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Chronica da semana
XXIII

Acaba dc encerrar-se o segundo capitulo do livro

eleitoral—as eleicôes municipaes. Não veem pa-

ra aqui longas consideracôes sobre a transformacão

dos municipios antigos, verdadeiros mantenedores

das regalias e direitos populares, nos municipios

modernissimos, cada vez mais modemos, verdadei-

ros mantenedores dos baixos interesses dos corn-

lhos locaes, das degladiacôes de caricatos senliores

feudaes com loja de pezos e medidas ou com pro-

sapias de napoleãosinhos de biscuit, das villorias e

aldeias da provincia.
D'antes, capital e provincia eram coisa diver-

sa; hoje, com os fumos egualitarios soprados pe-

las philosophias revolucionarias do ultimo seculo,

o municipio é a capital em ponto pequeno e a capi-

tal um municipio em ponto grande... politicamente

fallando, é claro!

A nota saliente d'estas eleicôes municipaes, foi

a intervencão dos monarchicos na politica activa

das localidades, embiocados em listas independen-
tes. Apesar de certo luminar do regimen declarar

que em plena vigencia da republica, nâo cra licito

consentirem-se manifestacôes monarchicas, o certo

é que estas se realisam e se annunciam progressi-

vamente, com mais vigor.
Isto sô revela um erro de tactica dos realistas

portuguezes. Os contos de reis, e não poucos, gas-

tos com insurreiqôes, teriam obticlo melhor appli-

cagão se houvessem sido dispendidos com a forma-

qão d'um partido monarchico, dcstinado a... parlir
a republica. O portuguez vae p.ira a uma com

muito maior facilidade do que vem para a rua. Col-

locado entre o quadrado branco do voto e o cano

da espingarda revolucionaria, sua, tressua, ata as

mãos á barriga e á cabega, n'um symptomatico ges-

to, e acaba por ir para a assembleia eleitoral! As

revoluqôes são o pesadelo dos governos dcspoti-

cos; mas em Portugal, onde tudo se verifica ao con-

trario, as revolucôes passam a ser o tormentoso

receio dos opprimidos.
Os realistas deviam talvez utilisar estas licgôes

praticas do bom senso. A abstenqão é uma forca

inactiva. Mata pela falta de viveres: ora tal rcsulta-

do não é de prevêr na politica portugueza, não so

pela carencia de educac,ão civica necess:iria, o que

é lastimoso, mas sobretudo porque os estomagos

lusitanos são d'uma hcroicidade rara, cada vez

mais rara, o que é lastimosissimo!

Emfim... o facto ahi está: os monarchicos vão

ás urnas. E' uni erro? não é?... Decidimo-nos a

abandonar o problema ás ruminacôes dos dirigen-
tes, saltando do theatro polttico para o tlieatro Sá

da Bandciro, do Porto, onde- Italia Vitaliani acaba

de representar Maria Antonictta, um drama histori-

co em que a grande actriz expande toda a pujanga
do seu talento e attinge as culmina^ôes da Arte.

A bella austriaca, que,
heroica e resoluta,

Ouvira, com desdem, da plebe a injuiia bruta,

tem em Italia Vitaliani uma grande interprete de

dôr, de altivez e de martyrio. Mas, infelizmcnte, a

peca é que não possue fidelidade historica, cami-

nhando na senda da calumnia que os fautores e

admiradores da revoluqão teem palmilhado vagaro-

samente, sem attender a outro fim senão ao endeu-

samento d'uma liberdade desbocada e maniaca que
fez o Terror, a Communa, e a Anarchia.

Maria Antonietta é alli representada segundo a

lenda inconscientemente forjada pela vilania dos

pamphletos: conspurcada pela accusagão d'uma no-

doa moral que manchou para sempre a face de

Hebert e dos seus carrascos, mulher frivola que

danca macabramente sobre o abysmo, fazendo os-

= cillar a corôa mal segura no penteadp, despida de

O senso critico, d'uma judiciosa previsao e racioci-

nio ácêrca dos acontecimentos ímpreVistos, d uma

consciencia funda das realidades inextrincaveisl

Eis o grande vicio da peqa de Giacometti, que pro-

curando evocar a figura da rnartyr, nao occultou o

perfido designio de justificar pela mentira o nefa-

rio crime que a furia revolucionana commetteu.

Ainda que tal acontecesse, poder-se-hia allegar

em seu favor o facto de não fugir á regra, aos ty-

pos femininos d'este seculo de grandezas e de de-

fcccôcs

Mas não! Aquellas mãos nevirosadas e leves,

que pareciam feitas para os jogos do Tnanon, es-

bocam, no immenso delirio que atira para o montu-

ro a Franca e a monarchia, um gesto de audacia,

de valentia que fica imperecivel. Mana Antonietta

cahe como heroina, cahe como rainha. E uma mu-

lher, uma rainha, que foi martyr, dcve altear-se e

engrandecer-se no nosso respeito, perante as exhu-

macôes dos eruditos.

