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Chronica da semana 8

XL

0O0

p-NTRE vcndavacs. lacilurna c desgrenhada,
a primavcra rompe a custo

o plumbeo véo.

como a cuslo o rompia a lua dc Londrcs quc

fez as nostalgias dc João de Lemos..,

Comprazem-se os nossos olhos em seguir o

reverdecer dos copados, e a nossos ouvidos

vem chegando o murmurio ascensional das sei-

vas. estuantes e fecundas. Mas os aguaceiros
succedem-se em rajadas. fustigando as vidracas,

os tons crassos e turbidos dos ccus esmagam-

nos e opprimem-nos. e se a momentos o gazear

de alguma ave pos accorda do melancholico pe-

zadello d'estes dias e erguemos para o ar a

vista, interrogando. vêmo-la fugir acossada, er-

rante, d 'umas para outras nuvens, pobre vaga-

bunda desilludida...

Os nossos lavradores. não vendo sol no ei-

rado, miram os horisontes, abanando as cabc-

corras, o olhar vago e disperso, e, por fim, teem

o gesto cancado dos dcsalentados:

— lRaio de tcmpo! Torto cá em baixo, torto

lá em cimaN

Esta philosophia simplista do povo traduz

com fidelidade o estado do tempo e o estado

dos costumes, que nem já podemos, a respeito
dê uns e outros, exclamar como o velho bardo

romantico : — os bons dias fornam.

A anarchia revolucionaria comega de reve-

lar os seus perniciosos effeitos. O ministro da

guerra declara que temos um exercito de figu-
rinos, sem material, sem unidade, sem aquelle
espirito guerreiro que em fremitos de vinganr;a,
faz estremecer nas raizes, os sentimentos e as

ideias patrioticas,
— isto ao cabo de mirabolan-

tes reformas sem plano que as gazetas aponta-
vam como produzindo dentro em breve, o le-

vantamento em massa d um exercito de 600:000

homens...

Por seu turno o ministro do fomento des-

creve no parlamento Um cortejo de tres mil ope-

rarios com fome e sem trabalho, isto ao fim de

leis sociaes decretadas como salvaterio infalli-

vel do problema economico que nos aterra...

E como se tudo não bastasse para completar
o quadro negro das esperancas decahidas—

as folhas d 'outomno da politica— n'uma ho-

ra fatal, o superavit exhala o derradeiro suspi-
ro a dentro dos cofres publicos, esmagado sob

o pezo de novos creditos extraordinarios! A vi-

gilancia, a declaragão infame dos esbirros volta

a collear pelas ruas e pelos logares de reunião,

na peúgada dos exilados que a amnistia trouxe

á terra patria. O sr. Affonso Costa vê por ter-

ra a sua obra de expedientes financeiros, recean-

do não vá por deante a estatua de prata prome- □

ttida pelo seu estrénuo admirador do Porto. Os Q

picarescos conservadores republicanos entoam

de novo a aria das balas misturadas a agua raz.

E digno remate de tão estupenda obra!—

Cunha e Costa adhere á monarchia !...

O chronista toma largo folego ao acabar dc

annunciar esta serie impressionante de acontc-

cimentos, e os nossos lavradores, não vendo

sol no eirado. miram os horizontes poalhados
de nevoas pardacentas. como uma cortina de

mysterio velando o futuro. e. por fim. teem o

gesto cancado de todos os amargurados de des-

alent0:— «Raio de tempo! Torto cá em baixo,

torto lá em cimaU

F. V.

Desejo santo!...
ooo

(Ao meu presado amigo Higgs)

Q)obre o teu seio, oh! mãc immaculada,

Dona da graca, íuz do meu othar:

Quizera suavemente reclinar

A minha face em lagrimas banhada.

E enlevado na voz abencoada

D'esses anjos que habitam no teu lar...

Quizera um puro beijo collocar

Em tua mão bemdita e perfumada!

Então, nas niveas azas d'esse beijo,
Mais púdico e subtil que o meu desejo,
Mais terno e calido que os prantos meus:

Quizera, alegre, em sonhos de jasmim,
Evolar-me comtigo, p'ra o jardim
Do filho teu! do meu supremo Deus!

Lisboa, Marqo de 1914.

