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Chronica da semana 5
XXXV

ooo

NA rcrisão dos factos da semana, o chronisla

d'esta vez não tem mãos a medir. A ques-

táo d'amnistia revelando um syslematico pro-

posilo de malsinar ideias alevanladas, por parte
dos syslemas politicos que falsamente se pa-

voneiam com o titulo de demociacias; o Car-

naval. dando expansão descarada ás hypocri-
sias embiocadas nos demais dias do anno, e

revelando a inconsciencia do povo. bailando

como um funambulo em delirio louco, sobre os

farrapos das suas dcsgracas ; a Cinza que é a

voz da Egreja reprehendendo os desvarios, pro-

ferindo as palavras que fazem com que as con-

sciencias dobrem sobrc si mesmas, n uma reflc-

xão pausada acerca da inanidadc das alegrias
estovanadas c das fumacentas glorias da terra,

— formam um bello thema para apontoar con-

sideracôes.

Qual escolher? Melhor e mais util é a ne-

nhum escolher, antes a todos abracar. por que

todos teem sua importancia.
Os leitoros viram ou leram o que se pas-

sou na Camara dos Deputados, quanto á

amnistia, para que descarreguem o chronista da

tarefa aborrecida de o relatar.

Aquillo que aqui previramos, teve sua rea-

lisacão. A amnistia sahiu das inexpertas mãos

dos paes da patria como um aleijão, e contra

tal facto nem valeram os protestos dos mais

asizados nem os rumores de desapprovacão

geral que surdamente annunciam colcras ataba-

fadas no peito da nacão.

A divisão continua, o anathema permanece,

a injuria não desappareceu. Ficam os liberlos

dos carceres ainda presos pelas algemas dos

tribunaes militares ou pelo banimento do terri-

torio nacional, Era de esperar...

Aflirmada desde o primeiro dia da victoria,

a intangibilidade das instituicôes, os seus sa-

cerdotes pharisaicos não podcm acalmar os

rancores e indignacôes que Ihes causa a diver-

gencia de opiniôes alheias. Na jacíancia da sua

missão privilegiada, sonhando-se mandatarios

d 'uma vontade popular, que não se manifcstou,

— acordam sobresaltados ao menor arruido

que se faga, a um isolado grito que se erga, a

um inoffensivo parecer que se emilta e respon-

dem com o carcere, a tortura, o exilio a tudo

aquillo que possa constituir um desagrado justo,
uma justa e legitima revolta contra o scu ideal

politico e a sua maneira de governar. O pri-
meiro acto de todas as democracias é uma re-

negacão da liberdade. Isto é um facto historico

que ninguem pôde negar.

A amnistia morreu devido a este acto de

renegacão
—

porque não pode chamar-se amnis-
D

0

lia á ultima lei vo.ada no parlamento.., Ella não

abrandará o rigor das perseguicôes nem o ter-

ror atroz dos supplicios. não aplacará a tem-

peslade dos espiritos, não cicatrizará as cha-

gas dilaceradas nem adormentará a raiva dos

vingativos... Sahem homens dos fumulos de

loucos que são
as penitcnciarias. Perguntae-lhes

se algum sente gratidão pela liberdade proviso-

ria que lhe concedem. e ouvireis que essa liber-

dade não é mais do quc devida. e nunca foi

ordenada por um impulso do coracão genero-

so! A amnistia!... Mais uma farca apenas.., No

poder farcanteia-se com uma ideia de pcrdão,
e na rua farcantcia-sc com a miseria e a dôr,

em jogos carnavalescos. Governantes e gover-

nados quizeram deitar o entrudo fôra. Os di-

cfos insulsos dos xcsxés. a esturdia brava

d'estes dias d'entrudo. dando-nos antes a im-

pressão nauseante d'uma insania do quc o si-

gnal d'uma despreoccupacão feliz. Riem aquel-
les que não escutam os vagos rugidos da cra-

téra sobre que bailam e sc espojam!
Na cegueira d'uma folia estupidamenle dcô-

regrada e inopportuna, elles não attendem a

que não é nas horas tragicas que os povos de-

vem entregar-se á libertinagem doida das suas

alegrias grosseiras. Se alguem fosse apresentar
ao noclivago que celebra com amigos a data

do Carnaval, a noticia da partilha fatal das

nossas colonias... elle a rir, entornaria sobre el-

la a sua ultima ta^a de champanhe!...
Compare-se, porém, esta mulfidão que se

entorpéce com aquell'outra que, olhando eno-

jada, os grotescos do mundo, acorre aos tem-

plos para rezar... pelos que se divertem; c os

resaibos de paganismo, barbaro, immundo, coá-

dos atravez da joeira dos tempos para a defi-

nada civilisacão de nossos dias,— que são cl-

tes perante a piedade, o arnor, o humilha?ão

sancta, a paz interior que Jcsus c.isinou como

degraus quc ascendem a clernos gosos?.,.
Folha. mirradas que o vcnto aguita em tur-

bilhão pclo arruamenlo d'um cemitc;io... 0 pô,
a cinzo, o nada quc a Egrcja repélc aos ouvi-

dos dos homens c aos coracôcs dos ficis!...