Uma serie de cartas descobertas recentemcnte

no castello de Lofstad, pertenccnte aos desceaden-

tes de Fersen, é sufficientemente expressiva a tal

respeito. Sabia-se que o fogoso e eloquente Barna-

ve, tocado pela grac,a e pelo encanto invencivel da

rainha, se improvisa defensor da monarchia pen-

clitante: o que, porém, se ignorava é que entre os

dois se estabelece uma correspondencia politica de

alto valor sobre delicadas negociagôes. Propôem-

lhe que obtenha o regresso dos cmigrados e que

seu irmão, o imperadtJf d'Austria reconheca a Cons-

tituicão. Ella discutø Ô t]ue ha de irrealisavel n'es-

tas ideias, e conseílte em tornar-se medianeira.

Mas é tarde. O incendio crepita e alastra. Todavia

Maria Antonietta não o desconhece e exprime-se

sobre elle, n'esta linguagem viril e intelligente:
«A anarchia renova-se por toda a parte com

maior encarni^amento, as leis nada podem sem a

forca: onde está ella?

A confianca que tenho na coragem, na firmeza,

no bom espirito d'aquelles que respondem a esta

pergunta. serenar-me-hia, se todos se occupassem

em restabelecer a ordem, que sô pôde ser tirmada

por um rei, tendo auctoridade para governar, com

o apoio da lei e de harmonia com ella. M:is está

na natureza dos homens, e sobretudo dos medio-

cres, tudo quererem mudar. E maiores desejos el-

les terão d'isso, quanto, pela propria razão que

attrahiu tantos inimigos áquelles que teem a cora-

gem de quererem a ordem, hão-de julgar tcr ga-

nho popularidade seguindo principios contrarios.»

Não ha n'estas phrases serenas uma acurada

visão politica? Não é Maria Antonietta dc facto,

uma rainha?!...

Quando lhe offereccm a liberdade condicciona-

da pelo abandono dos filhos, ella quebra. a possi-
bilidade da evasão, e encara e prefere a sorte hor-

renda que a espera. Co'nscntiu alguma vez o amor

de mãe sacrificio mais bello?

Nunca ! Por isso escreveu um grande historia-

dor que «uma approximacão se impôe entre os bri-

Ihantes retratos em que ella surge, doce, sorriden-

te, magestosa, sob o diadema dos cabellos loiros, e

a desventurada que, na carreta sinistra, Pariz in-

teiro viu ao lado do carrasco succumbido,— embru-

lhada n'um velho chale—quasi cega, as curtasbran-

cas madeixas agoitando as emmagrecidas faces.»
Não é grande apenas pelo martyrio: a bella

austriaca, sente, julga, vê e adivinha o que se vae

passar...

Hoje, perante a justica da historia, ella lembra

o lirio branco que o tufão curvou mas não abateu,

e esse espectaculo da instabilidade das coisas hu-

manas causa uma emoqão egual á grandiosidade do

seu infortunio!...

8 F-v-

_^(r
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A ITT?TT7ACULADA CONCEICÃO
io X)(Soneto

:(yomo com phrases pretender, Senhora,

Pintar tua belleza, se as mais bellas

Pallidas são, porque a despeito d'ellas

No céo sois retratada a toda a hora?

de Pi

Beija teus pés a lua, o sol te adora,

O iris te envotve em dôces agudrellas,

Fulguram em teus othos as estfêllas,

E é teu sorriso rosicler da aurora.

o

o
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o

o

o

o

o

o
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Assim, cruzando o infindo firmamento,

Sâo tuas mãos jamins, rosas as plantas,

Teus iabios mel, perfume o teu alento;

O amor te cobre, é musica feliz

Teu nome, e com elle Lusbel espantas,

Deus se compraz, e o homem te bemdiz.

Trad. de

S. B.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

A IMMAeilbAD^ eoHCEieÂo (Murillo)
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0 Cafholicismo
nos Esfados=ũnidos

ODDO

6 de novembro de 1789, Pio VI nomea-

va John Carroll, Prefeito Apostolico dos

Estados-Unidos, elevandoo ao mesmo

tempo á alta dignidade dc Bispo de

Baltimore. Compunha-se então c rebanho do zeloso

Pastor, de 30:000 catholicos, dispersos no meio da

enorme multidão de protestantes. Havia apenas na

nascente Republica, uma pobre egreja consagrada

ao culto catholico.

Um seculo depois, em 1889, a joven Egreja dos

Estados norte-americanos, celebrava o primeiro Ccn-

tenario da sua fundacão, e o Cardeal Arcebispo de

Baltimore, successor de John Carrjll t.v_ e immen-
D

O

BARCELLOS—Ponte metallica sobre o Cavado :~_

sa consolacão de contemplar em volta dc si oitcnta

e quatro Bispos, todos dos Estados-Unidos, cente-

nares de sacerdotes, de religiosos e religiosas de

todas as Ordens e uma innumeravel multidão de

fieis, clamando em unisono concerto : Christo vive,

Christo reina, Christo vence!