J0AQUIM MARQUES MENDES.

(Do livro em prcpara(,ão «Acerba Dor»)

£_

S0NET0

__MZ-u_l_t__-e:_?
ooo

lr/u-a cantar, em fulgida manhã,

— Linda creanca de feicôes maguadas
—

A adormecer bonecas amuadas

Com ingenuos cuidados de mamã.

Depois, cresceu. Formosa castellã,
De olhar doirado pelas alvoradas,
Viu a seus pés mil almas torturadas,

Qual deusa alyntiga, ompica, pagã.

E teve o culto que uma deusa tem.

Mas as rosas entraram de murchar

E a luz do seu olhar murchou tambem.

Ora, ha pouco, n'uma noite de luar

Tal qual a vi creanca, vi-a måe

Embalando as bonecas... do seu lar !

Porto—Collegio Almeida Garret

P. D0NACIAN0 D'A. FREIRE.
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Serôes ?rtidiîos
VII

Aventuras do alphabeto
000

4."

eremos n'outro serão que as lettras do

alphabeto correram fados varios quan-

do exerceram as funccôes de numeros.

Hoje quero entreter os leitores com

uma das aventuras mais sympathicas das lettras,

Rcfiro-me ao papel que des-

empenham em mathematica,

substituindo os numeros. Sc-

ria curioso historiar as ori-

gens da algebra, mas isso

levar-me-hia para muito lon-

ge dos modestos limites im-

postos a estes serôes.

Sabido é que as damas

procuram sempre occultar a

sua edade, sobretudo se é

já avancadita. Todos sabem

aquclla resposta do juiz, que

tendo perguntado a uma se-

nhora, no tribunal, quantos

annos tinha, evendo que ella

tardava em responder, excla-

mou: Senhora, não aggrave

a sua situaqão!...
Ora certo dia encontra-

ram-se n'um baile duas se-

nhoras, por signal que novas,

e uma d'ellas perguntou á

outra:—Quantos annos tem?

A outra, quc apesar de

nova não queria revelar a

cclade, rcspondcu:
- Ora! Eu

devo ter tres vezcs a edade

quc Vocencia tinha quando

eu tinha a edade que Vocen-

cia tem! Ora Vocencia que

edade tem?

—Eu— respondeu a outra,

que provavelmente não per-

cebeu o intrincado proble-

ma — não sei ao certo. Mas

quando Vocencia tiver a eda-

de que eu tenho, a somma

das'nossasduas edades ex-

cederá de 40 annos a edade

que Vocencia tem!

Puzeram-se as duas a

matutar, dando tratos aos

aos leques e ás cabeqas, e ás 4 horas da manhã, á

sahida do baile, ainda não tinham achado a edade

uma da outra. Mas um cavalheiro algebrista já ti-

nha resolvido o problema... Como? Muito simples-

mente: substituindo a edade d'uma por x, a da ou-

tra por y, e atirando para o baile das equacôes al-

0
D

D

O

gebricas com as duas sympathicas lettras. E assim

achou que uma das damas tinha 16 e a outra 24

annos. Com effeito: a que tinha 24 annos tinha tres

vezes a edade que a outra tinha (8 annos) quando
ella tinha a edade actual da outra, isto é oito annos

antes, aos 16. E quando a que tem 16 annos tiver a

edade da outra 24, esta terá 32, e a somma das

duas—24 mais 32—será 56 annos, que vem a ser

40 annos mais, além da edade da que tem 16.

Isto, agora que está resolvido parece simples.
Mas se a leitora quizer experimentar, dê o proble-
ma para resolver a uma das suas amígas, e verá

P0RT0—Collegío.dos Orphãos. Altar do Senhor Jesus,
o 1.° da esquerda da capella de N. Senhora das Gragas

(Cliché do dist. phot. am. sr. Angusto Chaim)

como ella é muito capaz de envelhecer deveras

sem atinar com a solucão. Ao passo que o alge

brista achou as duas incognitas em 5 minutos, es

crevendo n'uma mortalha de cigarro esta saraban-

da de lettras e numeros.

