituir o antigo Gollegio Lyceu Figueirense, da

Figueira da Foz. N'elle encontram os alumnos as vantagens d'uma educacão

moderna, n*um dos paizes mais avancados da Europa, sem augmento de des-

peza.

Viagens e todas as despezas por conta do Collegio, mediante o paga-
mento d'uma annuidade fĩxa, cuja importancia não é superior ao total das

despezas a pagar em collegios portuguezes.
Pedir prospectos ao director.
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Chronica da semana

XXI

1 orque é já conhecido dos leitores o resultado

do ultimo acto eleitoral e porque não compete ao

chronista o relato de taes acontecimentos, não diz

esta chronica, mais do que o reconhecimento do

facto consummado,embora sintamos profundamente

não possuirmos linguagem empolada e resoante

com que dirijamos ao governo a saudaqão mereci-

da a quem... vence as elei^ôes.
A eterna farga! Nas provincias do norte circu-

los houve em que o antigo regenerador pedinchou

lamurioso para o evolucionismo e o progressista—

sempre obessão do progresso, é claro!—substi-

tuiu a côr da gravata e collocou, na galeria dos

manes partidarios, o snr. Affonso Costa ao lado de

Anselmo Braancamp.
E' muito possivel que o velho, o archaico Fon-

tes não ature a comparac.ão, ao contrario do que

terá succedido com Mariano de Carvalho que gar-

galhará da pilheria, procurando embalde o celebre

estadulho!...

A psychologia do eleitorado já está feita de ha

muito. Revelou-se desde que a ambiqão subiu em-

pavezada os degraus do poder e a politica se tor-

nou n'aquella grande porca de seios turgidos, como

o saudoso lapis de Raphael a definiu. O nihil sub

sole novum é a grande verificaqão politica. Quem

rebuscar pacientemente nas campanhas eleitoraes

de todos os tempos, quer os meneurs se ch;mem

Gracho e Druso, quer Hintze e José Luciano, quer
Antonio José d'Almeida e Affonso Costa, encontra-

rá a mesma phraseologia indignada, as mesmas

insinuagôes ridiculas, as mesmas apostrophes e as

mesmas accusagôes, com sensivel variante de cir-

cumstancias de momento. O á urna sempre se es-

creveu com as mesmas lettras, na mesma occasião

e com o mesmo significado.
0 unico caso de admirar é o apparecimento de

listas independentes á bocca das urnas propician-
do o suffragio! Independentes!

Em politica tudo se comprehende e tudo se

explica, menos a chamada independenc'a. O inde-

pendente é o zero, o anonymato; conta-se sempre á

esquerda, nada vale. A independencia representa

inalteravelmente, não o proposito de moralisar pelo

equilibrio, mas a inveja, o despeito ou o commo-

dismo espreitando as oscillaqôes da balanqa para

d'ellas tirar proveito. E' a espada de Brenno do

interesse.

Quem entra na politica acceita-lhe todas as

satisfaqôes e todas as desgracas, todos os defeitos

e todas as coinmodidades. Immiscuir-se alguem na

batalha, a titulo de touriste,é calvo erro que não se

admitte.

De resto... o Terreiro do Paco continúa sendo

o laboratorio da reden.pc.ao nacional. Hoje.^como
hontem, a onda de ociosos lhe passeia as arcadas.

No reinado de D. Maria I já assim o descrevia

O
D

D

O

Beckford n'uma das suas cartas: «o Terreiro do

Paco, por onde seguimos caminho, estava cheio de

ociosos de todas as classes e sexos, pasmados pa-

ra as vidraqas illuminadas do palacio, na esperan-

qa de vêr, n'um relance, a sombra momentanea de

sua majestade, do principe, do confessor ou das

damas, escoando-se d'um para outro aposento.»

A majestade hoje é outra, cremos que os prin-

cipes e as damas desappareceram, e é provavel

que o confessor ande por terras de exilio roendo

as codeas do repasto: mas a pasmaceira conservou

o antigo ar attonito e a quintilha de Tolentino evo-

ca ainda com certa propriedade aquelles

«acerrimos jarrctas

argumentando em gazetas.»

Que muito, pois, que ha dias, n'um wagon de

caminho de ferro, ouvissemos um candidato (é es-

cusado informar que foi eleito!) commentar d'esta

forma um retumbante artigo de fundo d'um jornal

do governo em que se verberavam afflictivamente

as tranquibernias eleigoeiras manipuladas em certo

circulo transmontano:

—Que se roiibem votos aos monarchicos, é

justo: mas que se subtraiam aos republicanos, acho

indecente!...

Sut me lusistis. Ludite nunc alios!

F. V.

APARTAQÃO
coo

mfim, de nada vale o flngimento.