Que sublime espectaculo!

Actualmente, na grande e florescentissima Re-

publica dos Estados-Unidos, ha dez milhôes de ca-

tholicos e doze mil sacerdotes. Sô em New-York, a

cidade da extrema riqueza e da extrema indigencia,

existem cincoenta Conferencias de S. Vicente de

Paulo, que distribuem pelos indigentes d'aquella

Babylonia os enormes recursos pecuniarios forne-

cidos pela caridade inexgotavel dos catholicos ame-

ricanos. Por sua parte as Communidades religiosas

d'ambos os sexos, que vivem vida desafogada ásom-

bra da liberdade que, na patria de Washington é al-

O
D

D

O

go mais que uma vã palavra, secundando o zelo dos

Bispos, teem contribuido poderosamentc para a

prodigiosa expansão
da Egreja catholica nos vas-

tissimos dominios da grande Republica.

Um facto memoravel c dc immenso alcancc pa-

rao futuro religioso dos Estados-Unidos, assigualou

as festas do Centcnario. Foi a fundagão (13 dc no-

vembro de 1889) da Universidade Catholica
de Was-

hington. Esta já hoje famosa Univcrsidadc ondc os

aspirantes ao saccrdocio recebem a par dc uma

esmerada eduqacão moral, uma educacão scicn-

tifica como a cxigem as circumstancias do

tempo, é mais um argumcnto a mostrar quc a Egrc-

ja não se arreceia, antcs promovc, applaude c fo-

menta os legitimos progrcssos das sciencias quc

são outros tantos argumcntos cm prol das vcrdaclcs

da fc.

E' justo confessar que a cxpnnsão do c.ithnli-

cismo nos Estados-Unidos, durantc o scculo XIX,

sedcvetambcm, eni

grande partc, ás

instituitj'ûes politi-

cas d'aquelle paiz,

ideal d'tima vcrda-

dcira dcmocracia.

Assim o proclamon

o Arcebispo dc Plii-

ladelphia
'

no scu

monumcntal discur-

so nas festas do

Ccntenario. D'cntrc

todos os cultos quc

cxistcm aqui, o Ca-

ihoticismo foi o que

mais tucrou com a

liberdade religiosa

garantidapela Coifs*

tituiQão amcricana.

Se n'outros paizcs
e n 'oulras circums-

tancias foi salutar a

união da Egreja .

do Estado, na Cons*

tituigão americana

nada maisbenefico do queaseparacão[dos doispodercs.

Que profunda verdade encerram estas palavras!

Quercm a Egreja separada do Estado ? Pois bem,

seja: mas concedam á Egreja a liberdade a que

tem direito. Ao menos isso.

Se tal direito lhe for negado, ncm por isso a

Egreja succumbirá, como não succumbiu no Circo

romano, nas Catacumbas, nas luctas titanicas que

sustentou, e ainda sustenta, contra philosophos, so-

phistas, herejes e apostatas, sustentados pela forga

dos tyrannos de todos os tempos.

Que poder ha na terra que possa algemar a fé,

de sua natureza expansiva ? Já S. Paulo disse : Ver~

bum Dei non cst altigatum (1). E não é a Egreja a

personificaqão augusta de Jesus Christo? (2)

Ora, Christo vive,Christo reina, Christo vence!

Dr. Silva Ramos.
(1)11 Thim. 11,9.
(2) Act. XXVI, 14.
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Os nossos Bispos
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D. Antonio Barbosa Leão

(Venerando Bispo do Algarve)

Nasceu em 17 de outubro de 1860. Foi eleito Arcebispo de Angola e Congo em 25 de abril de 1906 e

transferido em 19 de dezembro de 1907 para a diocese do Algarve.
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\?IDA INTENSfl
(PAGINAS D'ALÉM FRONTEIRAS)

oQo

hA dias, n'um jornal deMadrid.appareceu
—entre a ultima exhibi^ão da Goya e

as sensacionaes declaracôes do filho

de Maura—a noticia, d'um novo livro

da Condessa de Pardo Bazan, não se tratando como

era de suppôr, d'um romance ou d'uma novella,

mas muito simplesmente d'uma obra de culinaria.

Conhecer a Condessa de Pardo Bazan — Dofia

Emilia, como correntemente a denominam — é co-
D

VILLA REAL—Egreja matriz da fregueziade Parada de Cunhos

nhecer toda a litteratura da Hespanha contempora-

nea, tal a variedade e extensão da sua obra.

Na novella e no drama, no jornalismo e na cri-

tica, este altissimo espirito de mulher tem deixado

a afhrma^ão mais pujanle d'um fulgurantissimo ta-

lento.