O' edadcs ccps! O' gcntilczas cnganado-
ras!— dizia o P.'' Vieir... Vivc a edade como

se não h )jvcra m:>.-îe. Vivc a gcntilcza como

sc não passára íempo!...
F. V.

PPorqu3 suspiraes?
cOo

A'^uas puras do ri iciro, Corr.ndo c se u.or.' corr.nJo,

Sempre corren Jo c i horando, porque ides assim gcmendo
Poruue ides v.'i . suspiraivJo, _., . ,, , ,

N'ess. correr tũo liĸ.iro > Sobre os S-1X0S' a SJ,t:ir '

B.iji-vos o 'íol í.i^'ieii'o
Coni um beijo puro e brando

E continuaes soltando

Um suspiro derradeiro...
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Basla de tant. sem.r,

Que se augmenta o meu soffrer

De assim vos ouvir chorar.

FRANCISCO SEQUEIRA.
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Serôes ^rtidiîos
IV

Aventuras do alphabeto
2."

jLGUNS leitores terão cuidado que no pri-
meiro Scrâo ficaram nanadas todas as

aventuras do alphabeto. Puro engano!
Inda agora a procissão vae na egreja!

Por exemplo: a propria palavra alphabeto, que
acima escrevi. dará motivo para eu consagrar este

segundo Serão ás aventuras do alphabeto, provo-
cadas pelo nome das suas lettras. Quem não sabe

que este nome: alphabeîo foi formado dos nomes

das duas primeiras lettras do alphabeto grego a:

alpha e■ b beta? Como em portuguez tem a mesma

origem a palavra abecedario: a b c d... ario...

Ha linguas então que se prestam ,a innumeras

adivinhas feitas

com as lettras do

alphabeto. Por ora

citarei aperias o_.

francez, e tão sô-.

mente algumas de

que me -,. lembro

n'este . moménto.

Porque ha milha-

res...

'

Por exemplo:

quaes são as let-

tras mais altas? São

L V... porque são

élevêes: altas...

Quaes são ..s

lettras mais quc;i-

tcs? São as lettras

D T... porque são

httras d'élé... de

vcrãi)!

Quaes são as

lettras mais pro-

prias para figurar
em moedas? São F

I J, com effeito

são... effigie.

Tinha-me esquecido outra: quaes são as lettras

mais baixas? São A B C, porque são... abaissées:

baixas.

Não fica mal ao leitord'uma illustragão catholi-

ca preguntar-me quaes são as lettras menos religio-

sas. Pois são as desgracadas A T, porque teem o

infortunio de ser athéos: atheias.

E as mais velhas? Oh! São sem duvida N E,

porque não é segredo para ninguem que são aînées:

as mais velhas.

E quaes serão as lettras mais ligeiras? Quem

duvida que são L E, visto que são ailées: aladas?

Se me preguntam quaes são as mais sadias,

O
D

D

O

nâo hesito em responder que são A R E, porque

são aérées: arejadas...

Algumas soffrem maus tratos. Assim as mais

maltratadas são H E, porque são hachées: migadas!
As lettras mais difficeis de se ler são, com cer-

teza F A C, porque são ejfacées: apagadas.
Ha lettras mais espertas que outras; assim as

mais estupidas são E B T, porque são hébétées:

parvas!

As mais trabalhadoras são O Q P, porque são

occupées: occupadas...

Ha umas que são muito mais respeitaveis que

outras; por exemplo A G, porque toda a gente vê

que são âgées: edosas!

Até as ha que são mais ricas que as suas com-

panheiras; por exemplo U P, porque são huppées...
ricas.

Algumas, coitadinhas, já deram a alma ao Crea-

dor: são D C D: décédées: mortas!