Não és, não sou, não somos já creancas :

Canco d'ouvir-te, de escutar-me cancas,

E assim, vivemos ambos num tormento.

Diversos rumos vão nossas esp'rangas,

Vae desunido o nosso pensamento ;

Mas, tinha que chegar este momento,

Porque esta vida é feita de mudanfas.

Não encontramos na amorosa taca,

Quasi exgotada, mel que satisfaca?

Quebremo-la e termine-se o festim.

Não temos um do outro amargas queixas.

Levas saudades ? pois saudades deixas !

Mas preferivet é que seja assim !

31-8-913.

Mario Silva.

^S10_^_§
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OS NØSSØS BISPOS

£). Manuel Correia de Bastos Pina

f BISPO Ĩ)E COIMB'RA; CONt)E ĨTARGANlk

Nasceu na Carregosa, a 19 de novembro de 1830; foi eleito no consistorio de 22 de dezembro de 1871

e acaba de fallecer em 19 do corrente, dia em que completava 83 annos.

Foi vigario capitular de Vizeu e depois governador de Coimbra, antes da sua eleiijão. Defendeu

ardentemente os direitos episcopaes n'uma questão com a faculdade de theologia. Governou com energia e

bondade a sua diocese. Creou um Museu de arte-sacra nos claustros da Sé, obra de insigne
merecimento. Reformou os estudos ecclesiasticos fazendo adoptar no Seminario a philosophia thomista.

Deixa valiosos escriptos em cartas-pastoraes e outros. Foi socio do Instituto.

A "lllustragcto Catholica,,

presta a homenagem sincera da sua admiracão e respeito ao grande Bispo, decano do Episcopado portuguez,

que agora desapparece de entre os vivos.
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Uma Iiogiia (tiriosa
ooo

|oucas pessoas haverá em Portugal, creio

eu,que tenham estudado... o vascongo.

Quem escreva em portuguez vascon-

50, ha muito, louvado seja 0 Senhor.

Eu sou um d'elles! Mais que 0 desamor á lingua

patria, é isso devido ao estudo das alheias. Hoje

quero entreter dez minutos os leitores da Illustra-

gão Catholica, falando-

lhes da ultima que

aprendi, ou melhor, que

tentei aprender.

E' 0 vasconqo, a lin-

gua dos vascongados.

N'outra occasião, com

mais vagar (estou fazen-

do as malas para embar-

car!) darei uma ideia

mais desenvolvida do

mechanismo prodigioso

d'esta lingua veneranda.

Tão veneranda que já

alguem sustentou que

foi a primeira que houve

no mundo !

Por hoje, e para co-

meqar iscando á curio-

sidade dos leitores, vou

transcrever um periodo

de um artigo de fundo

de um diario vasco La

O Gaceti del Norte, de Bilbau, periodo em que ha

=

uma gralha typographica muito curiosa. Escrevia

aquelle jornal em julho passado:

«Não é segredo para ninguem que a resolucão dos enygma-

ticos problemas relacionados com a origem e o desenvolvimento

da nossa raca e da nossa lingua, tentou desde ha muito os anthro-

pôphagos (sic) e linguistas do
mundo inteiro.»

Os anthropôphagos! Santo Breve da Marca ! Ora

os leitores, sem serem anthropôlogos, hão de gostar

de ler duas noticias sobre uma lingua que tem des-

O pertado tamanho interesse no mundo scientifico.

GUIMARÃES—Um aspecto da Penha

írû^"

GUIMARÃES-0 castello da Penha
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A sciencia da linguagem, diz Ribary, philôlogo
hungaro, classifica o vascon^o entre os restos mais

preciosos dos tempos antigos, por causa da cons-

trucqão prodigiosa do seu verbo.» E Champion,

grammatico vasco, accrescenta : «A mim affigura-
se-me como um edificio de colossaes dimensôes,
assente sobre amplos e resistentes alicerces. Se at-

tendemos á abundancia e á solidez dos materiaes,

denominamo-lo (ao verbo vasconco) trabalho de cy-

clopes; mas se levantamos

os olhos para os seus es-

beltos minaretes e assuas

afiligranadas agulhas de-

vemos chamar-lhe traba-

lho de fadas. Regulari-

dade, proporcão, harmo-

nia nas grandes linhas;

minuciosa riqueza nos

seus infinitos pormeno-

res. A nave severa é um

formigueiro de fôrmas :

um bosque dentro de um

templo grego. O nosso

espirito comeca attônito

para acabar fascinado. As

injurias do tempo per-

dcm-se na formosura sem

par do conjuncto.»
E para que o leitor aca-

be de espantar-se, e me

pec,a que não falte á pro-

O

messa de lhe fallar da lingu avasca, abro a veneran-

da Apologia da lingua vascongada de Don Pablo

Pedro de Astarloa, e copio, a pag. XI do prologo

da edi^ão de Madrid—1803:

«Eu não tinha ainda examinado com a devida exactidão 0

verbo vascongado.Fixei o numerodas suas duzentase seis conju-

gagôes pelos presentes perfeitos do modo actual ou indicativo.