Tem tocado todos os generos, abordado todos

os problemas,perscrutado todos os sentimentos — o

amor e a fome, a miseria e a grandeza, a lenda en-

ternecida do passado e a tragedia mais intensamen-

te real da actualidade. Faz critica social, com a mes-

O ma elegante firmeza, com que descreve asserranias

D
gallegasouaimmensas^p-'castelhana.Fallad'amor,
de politica, d'almas e de paizagens, hoje a mergu-

lhar-se na vida revolta dos nihilistas, a enternecer-

se amanhã, nas paginas geniaes da existencia soffre-

dora e piedosa d'um santo.

A sua obra, é como a sua conversa, variada, ad-

miravel, imprevista e subtil. Não ha uma alma que

desconheca, um Iivro que ignorc, um dctalhe que

deixasse perder.

A sua memoria, réz-véz da sua cultura, deram

a essa intelligencía admiravel u:na maleabilidade

extraordinaria.

Assim, a primeira novellista de Hespanha, é

tambem—devido ao seu talento, que forcou os ve-

lhos preconceitos do tradiccionalismo -

conselheira da instruccão publica.

D'uma actividade ur.ica, o seu espirito

nãocanca, a sua imaginagão nâo pára e

na tranquillidade da sua torre solarenga de

Meyres ou nos snlôcs da sua casa de Ma-

drid, sem faltar a um dever de socieda-

de a que nâo pode furtar-sc esse grande

nomc da arte c da nobreza de Castclla, a

Condessa de Pardo Bazan, que não per-

de uma partida de Ircsillo, não deixa um

sô momcnto de augmcntar, com essa tena-

cidadc que surprehende, a sua obra já vas-

tissima.

Os sctis romanccs, os seus livros

de viagens, as suas obras
de critica, mol-

dadas n'aquella forma inconfundivel que

a impoe como uma r.dmiravel estylista

modema são a reconstituiqão flagrante

da alma nacional, quer ella vibre e es-

plcnda n'uma das lendas romanticas do

Bclccbû cu nr.s paginas admiravcis de

philosophia e unccão do S. Frcncisco

d'Assis, porque não perdendo um de-

talhe ou despresando uma minucia, a

grande escriptora, vac brilhantemente
tra-

gando a psychologia d'uma ra<;a.

A sua obra é a documcntacão viva

da sociedade moderna, dos seus defeitos,

das suas miserias e das suas glorias, co-

mo as obras de Camillo e do Eqa scrão

para o investigador vindouro, o podero-

so recurso de reconstituigão da vida

portugueza, na ultima mctade do scculo

passado.
A sua galantaria proporcionou-me ha

dias o ensejo de constatarem dois dos seus admira-

veis livros, a veracidade d'esta affirmagão e na dedi-

catoria amavel que acompanhava as duas obras, que

a illustrenovellista, me enviára gentilmente, do seu

solar gallego para entretener una hora de destier-

ro... eu vi justificar-se o carinho com que semprc

falla da nossa terra, o enternecimento com que re-

corda as nossas cantigas, não como recompensa á

justa admiracão que por ahi lhe tributam, mas por

uma saudade muito viva, até então, inexplicavel

para mim. E' que a condessa de Pardo Bazan teve

O
_____
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na mocidade horas amargas d'exilio e

j_ps salôes da Brejoeira aonde se

acoitou com seu marido, ouviu as can-

tigas que não mais esqueceu, como

eu, annos mais tardc, quando voltar

á minhacasade Portugal, hci-de lem-

brar tambem, com a mesma saudade,
as cancôes alegres d'esta boa Hespa-

nha, que amigamente amparou o meu

doloroso exilio.

Afinal, comecava a fallarocora-

cão, ia talvez cnternecer-mc n'esta me-

lancholia amarga, que sô os banidos

comprehendcm, quando eu tenho que

seguir o commcntario da scmana e dar

a alegre nova, de que a Europa exulta

com as declaracôes do snr. Antonio

Macieira e vae m.csmo modificar a sua

politica, segundo as indicaqôes— sole-

mnemcnte fcitas na Socicdadc de

Geographia dc Lisboa —

pclo grande
chanccller.

Creio mesmo que Fernando do

Bulgaria já nâo abdica, o Kaiser con-

sentirá o tango, Asquith rasgará, ccm

mcdo, os accordos secretos com a

Prussia, os Balkans vão cmfim paci-

ficar-sc e Pichon, no interior do seu

gabinete do Quai d'Orsay, com aquella

bonhomia de todo o bom francez,

dirán'umrisinho de... ^dmiracão: E'pa.

tant!... Parbleu!!!...