Ha lettras que, mesmo isoladas, são muito in-

*M-&mWs
'

■:■&&■■

PORTO —

Aguas Santas. Quinta da Granja, propriedade
do exc."° snr. dr. Magro

O

O

teressantes. Assim o R é a mais subtil... porque é

l'air: o ar; a mais molhada é o 0: eau: a agua; a

que muitos deviam tomar em pequenos é o T: thé:

chá e a mais util para as costureiras é o D, natu-

ralmente, porque é dé: dedal... Em grupo, então,

ha phrases inteirasl Por exemplo: uma dama que se

abespinha tem L F H E porque elte est fâchée: está

zangada... E continue quem quizer...

Agora preguntará o leitor: em portuguez tam-

bem haverá d'essas aventuras do alphabeto? Ora

essa! Ha menos que em francez, porque os sons da

nossa lingua são muito mais claros. Ainda assim,

ahi vão alguns exemplos de que me recordo:
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As lettras melhores com feijão branco são X P:

chispe! E as mais engragadas são X T, porque são

o proprio chiste. Os bombeiros levam K C T: ca-

pacete, sem fallar na melhor lettra para o frio que

é indiscutivelmente K, capa... E ha um grupo de 4

lettrns, que não escreverei aqui, porque formam

uma phrase inteira, mas pouco limpa...

O se a benzerem? E o S porque um S bento... é se-

bento...

Arthur Bivar.

o

PORTC Aguas Santas. Um grupo de meninas da Quir.ln c.:. Gra:.j:i ;:o sc;i gabine.c c'c csii:t!o,
bord?.:.do e pintanr'o. Da dircita para a csqucrda: D. Bcatriz (proíe:....or:«),

Alcina, Mirnr, A:__cl:_. c I,\_\rl_\ Margar!da

O alphabeto tem tulo

aventuras bem mais c:;-

riosas, comu ver-ii.n.-.

n'outro serão. I'oi i:ojc,

fago uma preounta ;m_

lcitorcs da lllustrti{\'ij, :

ver se algum ine sat;.~.ía _

uma curiosiJadc. (_'.i:,i e

a oiigcm da p!;;asc C".,;

que exprimimos c;:i j> ;-

tuguez que uma coisa •'•

excellentc, dizcndo qu_ c

X. P. T. <>.?

E para terminar, duas

adiviniias aiuda sobre o

alphabeto 1 í _lo á porla-

gueza. Qual é o giupo u.

lettras mais desprczivel?

E' com certeza: R L L

porque é réles! E qual é a

lettra mais antipathica,
PORTO—Aguas Santas. A capelia da Quinta da Granja que serviu

de egreja parochial emquanto em Ermezinde existiu a cultual
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Noías da fl^spanha
ooo

jiSTA Hspanha que por causas de natureza

patriotica temos desdenhado, merece

hoje, para nôs, utn estudo muito pro-

veitoso. Pomos de parte, por agora, o

resaibo historico dos dois povos, para attentarmos

o paiz visinho, n'alguns aspectos da sua vida col-

lectiva.

A quem viaje pela

Hespanha e repare um

pouco no modo de ser do

seu grande povo, logo

notará, para si, a fôrma

como elle conserva de

votadamente a integrida-
de admiravel da sua fei-

cão caracteristica, dos

seus costumes, das suas

tradicôes, das suas cren-

^as. Constata, além d'is-

so, em flagrante contras-

te com o que succede

entre nôs, a defeza obs-

tinada, reaccionaria, que
este povo oppôe á inva-

são do extrangeirismo

pretencioso e dissolven-

te.

0 hespanhol cultiva

uma instinctiva aversão

por tudo quanto possa

alterar os seus costumes,

O

ris, e difficilmente deixarão de o ser, por mais que

a prodigiosa imagina^ão dos figurinos extrangeiros
se lembre de inventar e propagar...

Na musica, não ha composigão verdadeiramen-

te hespanhola que não soffra d'um forte cunho nacio-

nal, original, inconfundivel. E tudo o que não ve-

nha impregnado d'esse caracter, perde para o povo

o interesse, o gosto, a alma que elle sabe empres-

tar, consagrar ás suas creaQÔes, ás suas exquisitas

canqôes.

Basta assistir, n'um café-concerto, á execugão
de pecas d'auctores extrangeiros e d'auctores na-

PORTO—Aguas Santas. Um nspecto da Quinta da Granja
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PORTO—Aguas Santas. Quinta da Granja. Terra lavradia

não consentindo innovagôes n'aquillo que elle con-

sidera um attentado á sua originalidade, á sua in-

dole caracteristicamcnte popular e nacional.

Fortemente cioso do que é seu, leva o seu bair-

rismo ao excesso de sô julgar bom o que possue—

e mau o que vem dos outros. Os divertimentos pu-

blicos que são uma das manifesta;ôes mais impres-

sivas do caracter d'um povo, são typicas, sui gene-

cionaes e noiar como os ouvintes as distin-

gucmc as sublinham...