ANNO 1 lllustragão Catholica PAG. 627



Agarrou no x e:

x--3 [y— (x—y)l; x 3(y— x j-y)
x- 6y

—3 x; x 3 x—6y; 4 x—6y;
x .. __-; x---:I>'

V
'

_

E depois agarrou no y e marcou est'outra qua-

drilha:

y

40

40— x (x-y) y (x-y);
— x x -x -y; y \ 40-3 x—y;

2 y 40-

O
D

D

O

aventura das lettras, era facil resolver o problema,

aqui lhe proponho outro, sem dar a solucão:

Em 1897 havia decorrido desde a morte de

Newton o dobro do tempo que este sabio viveu.

Ora Newton tinha 8 annos quando morreu Descar-

tes. Se este ultimo tivesse morrido 14 annos mais

tarde, teria vivido oito decimas partes da edade

que viveu Newton. Por ultimo, 23 annos depos da

morte de Newton completava-se um seculo desde

a morte de Descartes. Terá a minha joven leitora

a bondade de me dizer em que annos nasceram e

VIZELLA-Cascalheira

e aqui deixou oie seguiu na dan^a com o seu va-

lor já achado:

O
D

2 y 40^3 (,-y); 2 y-. 40 >y;

2 y-}y= 40; -î-y— "-y= -40—j-y

=_40; 4-y=40;5 y=80; y---^16

E portanto, sendo, como já tinha achado

:í :i y Iti _ .

x=—y, era: x=
—- -24

morreram aquelles dois grandes mathematicos?

Desde já a advirto, antes de passar a outro se-

rão, sobre aventuras, d'outro genero, das lettras

do alphabeto, que se náo tiver Espirito Santo de

orelha, e quizer decifrar o problema sem ellas,

quando m'o mandar resolvido corre risco dc já
não encontrar marido...

A não ser que tcnha muito bom dote.

Arthur Bivar.

Ora eu, que andava de lapis jornalistico bisbi-

lhoteando no baile, ouvi dizer ao algebrista que,

para profissionaes, nem eram precisas tantas pas-

sagens. Elles jogam com as lettras nas equacôes

como as damas com a bola do tennis, mandando-as

e remandando-as, com destreza assombrosa, de

um para outro lado da rêde, que é como quem diz

do signal de egualdade.

Como pôde ser que alguma das leitoras, mais

presumida, cuide que mesmo sem esta sympathica

D

O

Até á morte
OQO

Intre todas as vitellas da manada era a

favorita do soberbo animal. Era uma

novilha morena, estrellada de branco

na cabeqa, malha que parecia imprimir-
lhe o signal visivel da intelligencia, Nos seus mo-
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vimentos vagarosos e languidos, quasi meigos e

suggestivos como passo de mulher, o pêllo dos vi-

gorosos flancos reverberava lindos reflexos sob as

cambiantes de luz.

Ora reverberava o tenue azul das fontes da mon-

tanha, de cujo seio assoma a espacos, e sorri, um

pallido rosto de olhos extranhos, talvez o rosto da

nympha que alli vive occulta ha tantos annos, des-

de que o homem se tornou sabio de mais para crêr

nos mythos da poesia. Oraera a sombra verde e se-

rena dos bosques profundos, que suggere tão viva

ao pensamento a ideia das musgosas cavernas em

cujo perfumado mysterio mogos e rouxinoes fallam

de amor. Ora era, emfim, a lucilagão candida e scin-

tillante das cascatas, de cuja que-

da vertiginosa se esparge sobre

as fragas, os seixaes e as flores-

tas um explendor de sonho.

Nos seus grandes olhos glau-

cos, tão limpidos na ausencia

absoluta de pensamento, passa-

va de vez em quando um raio de

luz cerulea, acaso a larva d'uma

ideia, e desapparecia subitamen-

te, não sem deixar na physiono-

mia uma expressão particular de

sagacidade e reflexão.

Era bella a novilha, e sabia-o,

talvez. Ha na propria materia

bruta certa consciencia da pro.

pria belleza, como se o sentimen-

to typico do bello Ihe fosse infun-

dido ao n^esmo tempo que a for-

ma. Assim, flôr ha que apenas

deixa emergir das hervas a co-

rolla melancholica e pobre; certos animaes prefe-
rem rojar-se no pô a revelar ao sol a sua defor-

midade. E' justo que tambem haja o bem e o

mal qa sublime compensacão^da esthetica, mas que o

o mal tenha pelo menos a percepcão da sua feal-

dade.