Faltava-me observar se era pontual nos outros modos e tetnpos ;

queria tambem saber se, assim como soube aformosear-se com
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GUIMARÃES—Penha. Estatua de SS. Pio IX e gruta de N. Senhora

T

^

Grupo de Foot-Ball Vimaranense promotor da corrida pedestre na encantadora montanha da Penha

De pé—fosé Ribeiro, Guaídino Pereira, Pereira Mendes, Aíberto Castro, José Fernandes,
Manuel Pires e Betmiro d'Oliveira.

Sentados—Arlindo Souto, Casimiro Fernandes, Antonio Pereira, Antonio Abreu,
Alberto Vieira e Francisco Mendes.

ANNO I /llustragão Catholica PAG. 325



estaimmensa variedade de conjuga<;5es, soube ao mesmo tempo

prescrever-nos re£.ras que facilitassem a sua acquisicão, aclaran-

do-nos aquelle chaos de obscuridades que se apresentam ao en-

tendimento, sô com o ouvir que cada um dos nossosverbos ha de

ter duzentas e seis conjugacôes differcntes, com duzcntos e seis

indicativos, duzentos e seis imperativos. duzentos e seis conjun-

ctivos, etc. e trinta mil novecentos e cincoenta e duas inflexôes

pessoaes, e outras tantas participiaes, que necessariamente de-

vem resultar, para que aquellas conjugagũes fiquem comp!etas.»

Se a estas horas o meu paciente leitor ainda

não atou as mãos na cabeqa é porque a tem á pro-

va... de vasconco!

Poisque lhes

O
D

co e parte em castelhano. E até... tenho amor aos

vascongados ! Já escrevi, n'um livro que dediquei...;

adeante!—que amava a Polonia e a Irlanda, porquc

soffreram e soffrem nela sua fc. Agora accrescento

que amo tambem a Vasconia, porque no reducto

das suas montanhas, defendidas atravez dos secu-

los com bravura de leũes. conservam intacta a sua

fé religiosa e o amor á terra natal. Amanhã, quem

□ sabe? talvez o meu amor aos povos perseguidos,
O se durar o exilio, me leve á Finlandia, onde, como

pelogaelico na

direi mais, ho-

je, senão que

as horas que

me deixam li-

vres os meus

trabalhos me

são deliciadas

pelo estudo do

vasconco? Te-

nho o livro de

Astarloa.amo-

n u m e n t a I

gram'matica.
acima citadn,

d e Artu r o

Champion, e

leio todos os

dias o Euzkadi.

diario de Bil-

bau, parte es-

cripto em vas-

^.■■■■■'"."-

J_$

îí-fí

uy. '.«■ "■*_' ■•■'

Irlanda, pclo

poiaco na Rus-

sia e na Allc-

manha, e pelo

vasconco n a

Hespanha, ha

um povo que

lucta pelo res-

pc-ito ao seu

antiquissi mo

idioma.

Quem sabe?

Hatantasnu-

vens negrasno

horizonte da

nossa patria,

que eu, estu-

dando no exi-

lio a lingua c

a 1 itteratura

vasconqa, leni-

Gualdino Pereira, vencedor do

1." premio

Corrida pedestre. Partida

bro-me, ao lerocanto dolorido de Ar-

rese :

Oli ncure erri maitc maitca!

Zakustaz tnste negarrez...

Oh meu amadissimo povo, vejo-

te triste chorando... > — lembro-me se

tambem algum dia, quando em Portugal

já se não entender portuguez de Ber-

nardes ou Vicira, teremos que ouvir

algum bardo dolente repetir com o

cantor vascongado, dos nossos prados

desertos e dos rios que correm para

o mar:

Gau cta fgun chili>'Z dagoz

Ay, gara gaztclakuak !

«Dia e noite clamam com ala.i-

dos : ai, somos castelhanos !»

Longe vá o agouro... e tambem o

temor de que lhes pretenda explicar,
no promettido artigo, as trinta mil

novecentas e cincoenta e duas infĩexôcs

pessoaes do verbo vascongado. Não!

Escolheiei alguns tôpicos a menos so-

bre esta veneranda lingua, representa-
da hoje em Portugal, entre outras coi-

Manuel Pina, vencedor do
2." premio
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sas, pelo appellido do sr. Presidente da Republica,
Manuei de Arriaga, que vem a serpedregal.de
arri-pedra e a íerminaqão aga—reunião de...