Se alguma coisa surgc do cxtrangeiro

que se imponha pela sua utilidade e vanta-

gem, o hcspanhol, ainda assim, não abdica

d'aquclla proverbial nrrogancia castelhana.

E em vez de cxtrangcirar, nacionalisa.

Por isso, raro é deparar com o fabrico

propriamente cxtrangeiro, em Hespanha. Tu-

do o que puder fazer, imitar, arranjar den-

tro das suas fronteiras, não vae buscar lá

fôra: repelle-o systematicamente.

Procuram-se vinhos, champagnes, lico-

res, cervejas, conservas, queijos, etc, mais

afamados no extrangeiro, o hespanhol tudo

apresenta e tudo serve ao freguez—mas escu-

sado será dizer que tudo isso do extrangeiro ape-

nas tem o rôtulo: Elle tudo imita, tudo arranja do

que é seu.

E debalde se procuram os productos legitimos
e authenticos que se pretendem.

Nas industrias hespanholas não se encontram

extrangeiros como nos outros paizes. Talvez pos-

suam pouco desenvolvimento, a esse respeito: mas
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nas fabricas, emprezas, minas e caminhos de ferro

que possuem não entra o elemento extrangeiro co-

mo desaforadamente entra em Portugal.

Chega a um ponto tal a sua ingenita repugnan-

cia pelo extrangeiro que raramente se encontra

quem, n'este paiz, conheca uma palavra, sequer, de

qualquer lingua extrangeira, incluindo mesmo a lin-

gua do povo francez que lhe fica visinho.

Nos cursos secundarios e superiores não se es-

tudam linguas. Poucos são os cathedraticos de me-

dicina, direito, ou lettras, que lêem ou comprehen-
dam o francez. Tudo o que de melhor se publica

D em lingua extranha, é immediatamente vertido para

o hespanhol. De fôrma que raro se encontram nas

livrarias de Hespanha, livros extrangeiros.

O que dissemos, sobre diversôes, musica, in-

dustrias e linguas, o mesmo podemos e havemos

de dizer, sobre questôes de religião, de tradiQôes,

de arte, institutos locaes, organisaqão politica, mi-

litar, judicial e admnistrativa, etc, em que o cara-

cter profundamente nacional se defende corajosa-

mente das influencias extranhas, deleterias e sobre-

tudo, desnacion?lisadoras.

PORTO— Collegio dos OrpMos. Altar lateral, 1.° da direita, da capella de N. Senhora das Grapas
(Cliclir do di>l. phol. am. _r. Aiifriisto Chaim)
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Hoje, porém, não desejo alongar mais estas no- O demoradamente, na senda do progresso e da civil

tas para desde já fixar a necessaria conclusão.

Um povo assim, pode, em certos pontos, ser

sa^ão.

Mas, por outro lado, a verdade é que um povo

assim, jamais desapparece, como unidade respeita-
digno de censura e de critica, e caminhar, mais o vel e considerada, do concerto dos povos
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MONSÃO —Vista da Praga Dí|u-la-Deu e egreja da Miserĩcordia

MONSÂO—Palacio e jardins da Brejoeira, propricdade do exc.'"
°

snr. conselheiro Pedro d'Araujo
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Tal modo de ser,

taes normas de con-

ducta, representam

un.a barreira insu-

peravelcontra qual-

quer attentado ásua

soberania. O seu

amor de patria é

fortissimo, porque

os elcmentos que

o formam são natu-

raes, derivam da

propria structura na-

cional, assentando,

portanlo, em bases

indestructiveis. As

fronteiras do seu

territorio são inaba-

laveis, porque a ne-

cessaria assiir.ila-

gão para qualquer

conquistador, tor-

na-se absolutamen-

te impossivel. Um

povo assim, repito,

vae indubitavel-

mente, ou em mas-

MOjSÃO — Gruta, cascata e lago da Quinta da Brejoeira

O
n

MONSÃO—Barca de passagem para Hcspanha
sobre o rio Minho

sa, até ao ultimo dos sacrificios para salvaguardar
o que é seu, as suas regalias, a sua autonomia.

E um povo com um espirito nacional assim

fortalecido, assim avigorado, jamais desapparece
do mappa do mundo, sejam quaes forem as crises

politicas ou economicas porque atravesse, sejam

quaes forem as suas perturbacôes ou convulsôes

internas.