0 soberbo animal amava-a. Nos seus olhos

crueis, onde coruscava em sinistros fulgores o ins-

tincto sanguinario da féra, que jamais a educagão
ou a forca lograriam domar, havia sempre para ella

o raio d'um sorriso intimo e terno, assim como as

flôres, os arroios, as plantas, deante da deusa Ve-

nus que, sob qualquer forma—meigo rosto de mu-

lher, alvôr de astro ou agil figura de féra -passa en-

re as plantas, as margens dos arroios ou o aroma

das flôres, se inclinam commovidos e murmuram :

«Ei-la, adoremos, é a Belleza!»

Ao sahir de manhã da malhada, era a ella a

VIZELLA

O

VIZELLA—Um aspecto do rio

Ponte nova e entrada do Parque

quem primeiro convidava, com um acêno, para os

pascigos da olorosa mangerona; e junto ao peque-

no lago, verde e escuro sob a sombra irrequieta
dos pinheiros larigos, punha-se ao pé d'ella, espe-

Ihando nas aguas transparen-

tes, ao lado da bella es-

tampa da bezerra, a sua, po-

derosa, de movimentos felinos,
em que não faltava á forga uma

certa gra^a selvagem.^E era um

grupo esculptorio, do qual ema-

nava a voluptuosidade acre do

amor brutal, do amor simples e

irresistivel como a forga de de

attraccão, aque'.le que não ra-

ciocina, que se não discute,

que é vencrando e terrivel, que

existe cm tudo, nos homens e

nas cousas, como travcjamen-
to secreto da r.atureza: era, di-

go, um grupo esculptural : a

novilha, inclinada casquivana-

mente, derri<jando hervas e flô-

res; o touro, em pé, ali perto,

em attitude altiva de sultão, con-

templando entre as odaliscas do

ANNO 1 /l/ustragão Catho/ica PAG. 629



VIZELLA- Lago do Parque (Cliclĸ's do phot. nm. sr. F. Alves)

seu pacifico harem a bella favorita morena, estrel- Q,
lada de branco na frente.

Se é certo que o acercar-se da desgraga seme-

lha o da procella, e, como ella, se sente no ar, o

touro havia de certo presentido n'aquelle dia a

mysteriosa ameaga. Permanecera inuito tempo lon-

ge da pastagem, junto d'uma cascata, da qual espi-

ravam em chuva scintillante em continua milhôes

de pérolas que o sol irizava em seus raios brancos;

de narinas dilatadas, olhos tôrvos, d'aquella pro-

funda inquietacâo instinctiva que, não perturbada

por fallazes raciocinios, não combatida por illtiso-

rias esperangas, é tão infallivel como a ccrteza, pa-

recia farejar no ar, na agua, na vizinha matta, o pe-

rigo occulto.

As cousas que existem e saboreiam a incon-

sciente voluptuosidade da vida na plenitude do vi-

gor, não podem acercar-se ao termo sem que antes

uma secreta revolta, um arcano terror, lí.os sacuda

as fibras mais intimas. Parece-me que a flôr deve

sentir no caule gracil o frio da foice anies de lhe

haver visto brilhar o relampago entre as hervas.

Os boieiros, como a inquieta^ão do touro ia

crescendo, temeram a explosão d'alguma d'aquellas

espantosas coleras de semelhantes animaes, meio

selvagens meio domesticados, coleras que seme-

Iham o rebentar d'um vendaval. Rodearam-no cau-

telosamente, ligando-o com uma forte corrente a

um carvalho. O touro não oppôz resistencia : cedeu,

baixando um pouco o focinho tôrvo, e ficou, como

pensativo. Comprehendia talvez que não devia es-

perdiQar as forqas antes do tempo.