E assim, a Europa inteira vae fa-

zer girar a sua politica em novos

eixos, invejosa, irritante mas forca-

da a ceder, não perante a forca dcs

canhôes, mas esmagada, confundida,

perante os reptos rethoricos do diplo-
mata collossal. A republica, achando que o Terreiro

do Paco é acanhado para os seus gestos, vae man-

dal-o para Paris,—aquelle Paris que clle empalmou,

deslumbrou, seduziu... Mas como a vida é — dizia

algures o bizarro Wilde—uma serie de commocôes

e de contrastes, talvez sô por esta razão, é que o

catnbio sc não desiumbra e continua ferozmente a

subir e as fe'vistas financeiras, comecam a entrever

nebuloso, o amanhã incerto da nossa terra... E

ainda haverá alguem, que n'um thalassico desespe-

ro, diga mal das instituiqôes?!

Nada, nada, o tempo vae propicio para as re-

publicas... o Mexico a China, são exemplos exce-

pcionaes e depois, isto para traz não volta, como

solemne e judiciosamente affirma á esquina da Ha-

vaneza, vergado ao peso das condecoracôes omi-

nosas, aquelle celebre Accacio nacional que nos

salôes de Belem, luzindo a farda e as commendas,

na noite de tres d'outubro, beijava enthusiasmado

a mão do snr. D. Manuel II e dois dias depois, de

jaquetão e botas de tacão á pratelleira, estreitava,

effusivamente, a mão deinocratica do snr. Affonso

Costa...

Mais um contraste!... Wilde, afinal tinha ra-

VILLA REAL—Altar-môr da egreja parochial de
Parada de Cunhos

O zão. A vida, é assim—cheia de contrastcs e de.
___!

ridiculo...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

MÃE E FILHA
000

'ão vae boa essa costura...

Olha cá: vês?.. é assim...

Sobre o joelho, bem segura,

E isto sempre até ao fîm.

Vês o alinhavo ? Procura

Coser direitinho... Emfîm,
A gente sempre se apura,

Que é feio um ponto ruim.

Vés como eu estou cosendo ?

Não se puxa muito a linha...

E' assim que has de ir fazendo.

Vamos: cose assim, fîlhinha...
Cose assim e tu verás

Que contente ficarás. . .

Francisco Sequeira.
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Mealheiros
(CONTO PARA PEQUENOS E GRANDES)

000

alvez os meus meninos mais pequeninos

não saibam o que é um mealheiro?

Pois fiquem sabendo que mealheiro, é

uma caixa de madeira, ou de metal,

com fechadura e chave; e uma fenda por onde se

deita para dentro dinheiro; e sô se abrem quando

se calcula que já lá tem grossa quantia, que chega-

rá para comprar aquillo para que estivemos jun-

tando.

O
D

0 ex.'"" snr. commendador Antonio Rodrigues

Ferreira Botelho,

residente no Rio de Janeiro e um grande bemfeitor

da egreja de Parada de Cunhos

Mas os verdadeiros mealheiros ; os queridos

mealheiros da minha creancice são os de barro, os

humildes mealheiros que custavam dez reis: são em

fôrma redonda.não teem fechadura,sô teem a fenda

para se deitar para dentro o dinheiro: não se po-

dem abrir; e sô fazendo-se em pedacos; sô morren-

do por nôs, nos podem entregar o thesouro que Ihe

confiamos.

Chega o dia de julgarmos ter a quantia deseja-

da e... zás, atira-se o mealheiro ao chão ; e toca a

procurar as moedas por entre os cacos de barro.

Que alegria! que surpreza! tantos vintens ! tantos

dez reis! immensos cinco reis; e oh surpreza, tam-

bem tostôesinhos que algum tio de quem somos va-

lidos, algum amigo da casa deitou para lá ás escon-

didas!

Ora nôs somos barro, do barro nos creou Deus,

facamos da nossa vida um mealheiro enchendo-a

de boas obras.

Que sejam virtudes as moedas para este mea-

lheiro, e, depois, quando este barro se partir, quando

a nossa alma sahir d'estes cacos, que encontre mui-

tas virtudes. Não é deitar as moedas no mealheiro

D

O

que nos dá gosto; é acha-las depois para as trocar

por coisas que desejamos possuir, e assim qué ale-

gria, que consolacão para a nossa alma quando ao

sahir' d'este mundo, ao apparecer diante de Deus

Nossp Senhor levando um thesouro de virtudes, ou-

vir as Santas Palavras: «Vinde, vinde, amados de

meu Pae; tive fome déste-me de comer ; tive frio

déste-me de vestir, estive tristc consolaste-me; por-

que tudo que fízeste aos pobres, aos infelizes, eraa

mim que o fazias; vinde vindeamados de meu Pae».

(pra pois, meus pequenos.e mcusgrandes, com-

praejcomprae mealheiros; deitae para dentromoeda-

sinhâs; é muito bom ser poupado; mas ao mcsmo

tempo praticae as obras de misericordia, c, assim,

tereis os dois mealheiros: um para este mundo; ou-

tro para o «outro».

e que todosoucam as Palavras que eu desejo ouvir

«Vinde, vinde amados de meu Pae »

Lisboa, 913.
Maria Alvares.