E posto isto á laia dc engôdo, para attrahir os

leitores, até á vista c... Aurrerá! que é como quem
diz: Avante ! em vasconco.

Arthur Bivar.

O
n

\?IDA INTENSfl
(PAGINAS D'ALÉM FRONTCIRAS)

COO

S jornaes do mundo voltam a insistir na

questão balkanica c Fernando 1.", quc

n'uma hora de sortc fez d'um princi-

pado rcmoto um reino audaz, anda ago-
ra titubcando por casa da parentella de Vienna, a

D

O

com duas pennadas protocollares, o problema bal-

kanico.

A guerra vae surgir. A calmaria longe de gelar
as coleras, agugou appetitcs, aqulou desejos e poz á

roda viva das novas ambicôes, as cabegas coroa-

das dos Reis em guerra.

A Turquia, quasi relcgada para a immcnsidão

da sua Asia submissa, volta a consolidar-se na Eu-

ropa pela mão instigadora d'uma nova ambigão—
rehaver o perdido. O Czar Fcrnando pôde conse-

guir a revisão, não conseguirá a paz.

O seu povo, agita-se n'uma sêde selvagem de

vinganga. Hontem acclamou-o, vencido, nas ruas de

Sofia, com a mesma sinceridade com que hojc o

ameaga de morte, se elle voltar sem a revisão. E'

a inconsciencia politica a atigar rescaldos, a armar

bracos vingadores. A inconsciencia collectiva é

sempre o rebatc sangrcnto da rcvoluqão c da guer-

ra. Se fosse um latejar isolado po.lcria ser ephe-
mero, dominado, mas a Bulgaria soffre do mal dos

seus visinhos. Atravez da fria manhã da Rumania,

Jantar do grupo de Foot-Ball Vimaranense

(Clichcs do pl;ot. am. sr. Luiz <lo Soulo)

supplicar a revisão do tratado de Bucarest, que foi

um ruinoso desastre para os destinos do seu paiz...

A Turquia, já retemperada, espreita a hora

compensadora da desforra e desde Belgrado ás

praias distantes do Egeu, todos se olham descon-

fiados, n'aquella mansa attitude do boxeur, que

refeitos os queixos do ultimo murro, ensaia paca-

tamcnte um novo murro...

A paz é uma ficgão. Houve apenas a calmaria

mas a tempestade ameac,a e a tempestade voltará,

desvastadora, horrivel. Afinal, seria um cumulo

d'ironia, que a diplomacia ruidosamente fracassada

n'essa sangrenta questão, tivesse agora liquidado,.

o
D

nota-se já a mesma ebuli^ão que abrasa e excita

os estados vencedores ou vencidos.

Váo ainda bater-se. Hoje, ámanhã, vão bater-

se e ou a diplomacia fracassa pela ultima vez ou

triumpha n'um rasgo e então pela ultima vez se

pronunciará tambem a ultima palavra sobre o des-

tino incerto d'esses povos.

Mas as chancellarias andam em maré d'azar e

quanto á sinceridade das suas attitudes ha muito

que discutir. A questão do Zepelin que foi um

triumpho de cortezia, não liquidou e o estado maior

allemão responde ao incidente, com a organiza^ão
secreta d'uma nova esquadrilha aerea.
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E' curiosa a incoherencia politica de tudo isto.

A seguir sempre a , qualquer conferencia de paz,

sellada com os protestos pacificadores da Europa

inteira, os arsenaes atulham-se de ferreas carcas-

sas de novos cruzadores, as fabricas illuminam-se

ao clarão sinistro de novos canhôes fundidos. Foi

por isso, que ha annos, a rir, entre um charuto e

um bock, aquelle loiro principe, que então repre-

sentava no concerto da paz os bons desejos d'um

grande paiz, affirmou aos collegas, ironicamente:

«Afinal a paz so se consegue augmentando os effe-

ctivos de guerra» eentre uma nuvem de fumo, o

seu sorriso trocista vincou ainda a ultima ironia:

«Não, não, armam-se para se não baterem...« Ora,

afinal, afôra esta excepgão sangrenta dos Balkans,

em que o espirito da raga e a selvageria contida

O
n

D

O

resentimentos e'preconceitos dos homens," univer-

salisando-os perante a ideia. A'manhã se a guerra

rebentasse, que não rebenta, os socialistas não he-

sitariam em oppôr a sua forca organisada, contra a

forga armada que ia desorganisar e destruir. E' por

isso, que ante as novas leis militares,—o augmen-

to d'effectivos da Franca o alargamento dos quadros

navaes da Inglaterra, a nova esquadrilha aerea da

da AUemanha—o mundo encolhe philosophicamen-

te os hombros, como a gente troca, nas feiras, do

repontão marchante minhoto, de jaqueta d'alama-

res e espora de latão, que faz uma varredoura es-

palhafatosa para afinal nada varrer.