Anoiteceu. A pouco e pouco, pelo mais bello
D
CI-l

O

luar que se pôde conceber, as vaccas foram ceden-

do ao somno. Ouvia-se a sua respirac,ão regular e

poderosa, diffundindo-se no amplo bosque, levan-

PAG. 630 l/iustragão Catho/ica

VIANNA DO CASTELLO-Imagem de S. José
(Que se venera na egreja de S. Domingos)

___-.

Anno I



o
___

D

Devotas que offereceram o estandarte de S. José

Mgr. José Maria de Barros, natural de Braga e sau-
doso parocho da freguezia da Monserrate, fallecido
em 21 de dezembro de 1901 e instituidor d'um tegado
para no diade S.José, annualmente, se realisar na

egreja parochial de S. Domingos a ceremonia da l.~

communhão das creancas.

Grupo de crean^as da freguezia de Monserrate, que receberam a 1 .

na parochial egreja de S. Domingos
communhão, no dia de S. José, ^
(Cliclié cedido pelo sr. Prior de Monserratc)

ANNO I /i/ustragão Catho/ica PAG. 631
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VlbUA NOVA t)E CET^VEI'RA

V. N. DE CERVEIRA -Rua Queiroz Ribeiro

De repente percor-

reu o bosque um fre-

mito, que se propagou

de planta em planta,

parecendo apressar o

curso dos regatos: um

fremito de terror e es-

panto, que iad'uma

cousa a outra, como

se todas, cstremecen-

do c apertando-se, rc-

petissem: Eis o inimi-

go! Os cães estacaram.

Errir;ava-lhes os ca-

racoes das brancas ju-

bas um ligeiro cstrc-

mecimento de espan-

to; fariscavam ao lon-

ge, para os lados do

pinhal, como se qui-

zessem aspirar algo

do a toda a parte, com

uma suave e forte im-

pressão de paz, a sonora

harmonia d'aquelle bel-

lo sonino tranquillo que

jámais um sonho, uma

ancia, uma recorda^ão

poderiam perturbar.

Apenas os dois cães de

guarda, tambem inquie-

tos, rcpetiam a ronda

vigilante, cada um por

seu lado, parando um

instante quando se en-

contravam e fitando-se

bem nos olhos, como

se dissessem: Então, na-

da de novo? V. N. DE CERVEIRA—Largo de S. Cypriano

V. N. DE CERVEIRA-Hospital

\T^F*~
PAG. 632 l/lustragão Catho/ica

ignoto, uma arcana ameaga.

O touro, que se deitara, ergeu-se
com um relampago de fogo nas pu-

pillas glaucas. Comegava talvez a

perceber. E de repente pareceu abrir-

se o bosque; uma massa negra,

grande, informe, da qual despediam
raios dois olhos chammejantes, ap-
pareceu e precipitou-se para a ma-

nada com um bramido avido de fo-

me e prazer. E logo se ouviu um

urro de angustiaq uasi humana, um

mugido de terror que se apagou
n'um ronquido, diffundindo-se em

roda; e o echo despertado das ca-

vernas repercutiu muito longe aquel-
le rouco som doloroso. Debrucado
sobre o ventre aberto da bella no-

vilha morena, estrellada de branco

na testa, o urso immergia-lhe nas

_5>_!
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ladrando, saltaram na fera, demasiado forte para

os temer. Mas o touro, preso ao carvalho, reco-

nhecera o mugido da favorita: deu um salto, um

puxão e a cadeia de ferro, que dez homens não te-

riam estalado, rebentou como fio de lã.

0 urso, ao rumor semelhante ao aproximar da

procella, sentindo que chegava o forte, preparou-se

V. N. DE CERVEIRA—Altar-môr daegrejaMatriz

visceras o focinho e os dentes, sorvendo a lon-

gos haustos aquelle sangue morno e virgem,
inebriando-se d'aquella carne fresca e saboro-

sa, perfumada de mangerona, com um brami-

do prolongado e contido de voluptuosidade, da

voluptuosidade do odio que tanto semelha á do

amor. As vaccas, loucas de terror, agltavam-se mu-

gindo, emquanto do outro lado do cerrado reben-

tava a furia tempestuosa dos cães que, d'um salto,

V. N. DE CERVEIRA-Entrada do Castello

V. N. DE CERVEIRA-A habita<.ão do sr.

José da Costa Pereira, em Loivo

para o embate; e quando o touro chegou, baixando

a fronte das hastes formidaveis, saltou-lhe em ci-

ma, cravando-lhe as garras no espinhago, que se

partiu com um estalejar horrendo de ossos. O touro

permaneceu immovel um instante, qua^i saborean-

do a aguda voluptuosidade do espasmo : depois,
com um impulso que nenhuma palavra poderia des-