O
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Os filhinhos do exc.m
"

snr. commendador Antonio

Rodrigues Ferreira Botelho

Entre os diversos caminhos, que se encontram

no grande labyrintho da vida, examinae qual é o

que se dirige á perfeigao; depois marchae por elle

com pé seguro e fírme; e nem vos desanime a ideia

de que talvez Ihe não podereis vêr o fim; nem vos

exponhaes á sorte de Icaro, come^ando por levan-

tar vôos, não vos tendo dotado de azas a natureza.
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0 Kronprinz e o sen

000

O principe imperial d'Allemai ha dá a ultima

demão a um livro de imagens sobre o exerci oprus-
siano e escolheu para seu collaborador na parte
illustrada o pintor polaco De Kossak: cstc instal-

lou-se em Langfuhr, ha tres semanas, onde pinta
uniformes e retrata o principe e sua familia.

De Kossak foi outr'ora o pintor favorito do

imperador Guilherme, mas quando do fulminante

discurso por este proferido em Marienburgo contra

os Polacos, Kossak fez o quc a dignidade patriotica
lhe ordenou: rompeu todas as relacôes coni a côrte,
e foi calorosamente louvado portodos os seus com-

patriotas.

O snr. Manuel Pinheiro,

natural de Parada de Cunhos e actualmente

residente em Santos-Brazil, generoso bemfeitor da
mesma freguezia

Os Polacos justamente se surprehenderam pois,
ao ver o artista nacional ao servico do principe da

Prussia, e seu hospede. Todos os jornaes verbcram

a sua defecgão: um d'elles affirma que ao tracar o

retrato dos principcs, Kossak pinta simplesmente o

seu caracter.

Kossak responde-lhes quc não Ihe cra possivel

declinar o convite: isto mesmo foi allegado por al-

guns senhores polacos que acceitaram a ceia do im-

perador na sua passagem por Poscn, e que enfeita-

ram as suas casas em sua honra.

Isto sô prova que na Polonia, ao lado dcs que

soffrem, combatem, e esperam sem covardias, ou-

tros ha que o favor do alto attrahe tão fortemente

que o preferem á estima da nagão.

Ha casos semelhantes, algures...

flORTO -

Jacinfho d? Maffos

Ha quarenta annos, ainda quando no Porto

apenas se esbo^ava o gosto pela cultura das flôres,

fundou-se este estabelecimento de proporcôes mo-

ARCOS — Nossa Senhora da Peneda — Vistá geral

O
D

D
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destissimas. O favor publico, porém, animando a

iniciativa do seu fundador, fe-lo pouco a pouco ir-

se desenvolvcndo.

A scriedade que sempre presidiu ao seu com-

mercio, multiplicou-lhe a clientella e d'ahi a sua

expansão sempre crescente.

Hoje, a casa Jacintho de Mattos, mantendo in-

tactas as suas tradic^ôes chegou a um periodo de

desenvolviinento que nos enche de jusitifícada con-

solacão.

Este estabelecimento é hoje um dos iprimeiros
do paiz; mas não sô em Portugal elle conquistou a

preferencia, como tambem em Hespanha: especial-
mente nas provincias do norte, tem-se 'affirmado

com trabalhos que muito o honram.

Em correspondencia directa e constiante com

as principaes casas estrangeiras da espejcialidade;
com um pessoal technico numeroso e habilitado, e

dispondo de vastos terrenos onde se acham instal-

lados os seus viveiros, a casa Jacinto de.Mattos

acha-se habilitada a bem se deseinpenhaf de todos

os trabalhos de suas especialidades, aitida os de

maior importancia.

Finalmente o valor dos seus meritos. constata-

sc facilmente com os trabalhos executadok em todo

o paiz e parte de Hespanha, e com osprejmios, me-
dalhas e diplomas com que 'tem sido djis.inguido
nos certamens a que tem concorrido:

6 premios d'honra, 153 medalhas d'ouro, prata
e cobre, 1 diploma de merito, 12 diplomas de l.a

classe, 1 diploma de 2.a classe e 1 diploma de Men-

cão honrosa.
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PORTO—Horto-Jacintho de Mattos. Uma exposicão de cravos

PORTO—Horto-Jacintho de Mattos. Um aspecto das estufas

(UirK's tlo ilist. jiIkjI, iiiii. snr. Aug islo Chaim.
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FIGURAS DA BEIRA
XI

Dr. Antonio Alves Pereira da Fonseca

000

familia Alves da Fonseca, fortificada pe-

lo seu cruzamento com a familia Almei-

da, ha meio seculo quasi rivalisa em

predominio, na cidade de Lamego, com
os ruidosos Correias, os quasi omnipotentes.