Ha de ser sempre um grande povo, um povo

admiravel—até na desgra<;a ! N'isto, como em tudo,

nos dá o paiz visinho um grande exemplo.
Isto mesmo, não podemos, nem devemos oc-

cultar, muito embora com isso soffram os resenti-

mentos patrioticos do nosso povo, resentimentos

•que nôs, de resto, compartilhamos e respeitamos.

JOAQUIM SALDANHA.

D

o

Secgão historica

Succinta historia. clos sinos do relogio
e da Camara de \?illa \?i<;osa

;■;*>:?'
"

COO

primitivo sino do relogio do concelho,

que estava na Torre de Homenagem

do Castello, d'esta villa, bem como o

sino de correr da Camara, que houve

no torreão da Porta de Evora foram partidos em

estilliagos pelos canhôes da artilharia do marquez

da Caracena, D. Luiz de Benevides, por embirrar

com clles visto as sentinellas que estavam na for-

taleza os tangerem sem cessar, para assim preca-

ver ou avisar os habitantes da villa e chama-los

em seu soccorro contra o inimigo (hespanhoes)
que, estando proximo, empregava os mais titani-

cos esforcos para forcar a render-se o Castello,

conseguindo comtudo entrar na almedina na noite

de 15 para 16 de junho de 1665 indo fortificar-se

na egreja matriz, apezar da denodada resistencia

dos soldados da guarnicão d'esta villa.

Por tal motivo ficaram feridos trezentos d'es-

tes juntamcnte com os capitães José da Silva e

Antonio Gomes e morreram tambem mais outros

doís (capitães) Manuel da Rocha e Manuel Noguei-
ra Valente. Decorrido um anno apenas, em 1666,

resolveu a Camara refundir ou restaurar o sino do

relogio, o que foi difficil por falta de elementos pe-

cuniarios, não obstante ter já pedido antecedente-

mente auctorisac^ão régia para vender dois tracos

do terreno; um, na coutada do Pinhal e o outro,
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MONSÃO—Lapella-Vista desde Hespanha atravez o Minho. A' esquerda a esta^ão do caminho de ferro

(Clichés do phot. am. D. Lorenzo Lemos)

iynto á Tapada de Estevão Mendes, em Valle da

Rabaga.

Chamando, mais tarde, a camara o fundidor

Francisco Pinheiro, por ella foi combinado com

elle o concerto não d'um sino, mas dos dois; de-

Cendo clles pezar a totalidade de 120 arrobas pela

huantia de 100$000.

!■ A camara encarregou-se

de fornecer-lhe as 120 arro-

has de bronze e mais 12 pa-

ra quebras.

Como os estilhacos dos

ainos se achavam disper-

jjos, no poder de varias

fiessoas e soldados, deter-

jpinou a camara dar meta-

e do valor d'esses fra-

mentos ás pessoas que os

ossuissem e d'esta forma

onseguiu ainda haver ás

mãos umas trinta arrobas

d'aquelle metal !...

*• Porém um alferes do Ter-

eo, por nome André Fer-

|andes Miguens, que te-

jazmente se recusou a en-

regar o mctal que tinha,

pi obrigado a faze-lo ju-

jjicialmente por intermedio

tio advogado da camara.

Âinda assim teve esta de

(jomprar novo, a maior par-
te do bronze que ainda lhe

faltava. Pelo que se lê n'u-

ma acta da sessão cama-

D

O

TORRES VEDRAS- Fernandinho. Altar-môr

da capella de N. Senhora de Lourdes

raria de 2 de janeiro de 1668 já n'esse tempo esta-

va prompto o sino e o machinismo do relogio cujo
concerto foi concluido pelo serralheiro Salvador

Gomes, pela quantia de 80$000 reis; comeQando en-

tão a dar-se o nome de Caracena indistinctamente,
tanto a este como ao sino de correr da camara, o

qual foi collocado, não na sineira ou torreão da an-

tiga porta de Evora, onde

havia sido despedacado; mas

provisoriamente na torre da

egreja parochial de S. Bar-

tholomeu d'esta villa, pelo
motivo da camara estar ins-

tallada atc 1757 no adro d'es-

sa egreja n'umas casas d'alu-

guer fronteiras aos actuaes

pngos do concelhn, visto ha-

vercm sido demolidas as pro-

prias no anno de 1664 por

determinacão do governador

interino d'esta praca Christo-

vão de Brito Pereira, para se

concluirem as obras exterio-

res do castello moderno.