crever, atirou ao chão o inimigo, Iancando-se a el-

le, calcando-lhe o ventre com as patas poderosas,
lacerando-lhe o peito, o pescogo, a testa, com um

furor que as garras e os dentes da féra enlouque-
cida sô excitaram ainda mais. E quando o urso, re-

duzido a uma massa repellente de

carne pisada e sanguinolenta, pa-
receu alargar a gonilha com que

as suas patas cingiam o pescoqo

vigoroso do adversario, o touro

enterrou-lhe os paus nas visce-

ras, saccudiu-o no ar como trouxa

de trapos e recebendo-o de novo

nas armas cravou-o contra o

tronco d'uma arvore.

Da garganta rasgada do urso

sahia, entre golfadas de baba san-

guinea, um mugido lento, terri-

vel, não já de colera, mas de dôr

suprema, que a pouco e pouco

enrouqueceu perdendo-se n'um

estertor, depois n'um gemido,
n'um suspiro, debil e timido,

como o ultimo aboquejo d'um

moribundo.
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Mais tarde, quando o touro que com o sangue

ia tambem perdendo a vida, tentou retirar-se, o ou-

tro cahiu-lhe em cima com o peso dos corpos ina-

nimados; e o touro, n'um accesso renovado de fu-

ror, voltou mais impetuoso ao assalto, recravou-

lhe no ventre os chifres ponteagudos, pregando-o

O
D

D

O

V. N. DE CERVEIRA -Loivo. Outro aspecto da casa do sr. Costa Pereira

culos que pareciam ainda fremir. E niais alé m

perto, a novilha morena, jazia sobre um flanco;

com os grandes olhos semicerrados, nos quaes

uma lagrima, a ultima, crystallisara;
conservava ain-

da na morte o que quer que fosse da sua grac'osa

belleza; mas no pêllo tornado opaco passava a luz

scm accender os setis

vagos reflexos; as

morbidas coxas, os

flancos, o dorso fle-

xuoso, iam-se relaxan-

do n'uma inercia que

annunciava o desap-

parecimento do suave

espiritogaio que os ani-

mara.

O touro enamorado

nâo tornaria a segui-

la, a primeira entreto-

das, aos pastos da

olorosa mangerona,

nem tornaria ella a

ver, ao lado da sua ga-

V. N. DE CERVEIRA -Loivo. A sala de jantar
da casa do sr. Costa Pereira

de novo no tronco ensanguentado; e isto duas, tres

vezes ainda, até que, como se tomasse uma reso-

lu<;ão definitiva arqueou, com esforco desesperado

o dorso flexivel, e ficou.

De manhã, quando os boieiros ousaram apro-

ximar-se, ambos, o urso e o touro, estavam frios;

o primeiro com a bocca immunda de baba e san-

gue, os olhos exorbitados, mais temeroso, mais re-

pellente, mais apavorante n'aquella horrivel disten-

são dos membros; o outro, firme ?inda, as pernas

que a morte podera inteiric,ar mas não dobrar, com

o lucido dorso que parecia partir-se sob o esforc,o

persistente, com os flancos proeminentes e os mus-

LISBOA—Monsenhor Carlos Alberto Martins doRego,
antigo secretario da Camara Ecctesiastica e actual-
mente Conego da Sé Patriarchal, chanceller do Patriar-
chado, Prior da Pena e presidente do Circulo Catho-
lico da lmmaculada Conceicão.

lharda estampa, reflectida a d'ella, airosa e gentil
no olho crystallino do lago...

E comtudo fôra-lhe benevolo o destino, porque
é suave o morrer n'uma bella noite de luarquando,
as plantas e o ar se enviam murmurosas harmo-
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nîas, e vibra em todo o sêr o gozo da vida, ao uni- 0

sono com o gozo são do amor. Suave é o morrer □

na plenitude da forga e da belleza, quando a lima

do tempo, que deixa nas cousas o seu vestigio cor-

rosivo, áinda não tem desgastado tudo: forca e bel-

leza...