Os Alves são tambem verbosos, mas menos gri-
tantes. A sua Ioquacidade émais como quediscreta,
com certo tom até de confidencia. Os Correias, além

d'isso, são mais terra á terra, mais praticos, ou, pe-
lo menos, não tão affeicoados á vida imaginosa e

artistica. Comtudo os Alves, pareccndo menos posi-

O
n

u
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moral e physica, modelo peregrino de caridade e

vivissimo, hypnotico t'alento; emfim, o'dr. Vellado

da Fonseca, mentalidade superior tão de golpe des-

apparecida em plena juventude, muito tragicamentc.
E não fallo nos vivos. Um d'elles, Monscnhor

D. Francisco Alves P. da Fonseca, espirito vivo c

generoso, é mais que septuagenario, e soffrc dolo-

rosos achaques, vencidos, porém, pbr Uma bclla e

energica organisaqão physica e moral. Daria paginas
interessantes colhcr a sua fígura original em varios

lances da vida humana, como a sua relativa apa-

thia de agora, mutuando saudades com outros an-

ciãos, piedosamente nostalgicos dos tempos idos...

sem consolo e extasis ainda hoje.
*

O dr. Antonio Alves Pereira da Fonseca foi ri-

gorosamente u:n advogado e, como que por des-

fastio, ás vezes um polifico. Notavel, desde a Uni-

MONSÃO—Riba de Mouro. Vista geral de Cavenca

tivos, nem por isso deixam de scr penetrantes na

vida util e economica. Dir-se-hia que o seu espirito

romantico é todo mais dc cabega do que do cora-

q,ão, mais pendor de dilettantismo gracioso do que

preoccupacão fundamental, absoluta.

Seja como fôr, a familia Alves tem dado a La-

mego muitos dos seus melhores filhos: oPadreJosé
Alves da Fonseca, abbade de S. Thiago d'Anta,

que foi um dos melhores prégadores e poetas do

seu tempo; o dr. Antonio Alves, o advogado emi-

nente de quem venho fallar; o dr. José Antonio Al-

ves d'Almeida, ecclesiastico, formado em direito

e theologia, professor illustre, finado pouco depois

dos trinta annos de edade; João Alves Pereira da

Fonseca, intelligentecommerciante, conversador ori-

ginal que do Pará, onde vivera muitos annos, dava

notas pittorescas e profundas; D. Isabel Alves P.

da Fonseca, senhora de uma rara gentileza mental,

o
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versidade, pela viveza, pclo poder limpido da dir-

lectica, pela phrase attica, radiosa, luminosamente

sobria, e ainda pela profunda e rapida visão do

criterio, achou depressa pequeno para si o fôro de

Lamego, e foi viver em Lisboa.

Nos escriptorios do grande jurisconsulto dr.

Silva Bruschy praticqu com dévocão e brilho, tor-

nando-se depressa utha auctoridade respeitada em

todas os questôes de direito, e em especial no to-

cante á vida administcá-.va.

Mas, com ^fmto^n^er, a inspira^ão, seu dote

como que atavico, naaa.'pfejtøija em impeto e nervo.

Sendo talvez o mais tál^? e £Qnd_y;ado dos Alves,
o mais páciente e |jmples nâ tøda ãímiestica, e em

geral uma figura que 'pqdia parecer incaracteristica,
não lhe sopitou nunca os pairos da mente a grande
sciencia juridica, seu distinctivo e gloria entre os

maiores advogados portuguezes.
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hîo tribunaí, ou onde hou-

vessemotivoe assumptodecon-

troversia, o pachorrento trans-

mudava-se em bellicoso, mas

sempre triumphal de logica e

eloquencia pura, ideias sobe-

ranas, estylo preciso, argu-

mentos sem replica, verdade,

bom-senso, profundeza.

0 marmore impassivel

convertia-se então como que

em oceano. Cuidadoso na fôr-

ma como Cicero, vehemente

como Demosthencs, rapido,

apezar de fluentissimo, inetho-

dico, apezar de torrencial, com

a sua palavra prendia porque

convencia, triumphava sempre,

porque sô deixava fallar o co-

raijão depois de ver victorio-

sa e incombativel a razão.

E assim foi no parlamen-

to. Amigo de José Luciano,

em quatro legislaturas serviu o

partido progressista, pronun-

ciando discursos elevados e

bellos, cnotabilisando-se como

substancioso e impeccavel re-

lator de diversas commissôes

espinhosas.

RIBA DE MOURO—O altar-môr da capella parochial onde se realisou

a festa de N. S. do Sagrado Coraqão

RIBA DE MOURO—A procissão sahindo da capella parochial

j=ũ<P
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RIBA DE MOURO — Um aspecto da procissão

Mas não cra, afinal, um politico. Mais do

quc as suas melhores ora^ôes parlamenta-

res, valiam, porisso, as forenscs, lembrando-

se ainda hoje muitos com ailmiraqão da sua

prodigiosa defesa dos empregados do Banco

Ultramarino que este ct.abelecimento proces-

sou em 1880.