O serralheiro Francisco

Ignacio ficou incumbido, em

snbstituiqão do tangedor João

Rodrigues Tinoco, de repicar
o sino do concelho todos os

sabbados durantc a missa

quc era e ainda é costume

cantar-se a N. Senhora da

Conccicão na egreja matriz ;

obrigacão esta que vigorava
desde o anno de 1717, em
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que El-rei D. João V, ordenou a festividade á Im-

maculada Conceicão, como Padroeira do reino.

Em 1673 tinha sido já incumbído de tratar d'es-

te relogio o aferidor do concelho Francisco Simôes.

Em 1734 rachou-se de novo este sino que era o do

unico relogio official da villa quando o estavam a

rcpicar durante uma festividade a N. Senhora da

Conceicão, promovk'a pela respectiva confraria. O

dia cetto em que se deu tal facto não se sabe ; mas

presume-se que fôra em julho ou em outro mez

não muito afastado d'este, por uma acta que se en-

contra nos livros guardados no archivo municipal,

da qual consta que sendo Antonio Marques da Sil-

va, morador em Portalcgre por este fôra dito á ca-

mara que já est.iva contractado com a ie;_;ia confra-

O

D

D

O

Assim foi. A camara mandou chamar o serra-

lheiro João Antonio Solano, residente em Badajoz,

que se comprometteu a fundir um sino novo, egual

em tamanho, ao rachado, pela quantia de vinte

moedas (96$000 réis); marcando o principio da

obra para o dia 25 de agosto d'esse anno; a qual

tambem não se effectuou devido a novas divergen-

cias entre a regia confraria e o municipio.

Correram mais alguns mezes até que os pro-

curadores dos mistéres, já can^ados de insistir pe-

rante a Camara pelo concerto do relogio e tambem

já aborrecidos de nada conseguircm, resolveram

mover uma execucão á regia confraria perante o

onvidor d'esta villa, Felix da Fonse.a d'Azevedo

que a decidiu a favor do pn'o, segiiiĸlo affirmam

VILLA Vl^OSA-Pra^a Infante de Laccrda, o Caracena novo (actual relogio do concelho) eo Pelourinho

uns, e, segundo outros, foi esta execuqão mandada

sustar por ordem d'El-Rei, que pagou as despezas

feitas coíĩi o referido concerto evitando assim fu-

ria dos Tres (nome porque era conhccida a de N.

Senhora da Conceicão d'esta villa) para fundir o

referido sino e que se havia responsabilisado a vir

iniciar este trabalho a 25 de julho d'esse anno.

Todavia surgiram dificuldades para a consecu-

qão d'esta obra, por a referida regia confraria não

querer pagar sô, á sua custa, a despeza total, dese-

jando tambem que esta fosse coadjuvada pela ca-

mara, ao que esta não accedeu ; e por tal motivo

não se effectivou o mencionado contracto.

Passou mais algum tempo, poucos mezes ape-

nas e a camara tenta então outra vez realisar o di-

cto concerto, porque reconhecera a grande necessi-

dade de haver um relogio por onde os trabalhado-

res se regulassem, pois não existia ainda o da Ca-

pella Ducal.

n

o

D
O

turas contendas.

0 sino do relogio que foi fundido em 1666 ti-

nha a seguinte quadra allusiva á sua primeira fra-

ctura ou quebra:

Caracena me quebrou

Sendo de grandeza tal (1)

Que em todo o Portugal

Nenhum outro me igual.

(1) Segundo o autor do «Parnaso de Villa Vicosa» o prl-

meiro sino do relogio do concelho era de tal grandeza que se

ouvia a tres leguas de distancia, em Villa Boim, que era o maior

de Portugal e que fôra fundido em anno anterior a 1618, seculo

XVI.

\r^Gr
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Esta quadra foi reproduzida no actual sino que

é o terceiro, e está antecedida por uma decima

allusiva á segunda quebra que n'elle fizeram e diz:

Duas vezes em meu damno

Etn silencio me puzeram

As quebras que me fizeram

Um bebado e um castilhano.

D'este segundo e tirano

Quebranto e escuro destino

Um ouvidor peregrino (2)

Me trouxe á luz outra vez

Feliz é, feliz me fez

Sol que entrou n'este signo.

A' volta do rebordo está uma legenda que diz

que a fundigão d'cste sino foi levada a effeito por

meio d'um arrcsto feito á regia confraria no juizo
da ouvidoria, scndo ouvidor Felix Azcvedo da

Fonseca. Tem os nomcs dos fundidores Juan An-

tonio Solana Riba e Pedro d'Azevedo Manique.
V. Vicosa.

P. Alberto Goncalves.

(2) Peregrino quer dizer que cra de fôra.