A Franga, esta agora mais preoccupada com a

nova peca de Bataille, que com todo o bellico fu-

ror da sua inimiga d'alem-Rheno, a phantasiar, na

imprensa, derrotas theatraes e

Mr. Poincaré, cstuda com mais

attengão uma aproximacão com

a Santa Sé, que propriamente se

intcressa pelo novo cruzador-

monstro, que dentro em breve

vac sulcar as aguas de Brest.

Mais do que nunca se pensa

a sério nas pazes amigas com

a Curia. A Franga, que o snr.

Combes fez passar pelofracasso

de hostilizar as proprias cren-

gas, para satisfazer as ambigôes

d'uma grey procura afincada-

mente encontrar o pretexto airo-

so para retomar o seu papel de

Christianissima nacão, intervir

nos concilios, agitar purpuras,

e até bem quizera poder resus-

citar o seu uso de veto, morto

com o anathema de Pio X.

0 catholicismo em Franga,

VILLA VIQOSA—Egreja matriz e cemiterio municipal

pela civilisacão imposta, accen-

deu a rebellião, a guerra, hoje,

é quasi um impossivel, reduzi-

da como está ao papel infantil

dos rapazelhos da escola, que

com medo reciproco, se amea-

gam, avangam mesmo.^injuriam-

-se, invectivam-se, mas vão pa-

ra as suas casas sem um murro

trocado, receosos dos paes que

podem esticar-lhe as orelhas ju-

venis.

N'este caso, as orelhas são

os regimens que receam os

puchôes dos socialistas que co-

mecam a dominar pelo medo.

Os ultimos meetings contra

a guerra tem uma indiscutivel

significagão. A propaganda so-

cial que se estendeu e radicou,

n'uma ligagão estreita, vae des-

nacionalisando, dominando os VILLA VI^OSA—Estagão ferro-viaria

E.
<Sr
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é hoje uma forga esma-

gadora e tão grande, que

em curtos annos dominou

a furia vermelha que ge-

rou a separagão e collo-

cou a patria na dura situa-

gão de vir delicadamente

supplicar, o que ha pouco

ainda poderia exigir pela

concordata. Roma, vê,

atravez d'uma habil reser-

va, este phenomeno po'.i-
tico e mantem-se inaba-

lavel, dentro da sua in-

transigencia, que é hoje

a sua grande forga.

Ma$ é questão de tem-

po. Roma ha de ceder

quando tiver garantias suf-

ficientes e a Franga chris-

tianissima e contricta na

pessoa vistosa do seu em-

baixador, atravessará de novo os parquets sagrados
do Vaticano, com os protestos d'uma estreita ami-

zade e... a insinuagão discreta, d'alguns novos car-

deaes.

E emquanto no taboleiro xadresado dos esta-

dos, os politicos jogam a sua partida, lá para os con-

fins da America um millionario caturra dispôe os

seus preparativos para uma partida-monstro de xa-

drez.

Nos jardins do seu magnifico palacio de Bos-

ton, jogar-se-ha, dentro de dias, perante as aucto-

ridades e a gente grada, uma rara partida de xadrez,

para a qual a municipalidade instituiu um valioso

premio.

PELA ALDEIA—Uma casa de campo

O

O

ros, nivclado e coberto o chão d'um mosaico araoe,

reproduzindo o negro e branco do jogo, dentro de

dias, as 32 pedras do xadrez, humanamente repre-

sentadas por homens e mulheres vestidas por um

costumier parisiense, movimentar-se-hão, segundo

a phanfasia estrategica do esquesito Thoomson,

que do alto d'uma tribuna coberta de brocado e oi-

ro, vae apresentar o s^u ultimo lance de xadrez. A

seu lado, dois pagens munidos de cornetas acusti-

cas transmittirão as ordens, que serão executadas

pela extranha comparsaria e a cada lance, dois

arautos solemnes, marcarão o jogo tocando em trom-

pas de prata, um hallali guerreiro. O adversario que

occupará uma tribuna egual e tem ás suas ordens

outros tantos arautos e pagens

é o presidente de um club co-

tado e um xadresista feroz.

A festa custará cem contos,

accrescenta ainda o sollicito in-

formador do jornal.

Cem contos!!! E lembrar que

no mesmo jornal, que exhibe a

phantasia do jogador caturra,

vem um telegramma de Paris,

annunciando que com os primei-
ros rigores do inverno, foram

encontrados junto ao Sena dois

homens mortos de frio, e que

as auctoridades medico-legaes
summariamente averiguaram que

um dos desgragadosestivera dois

dias sem comer.

PELA ALDEIA—Moinhos no rio Selho
JOSÉ DE FARIA MACHADO.