E, entretanto, o seu valor principal era o

saber profundo, invulgar. A rcvista de juris-

prudencia, O Direito, fundada pelo snr. José

Luciano de Castro, teve-o, durante largos an-

nos, como um dos seus mais altos collaborado-

rcs. O seu conselho, no escriptorio, era ouvi-

do com rcspeito até pclos advogados mais

illustres.

Era uma verdadeira auctoridade no fôro

do paiz, porque muito comprehendia e sabia.

*

Pouco feliz, porêm, na vida intima, a sua

forte compleicão cedo se abalou, dilacerada

pelas crises da grande alma, levando-o ao tu-

mulo aos sessenta annos de edade. Cahiu qua-

si de repente com dor unanime dos conter-

raneos que lhe devem o Monte-pio dos Artis-

tas, ou Artistico, hoje Associacão de Soccor-

ros Mutuos de Nossa Senhora dos Remedios,

por elle fundada e protegida com um amor

sempre abnegado, sem um sô intuito politico.

Depois da sua morte, aquella grande figu-

ra pareceu avultar, dentro das justas propor-

côes, como colosso que vence a bruma e a

neve da indifferen^a humana.

RICA DE MOURO—As ex.
-

snr.
* D. Perpetua Reibello

e D. Mercês Pereira d'Araujo com

a bandeira por ellas offerecida á nova banda
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Mas, como succedeu ao pro-

prio Visconde de Guedes, depres-

sa esqueceu, porque a vida de La-

mego tornou a entregar-se ás guer-

rilhas da pequena politica... e a

memoria do eminente advogado
não podia, decerto, ser honrada

a valer, quando pelejas, tão exc-

cessivas como estereis, interessa-

vam, por desventura, até os lucta-

dores de arcaboico mais herculeo.

E' ainda hoje uma das sagra-

das dividas da velha cidade da

Beira prestar homenagem perfei-

ta e condigna ao nome do dr. AI-

ves da Fonseca : uma escola, uma

rua, ao menos, uma pobre Iápide

commemorativa, uma simples le-

genda...

José Agostinho.

NOTAS—0 dr. Alves da Fonseca nas-

ceu em Lamego a 23 de maio de 1834. Con-

cluiu a sua formatura brilhantemente em

1854, com 20 annos de edade —

Foi, por concurso publico, chefe

da administragão geral das alfandegas. Extinctn o logar, foi no-

meado ajudante do Procnrador Geral da Corôa. — Falleceu a 1 de

novembro de 1894,—Era seu filho o dr. Antonio Affonso Vellado

da Fonseca.

RIBA DE MOURO-Banda de Nossa Senhora

do Sagrado Coraqão organisada e dirigida pela rev.

Bernardino Reibello

A residencia

do rev. Bernardino Reibello

0 rev. Bernardino Reibello no seu

escriptorio

(r3^-^
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BRAGA-Festa desportiva promoYida pelo "Foot-Ball Club de Braga,,
e "ideal Sport Club„ do Porto

Partida do . cyclistas. O ultimo do lado direito é o -Campeão do Minho>> snr. Urcinio Malheiro,
vcnccdor do 1.° premlo

BRHGA-Festas do 1.° de Dezembro

Um aspecto do cortejo ao passar em frente ao quartel de infantaria 8

(Clichés de J. J. Souza Guimarães.)
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Fastds do Catholícismo
000

Acerca da fundacão, na Italia, de um partido
nacional catholico de caracter liberal moderado, pu-
blicou o «Osscrvatore Romano» uma interessantis-

sima noticia.

A imprensa deitou a corrcr a noticia, intencío-

nalmente. Os principaes pontos do programma, dis-

se essa imprensa, era a defeza de uma absoluta li-

berdade politica, cdm independencia da auctorida-

de ecclesiastica. Essa seria a consequencia da an-

nullagão do «non expedit», isto c, a norma absten-

cionista cm materia puramcnte politica, tracada pc-

O
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la Santa Sé aos catholicos, depois que em 1870 foi

expoliada dos seus terrenos patrimoniaes pelos ita-

lianissimos.

O «Osservatore» fazendo notar as circumstan-

cias particularissimas da ac<;ão catholica-politica na

Italia, circumstancias dessemelhantes ás de qualqucr
outra accão, affirma que a fundacão de tal partido

seria abertamente contraria ás aspiracôes catholi-

cas e, portanto, estará em opposicão com o pcnsa-

mento da Santa Sé.

E' verdadeiramente curioso que a impiedadc,

depois de privar o Pontificado do exercicio do seu

poder temporal, ande actualmente a insinuar uma

abdicagão. Não contam, os desgracados, com a for-

ca do Non possumus !

COIMB'Rft—0 funeral do SenhorBispo-Conde

0 cadaver do Senho_- Bispo-Conde na urna funeraria 0 catafalco

Um aspeto do cortejo funebre
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