O
D

n

o

ruas, as pra^as, as viellas das cidades portuguezas,

extranhas, alheadas áquella farandola de loucura e

de miseria, no meio de tanta desgraca, de tanta

desillusão, de tanta incerteza.

0 entrudo suppôe sempre brutalidade. Com o

pô arreliador, o tremoco selvagem ou o confetti ci-

vilisado, é sempre um desabafo, mas um desabafo

aggressivo, que a impunidade da tradiccâo esti-

mula e ampára. O Xéxé, na mesma velhaca tessitu-

ra de riso, fére, magôa, insulta, liquida velhas ri-

chas, salda contas antigas. O dominô em qualquer

baile, valendo-se do espirito—quando o tem—não

perde o ensejo de ridicularisar, do fundo do seu

anonymato, aquelles com quem antipathiza. São

absolutamente eguaes. Differenga,—se a ha, entre

os dois—reside somente no disfarce e esse mesmo,

VIANNA DO CASTELLO-Ainda a festa em

honra dos recrutas promoyida pela
Fraternidade Militar

\?ida intensa
ooo

(PACINAS D'ALÉM FRONTEIRAS)

~-V\
'

>-^(p J .

C'Vv'iW ■ hontem a pnmeira

}^l:tS

ié/y'

mascara, ínexpres-

siva, suja,— a mes-

ma gra^a rebuscada e

scdica a animar-lhe a bocca es-

canca'ada, o mesmo espirito
socz ajustificaro insulto—e vis-

lumbrei com tedio o carnaval

tradiccional, o entrudo borracho,

salpicado de Iama e de miseria,

que a estas horas cruzará como

uma gargalhada d'insulto, as Corrida de ticycletas

Lucta de trac^ão

não corresponde a um intuito:

obedece a uma circumstancia.

Um, porque anda nas ruas, vem

mais cheio de lama; como o

outro, vagueando pelas salas,

envolto em velludos e rendas,

vem talvez mais limpo mas con-

tém muito mais veneno. No fun-

do, irmana-os a mesma sêde

d'insulto, o mesmo desejo ca-

nalha de ferir, sem responsabili-
dades...

Dizem, que á mesa da co-

mida e á mesa do jogo, se ava-

lia da educacão das pessoas

e francamente, nada mais fla-

grante e verdadeiro, que o

conceito ingenuo d'este adagio.

Entretanto, o commentador, de-
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via ter accrescentado que pe-

rante uma mascara, se pode

ajuizar dos instinctos e das con-

viccôes com a mesma certeza,

com que avaliamos dos habitos

e da corrccgão d'uma pessoa,

vendo-a empunhar delicadamen-

te um garfo ou perder discreta-

mente um robert de bridge.

Vejam o fulaninho chistoso

que amarrota, a murro, o côco

do visinho que detesta, ou o

garôto rcmendado e sujo, que

atira mãos cheias de lama e de

pô, para o fato limpo do tran-

seunte inoffensivo...

O que fizeram estes dois

animaesinhos mascarados? Di-

vertiram-se sômente? Se o fi-

zeram, fraco indicio de caracter

é divertir-se incommodando os

outros e sô revela preversidade. Satisfizeram com

mais ou menos espirito, as praxes selvagens do

entrudo folião? Evidentemente não. Ambos se ser-

viram da impunidade para desabafarem as suas

iras, os seus despeitos, as suas invejas, manifes-

tem-se ellas na guerra mortal ao côco janota ou

traduzam-se na inveja mal contida dos andrajos,

pela superioridade dos fatos novos.

O entrudo, emfim, é o cstimulo do anonymato,

é o incitador da cobardia...

O

Volteio a cavallo

A sua expressão é o vexame. Manifeste-se na

assuada, no pô, na cochichada alfacinh^i, na galan-

taria picante á senhora que passa, no empurrão

atrevido e mau, ao velho tropego que mendiga; não

tem outra significa^ão, não conhece outra formula.

E' um resto de selvajaria, que a tradicgão aguen-

ta, é uma velharia sensaborona que os homenscon-

servam, porque os tres dias de carnaval são tres

dias á margem da correcgão e da lei, tres dias de

liberdade, de loucura,d'estouvamento
— chamem-lhe

Um aspecto da assistencia
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como quizerem
— mas

tres dias em que o in-

sulto se justifica e não

tem resposta.

Nice, com os seus

cortejos theatraes, não

foge inteiramente ao

selvajismo, quando a

Pierrette joga, mesmo

atirando flores, teve an-

tes o preverso instin-

cto de Ihe metter no

meio alguns tremocos.