O amcricano Thoomson, se não faz mais do que

reeditar unia festa realisada ha annos, por um com-

patriota, promette, segundo o «New-York Herald>,

supplantar a primeira, com o luxo faustoso e o des-

lumbramento da segunda.

No jardim do seu palacio, desfeitos os cantei-

o
D

Feliz aquelle, que sabe juntar bons livros ao

pequeno numero dos seus amigos; que muitas ve-

zes se retira da agitagão do mundo para gozar do

seu pacifico entretenimento; e que sempre d'elles

tira mais serenídade, mais coragem e mais espe-

ranga.
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PORTO—Jardim Passos Manuel. Salão de festas, onde se realisou a ultini:. cxposi?ão de flores

Gruta de S. João no Jardim de Passos Manuel

(Clichís do dislincto phot. am. sr. Augnsto Chaim Junior)

PAG. 330 /l/ustragão Catholica ANNO I



FIGURAS DA BEIRA
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IX

Dr. José Correia da Silva Menezes

I

dr. José Correia dava, a principio, quan-
do no-lo apresentavam, a imprcssão
d'um homem rude, Iiostil, facilmentc

propenso a bonibardear o proximo tran-

quillo com catilinarias, ruidosas de apostrophes.

Cumprimentado e tractado, o original medico dos-

PELA ALDEIA—Um aspecto do rio Selho

fechava logo sobre nos perguntas estridentes, e de-

pressa, em tom de descompostura, em voz gritada

e implacavel, fazia a critica viva dos costumes de

todos e, ás vczes
— o que tinha mais graca

— dos

costumes de si proprio, ou de toda a sua familia.

Foi sempre assim toda a gente, ou quasi toda,

da numerosa e galharda familia Correia que ingou

Lamego, emigrando de Barrô. Todos falladorcs, ri-

jos de voz, impetuosos, causticos, mas tambem,

além de talentosos e cheios dc actividade, não raro

dotados d'um coracão magnanimo, d'um caracter

puro.

D'esta linha integra e, ao mesmo tcmpo, curio-

sa, lhe veio um incontestavcl prcdominio na vida

lamecense durante mais de mcio seculo.

E' provavel que peccassem bastante por uma

altivez neo-aristocratica, por um intenso amor-pro-

prio de casta nova, ambiciosa dc todo o poder. Os

Correias formaram devéras uma dynastia de diri-

gentes, dando a Lamego dois medicos notaveis,

que tambem eram rigidos politicos, e muitos com-

D

O

= merciantes poderosos, alguns burocratas, um abba-

□ de, um poeta muito mais satyrico do qu_- lyrico
—

Francisco de Menezes— um advogado, hoje proíos-
sor de lyceu -dr. Oliveira e Castro—

, emfini, dos

mclhores lamecenses, dos mais operosos e salien-

tes, no seu cruzamento com varias familias, mas

predominando sempre, como o bom azeite á tona

da agua, uo sangue novo a quc sc alliavam com

majcstade.

Comtudo, a sua accão foi, c tcni sido, na cs-

sencia, quasi sempre bcnefica. Os defeitos cram

fartamente compensados pelas qualidades: trabalho,

honra, caridade, amor ás boas e fecundas tradi-

cgCes, uma franqucza integra, superior a convcnicn-

cias.

O dr. José Correia cra uma cncarnagão pcrfei-
ta do espirito dos Correias. Modos asperos, e alma

generosa, irreverente com praxes, e intransigente
com o menor symptoma de anarchia. Nunca muito

bem com a vida moderna e, todavia, amigo da con-

vivencia animada c ruidosa.

Hostil a vaidades, c cioso da hegemonia da sua

familia. Liberalão bastante nas arcngas verdadeiras

quc impunha, como escutadas, na conversa, e pro-

fundamente religioso, arraigadamcntc christão,

inexoravel com espiritos fortcs, a cada passo, com

intransigencia, por vezes com aspercza fulminante.

*

Era notoria a sua descortezia desabrida. Sau-

dava em tom de sarcasmo, e espirrava francamente

nas barbas dos mais aprimorados. Visitando os

doentes, conscrvava scmpre na cabcqa o ciiapeu

alto, como um militarão quc não larga o capacete,
e entrava, mirando tudo com impcrtinencia : tecto,

O
D

D

O PELA ALDEIA—Um cruzeiro
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sobrado. paredes, quadros, reposteiros, teias d'a- O

ranha, mobilia, vestuarios, disparando, antes de

mais nada, os seus rudes conceitos á queima-roupa.

Ao doente, mais o invectivava do que o exami-

nava. Tomava-lhe o pulso, cantarolando, manda-

va-lhe deitar a lingua de fôra com um brado que

podia abalar uma cordilheira. E, depois, eram sem-

PELA ALDEIA—Umas alminhas

pre mais ralhos do que conselhos, uma trovoada

aspera que, afinal, tinha o condão estranho de ani-

mar o enfermo, obrigando-o a ter appetite, boas di-

gestôes, bons nervos.