E do grupo commovedor e horrendo emanava

mais uma vez o acre perfume da paixão, odio ou

amor que fosse: era a profunda verdade do direito,

cuja consciencia está infundida nas cousas como

primeira lei natural; e, por sobre tudo, a verdade,

egualmente profunda e solemne da morte, pela

qual vencidos e vencedores, os que tiveram razão

e os que a não tiveram, se unem n'um mesmo am-

plexo glacial, amplcxo indissoluvel em que cessam

de existir razão ou sem razão, e em que a materia

volta á boa paz, sem rancores, do nada.

No alto, o sol sorria na sua gloria impassivel.

As mattas, alegremente reverdecidas, repetim a can-

gão dos árroios de prata, dos ninhos escondidos,

das folhas rumorejantes, por cima de tudo o que

passa hymnejando áquelle eterno principio de vi-

da, que tem na morte o seu termo, é certo, mas

tambem a sua nascente.

D

Francisca Laffranchini. ■=

A "lllustracão Catholica,, no Brazil

S. PAULO—Grupo de creancas e catechistas que tomaram parte na procissão realisada

no dia da Immaculada Conceicão, em Torrínha, diocese de S. Carlos,

onde actualmente é vigario o padre portuguez Lulz Augusto da Costa Veiga

FIGURAS DA BEIRA
xvm

Dr. Cassiano Neves

II

coragão do dr. C. Neves pedia-lhe, aci-

ma de tudo, a fraternidade. Todo elle

era a familia e a sociedade. Anhelava

a paz, a ordem, a sinceridade n'uma

convivencia de perfeicão utôpica, perdoando todos

os erros, absolvendo todas as fraquezas em nome

da ventura que o amor dá principalmente aos que

amando, fazem felizes e livres os outros.

Mas tambem era exigente. Exigia lealdade, de-

vogão e pura justiga. Pretendia que o amigo sen-

tisse a sôs tudo que lhe exteriorisava no convivio.

Não queria uma sô rugá, uma sô reticencia, uma sô

intolerancia contra si.

Este coracão ia mais além : reclamava a mesma

lealdade a favor da intelligencia inherente, a favor

do caracter. O dr. C. Neves reputava dentro de si

impeccavelmente solidarios e eguaes o entendimen-

to, o sentimento e a vontade.

Quem lhe ferisse, portanto, a intelligencia ou o

caracter, feria-lhe profundamente o coracão que pa-
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recia accudir sempre, melindroso e ingenuo, ao pri-
meiro golpe vibrado á alma. E, ferido o coragão, as

demais faculdades ficavam-Ihe em logar secundario,

temporariamente, sim —

porque o bom-senso, o de-

ver, a verdade impeccavel, sempre triumphavam, e

Diniz Salgado, fundador da «Nova escola

de danija no Porto»

porque o cora^ão era adoravelmente propenso a per-

doar— mas dando entrada facil ou a um pessimismo
rispido, ou a um desalento profundo, ou a actos in-

terluctantes e nocivos da vontade. Affluiam então os

pequenos defeitos d'aquellaradiosa individualidade.

Havia passageiramente ouvidos para as más sug-

gestôes, duvidas, quasi injustiqas, crises em que

Cassiano Neves era a principal e atormentada victi-

ma. Pôde ser que mesmo com colera exteriorisasse

a sua dôr, ás vezes, mas a vivacidade do movi-

mento, parecendo excessiva então com os outros,

apenas provava que o feria muito a elle, e tanto

O
D

ũ

O

PENAFIEL—Collegio de Nossa Senhorado Carmo

que depressa onde se vira um lampejo de hostili-

dade ou magua, estava nitido, a offerecer-se genero-

samente, o olvido, um como que remorso pela de-

masiada susceptibilidade, uma resignacão perfeita

com a maior injustica.
Mas o que deve dar boa luz sobre a sua vonta-

de, o seu caracter, é o seguinte facto, verificado in-

discutive!menteemtodaasuavida:quandotrabalhava

pelos outros, era certo e brilhante o seu exito, se-

PK'

_ < :.
'

i

PENAFIEL-Edificio da Juventude Catholica

guro o caminho que tomava, directos e arrojados os

processos; trabalhando em beneficio de si proprio,
vacillava, deixava-se empolgar por duvidase escru-

pulos, raras vezes triumphava.
Isto prova ainda a grandeza do seu coraqão e

como o coragão por vezes lhe prejudicava, afinal, o

poder da grande mentalidade e da extraordinaria

for^a volitiva que tinha, quando livre e rigido, o

que sô lhe succedia ao tratar dos outros.