As suas mascaras não

tem, convenho, a bru-

talidade por exemplu,

do entrudo alfacinha ;

hatalvez maiscspirito,

desprende-se a aggres-

são com mais galanta-

ria m.'is o insulto, com

punhos de renda nu

com calcas de b< cia

de sino, lá est;í paten-

te, dominador. altivo...

A estas horas, devem

descer o Chiado, bs

mesmos carros com

tulipas desbotadas de

papel, as mesmas ga-

leras engalanadas de

verduras, — automo-

A assistencia durante um salto em comprimento

(Clichés cedidos obsequiosamente pelo snr. Tenonle Mamede).

veis transformados em

yachts, bicycletas trans-

formadas em cysnes

d'algodão em rama,

dominôs sensaborôes,

xéxés atrevidos, a mal-

ta anonyma dos rotos

e dos facinoras fadis-

tas, dandys, brinca-

lhôes e mendigos— e o

extranho que passar,

sem tempo para des-

ccr até ás paixôes, ha-

de julgar pela rama,

que tudo aquillo é bi-

zarra loucura foliona

d'um povo satisfeito,

brincando, rindo, hian-

te de felicidade c de

gozo, cantando tima

epopêa á alegria e ao

prazer, scm vêr que

esses risos, csses can-

ticos, essas alegrias,
mascaram almastrans-

bordando veneno,

olhos chispando odio e

indignacão, a desaba-

farem, a vingarem-se

impunes.

E então, no meio

d'essa amalgama mi-

NO CAMPO-Grupo da L.i:...i:. ,.«»

snr. D. Antão José Maria Vaz d.-_ Almada

Fallecido em 6 de fevereiro de 1914
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seravel, o xé-

xé borracho,

remendáo, ca-

belludo, fin-

gindo alegria,
á cata dos dez-

reisinhos do

salsa, que sem

a mascara ridi-

cula, tem nos

olhos lagrimas

amarguradas,
lembra-me a

patria dentro

do entrudo, fô-

ra do entrudo,

mascarada da

alegre — car-

cassa grotes-

ca, fatiota ber-

rante d'his-

trião —

agitan-

do o cascavel

da gargalhada
e da loucura,

tambem á cata

da compl.iccn-
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cia das nagôes
e chorando do

intimo, como

o xéxé nacio-

nal, lagrimas

amarguradas,

ante o seu des-

tino tempes-

tuoso e incer-

to.

E' por isso,

que eu vi com

tedio, com no-

jo, a primeira
mascara d'es-

te anno, que

revelando-me,
uma vez mais,

a feÍQão co-

barde do en-

trudo,vemdar-

me tambem

uma imagem

desnnimadora

da patria que-

rida, mascara-

da de; feliz,

LISBOA—Penitenciaria. Grupo de presos politicos

Padre Antonio Joaquim Lcite Barroso, zelosissimo abbadc de Rio Douro, Cabeceiras de Basto. Entrou na Peni-

tenciaria em agosto de 1912. D. João d'Almeida Correia de Sá, distincto capitão da Guarda Imperial Aus-

Iriaca e fidalgo da primeira nobreza dc Portugal. José Pereira da Silva Sabrosa, prosador e poeta distincto

tem dedicado toda a sua actividade a bem da causa catholica. Foi preso em agosto de 1911.

LISBOA—Penitenciaria. Grupo de presos por motivos politicos

{r^ff-~'
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tranquilla e confiada, na hora irremediavel do pe- □

rigo...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.
ũ

A mocidade, que é quem tem mais necessidade

de conselhos, é a menos disposta a recebê-Ios; a

velhice, quc é quem mais os sabe dar, nem sempre

attenta em bem os collocar.

COIMBRA-Penitenciaria.

P.e Avelino Figueiredo, preso
politico

BRAGA—Manuel ígnacio da

Silva Braga

Catholico convicto c pocta

humoristico muito aprcciado,

fallecido em 19 do corrcnte
COIMBRA-Penitenciaria.

José de Magalhães Alves Costa,

preso por motivos politicos

-"^ES-*'-

v^v

-^

-<*& ...........

BRAGA — Grttpo de presos politicos de Vizeu c Mangualde detidos na ccd.ia civil
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no£AS do es^F.nTOeiF.0

BARCELONA — 0 snr. Sitiar, presidente da Juventude Catholica, apresentando aos socios

e convidados o laqo que a mesma associa^ão offereceu ao «Orfeon Catalão

LAUTARET (Alpes francezes)—A inauguraqão do monumento em honra do explorador capitão Scott.

Um arco do triumpho na neve
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