Sahia, como entrara, mirando e ralhando sem-

pre. Mas, se o doente era pobre, deixava-lhe cinco

tostôes para uma gallinha e, ás vezes, mandava-

lhe de casa vinho do Porto, do 'fle 1810, para ser

usado, ás colheres de sopa, dentro dos caldos. E

ai d'elle, se poupava o precioso licor!

Trovejava... e deixava mais dinheiro.

Cá fôra, ao perguntarem-lhe pelo enfermo, res-

pondia invariavelmente:—Tem mais falta de juizo
do que de saude.

José Agostinho.

Arêna dos novos

ooo

PELA ALDEIA

^UANDO o sussurro da cidade nos convul-

siona o pacato e pachorrento viver,

dispondo-nos mal e nos entorpece o es-

pirito, sentimos o ardente desejo da

paz e do socego, a ancia intraduzivel de fugir, pro-
curando o bem estar.

O

D

D

O

Chama-nos em convite franco e leal o ciciar

das verdes folhas, o remurmurio e dolente reque-

bro das ramarias, o frescor dos verdes campos, as

nuances variadas que em chuvisco dourado o sol

diffunde pelo gobelin graminoso dos campos e ou-

teiros, o vergastar do aquilão que precipita no peri-

go as primeiras folhas abandonadas no solo, o vi-

ver alegre da aldeia, a bonomia simploria do forte

e crestado lavrador...

Tudo ri, tudo nos convida abertamente ao so-

cego...

E agora que pelos campos corre uma faina des-

usada de trabalhos alegres e divertidos, que o sol

quebrando o bistrado sombrio das nuvens, cahe

de leve, em iris, atravez do espacejante arvoredo

coroando a tarefa pesada, e uma avelludada e amor-

necida aragem corta as faces quentes e suadas dos

trabalhadores, e baloica em ondas o pasto verde

que em lameiros reverdcce, é soberbo c bello ad-

mirar-se.

Cada passo que se dê é um enygma que appa-

rece, um mysterio que se desvenda.

A nossa vista alinha-sc com satisfacão, e arden-

temente desejosa pelas quebras graciosas e eleva-

das que sc estendem, pelas modalidades que se dis-

tinguem, perdendo-se Iá ao Iongc, na abertura ras-

gada de uma collina, onde serpea um filete coado

de agua escondido pelo tojo espinheiro e pelos
abracos apertados da giesta, reapparecendo pouco

adeante a descoberto, em fio de prata, brincando

de passagem com os fétos, saltando de pedra em pe-

dra, sempre claro na sua correria. Passaros baloi-

cando-se nas vergonteas frageis das videiras, oc-

PELA ALDEIA-As vindimas
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Cultos pelas já mirradas folhas, pipilam assustadora-

mente, prenunciando a quadra outomnal.

A harmonia uniforme e clara dos sons, o brilho

bucolico e accentuado da luz, a insinuacão macia dos

aspectos naturaes, entoava onomatopaicamente com
soberbas elevacôes, o epithalamio sagrado do amor,
do trabalho e da vida...

Aqui, em arco, corpos lan^ados á terra com

pujante vida, cortam d'um impulso e cerce, com

simples e brando movimento de foucinha tatuada, a

hastc direita e folhenta do milho, de praganas ao

O

D

PELA ALDEIA—Conduzindo uvas para o lagar

cimo, tombando ao lado, em monte, scmprc com

rapidez e agilidade de bragos.

Mais além aprecia-se um quadro — de mais vi-

da, mais garrido, e pcr vezes facéto, pelos ditos

repentinos, respostas promptas, descomposturas pe-

sadas, gargalhadas cynicas e accintosas que sc cho-

cam e confundem n'uma algaravia emmaranhada:

—é uma vindima.

Homens dc musculos rijos c salientes, de pcs

u

O

tintos e dentes fuscos das mouriscas, em disputa,
empunham escadas altas e desempenadas, corren-

do e calcando milho; raparigas trigueiras, de cabel-

los em desalinho, despejam, faces tintas de pudor,
as pequenas e barrigudas cestas que descem do al-

to acompanhadas por ditos picarescos e estridulos

de alegria; mulheres novas, côradas, de rosto oval,
de nariz vermelho e suado e seios redondos, con-

duzem á cabega, já esfalfadas, para o lagar, cestos

de uvas quasi em mosto. Os ditos — muitas vezes

acertados e hilariantes—chovem de cima inespera-

dos, produzindo gargalhada geral. As mulheres cô-

ram com o dito apimentado e traicoeiro, os rapazes
dos bagos riem maliciosamente...

E' uma algazarra, uma permancntc alegria. Di-

verte e dispôc bem...

Pelos caminhos pedregosos de rampas eleva-

das onde o silvão medra, pelas estradas pulveru-
lentas e de solo môrno, caminha-se grande distancia

sem que nada despcrte e prenda a attencão e pro-

voque a curiosidadc investigadora, a não ser por

vezes a passagem de um cancado caminhciro, ou o

tropear lento e compassado de jumento arisco de

moleiro, fustigado por insinuantc c cmpoeirada mo-

leirinlia...

Seguindo sempre, encontra-sj aqui, um pouco

para além da estrada, uma cruz de cantaria cmper-

tigando o azul do espaco em recorte de bragos aber-

tos, como quc querendo abragar duramente, aper-

tadamente, os desalentados e os pobres, para lhes

segredar bcm unida a seus peitos, que como elles,
é desamparada, vivendo ao relento da noite, bra-

cos cm constante piedade, sempre triste e descon-

solada...

Alguns passos mais c encontra-sc no reparto
de um atalho, esbatidas c recortadas pclo declinar,
em tira, do scl, umas alminhas já esverdiadas pelo

tcmpo, desmanchadas e deslustradas pclo abando-

no impiedoso dos descrentes...

Se fôssemos revolver uma pequenina historia,
transladando aqui algumas passagcns, d'umas al-

mintias, contada por uma velhinha de cabcllos bran-

cos como fios de linho, de ri-

so pallido nas faces enrugadas,
cntrecortada porsolugos que lhe

vinham da alma crente e que lhe

abafavam na garganta as pala-
vras tremulas, paralisando-lhe

tambem os gestos imprecativos,
seria o bastante para commo-

ver em desespero as almas me-

nos sensibilisantes.

A. V.

PELA ALDEIA—Um carro puxado a bois

(Clichés do phot. am. snr. Francisco P. Mendes.)

Um estado é perdido, desde

que as grandcs agitagôes politi-
cas tem por objecto, não as opi-

niôes, mas os homens; e desde

que o interesse publico serve de

mascara aos interesses particu-
lares.
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Um casamenfo arisfocrafico

Na pequenina capella de S. Francisco, da il-

lustre casa do Vinhal.em Famalicão, realisou-se,

na passada quarta-feira 12 do corrente, o feliz

consorcio da senhora D. Maria Rita Pinheiro de

Azevedo Bourbon e Menezes, gentillissima filha

do nosso amigo e distincto escriptor snr. José

de Azevedo e Mcnezes Cardoso Barreto, e da

senhora D. Maria Julia Falcão Pinheiro de Azc-

vedo Bourbon c Menezes, com o sr. Luiz Maria

da Costa dc Almeida Ferraz, filho do snr. Cus-

todio da Costa de Almeida Fcrraz, da villa de

Barccllos. Ambos os noivos são oriundos das

familias mais nobrcs do Minho.

A ccrimonia rcligiosa que revestiu o maximo

brilhantismo c á qual se associaram os parcntcs

dos noivos foi prcsidida pelo Ex.l!"' c Rev.';,n Snr.

D. Antonio Barroso, venerando Bispo do Porto,

que ao concluir o religioso acto fez uma clo-

qucnteallocugão, celebrandoem seguida a Missa,

finda a qual langou sobre os nubentcs uma Bcn-

gão Espccial do S3. Padre Pio X.

Nos salôes do palacete do Vinhal foi scrvi-

do a todos os convidados, apoz a bencão nup-

cial, um copo d'agua offerecido pelo illustre pae

da noiva.

Aos noivos foram offerecidas ínuitas e valio-

sas prendas.

Os noivos sahindo da capella de S. Francisco,
da casa do Vinhal

CASA DO VINHAL — Photographia obtida no dia do casamento, vendo-se n'ella alguns dos convidados

(T= _ .. .. =^____ĩl
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CASA DO VINHAL—Grupo dos noivos, pessoas de familia e convidados

que assistiram á ccrimonia

CASA DO VINHAL -Um aspecto do salão, vendo-se algumas das prendas offerecidas aos noivos

(Clichés de J. J. Souza Guimarũes.)
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fl caîasîpophe de M?Iíid

Os trabalhos de salvamento

A cincoenta metros da estaqão de Melun (Fran-

qa) deu-sc ultimamcntc uma forte collisão entre o

rapido que provinha de Nice e o comboio-correio.

D A catastrophe foi attribuida á impericia do ma-

chinista quc dirigia o rapido procedente de Marsc-

n
lha. Ignora-se o numero das victimas.

A locomotiva no meio das carruagens destruidas pelo incendio

PAG. 336 /l/ustragão Catholica Anno l

r=^.tn1


	Book title
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 