Isto explica por ventura porque é que este verda-

deiro homem illustre era um forte e parecia, em

lances até simples, um pusillamine, era um infatiga-
vel trabalhador e em certas occasiôes dava mostras

de não ver a realidade singela e evidente.

O vulgochamava-lhe talvez romantico. Os egois-
tas chamavam-lhe ingenuo. Não faltou quem o ca-

lumniasse de mal dissimulado ambicioso. Acerta-
ram os ultimos. O dr. Cassiano Neves era ambicio-

so do bem de todos, dos seus proprios inimigos,
aos quaes s6 pedia que o deixassem lidar honesta-

mente pelos interesses legitimos da santa esposa e

dos filhos queridos. Outras ambigôes não tevc ø il-

lustre advogado, pubiicista e profcssor, homem que,

chegando a ter como o incontestado chefe da poli-
tica local, nem sequer pensou em ser dcputado,
quanto mais em qualquer sinecura que a politica do
seu tempo concedia quasi com tão escandalosa fa-
cilidade como hoje.
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N'estes tratjos geraes fica, sincera e irreducti-

vel, toda a minha humilde consciencia. Quasi crian-

ga quando o dr. Cassiano vivia e resplandescia, eu

fui seu amigo com devoqão e gratidão. Assignalou.
me elle generosamente por ter eu escripto umas pa-
lavras commovidas sobre o tumulo, aberto de su.

bito, do Visconde de Guedes Teixeira. Foi no tempo

PENAFIEL— Associa^ão Commercial e estacão telegraphica

em que o dr. José de Alpoim teve em Lamego um

prestigio devido essencialmente ao dr. Cassiano,

seu generosoe incondicional amigo. O dr. Rozeira,

prudente e vacillante, oscillava. 0 dr. Cassiano de-

terminou-o, furtando assim ao conselheiro José de

Azevedo Castello Branco o apoio do velho Deão, o

apoio politico que, mais tarde ou mais cedo, daria

- ao seu antigo discipu-

lo e sempre amigo en-

tranhado. José de Al-

poim correspondeu
com dedicaqão ao seu

correligionario, não ha

duvida, cmbora n'essa

dedicagão houvesse

constantemente o pre-

dominiodasconvenien-

cias politicas. Mas ah !

ignorou sempre
— tal-

vez hoje o saiba — os

sacrificios heroicos que

o dr. Cassiano pade-

cia, a assombrosa lu-

cta d'aquelle grande

espirito em concilia-

Qôes dignas, mas cheias

de surprezas e sobre-

saltos, as noites de vi-

gilias e desalentos pas-

sados a anplacar ani-

mosidades e intrigas, a

serenar descontenta-

mentos, a explicar até

PENAFIEL—Praqa Municipal
(Clichés no phot. ani. sr. Braz Ferreira de Souza)
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o silencio do seu politico dilecto ás cartas e recla-

maqôes da mais perfeita justiqa. Ignorou muito tem-

po o dr. José de Alpoim, tão jcgado depois pelos

acontecimentos e afinal tão illudido ainda por um

romantismo liberal que morre de anemia e impoten-

cia, ignorou muito tempo que, melhor do que viver

em Lisboa, assignalando-se parlamentar e jornalista

de eleiqão ao lado do conselheiro José Luciano, me-

lhor até do que conhecer a finura talentosa de Ma-

rianno de Carvalho c a energia luminosa de Emy-

gdio Navarro, lhe teria sido voltar a Lamego onde

fôra administrador do concclho, e rctemperar-se na

fé e verdade de homens comoo dr. Cassiano, com

defeitos, como todos nôs, mas incapaz di invcjas

politicas ou litterarias, prudente mas sincero, libe-

ral mas, ao menos, disciplinadamentc religioso, e

emfim ensinando, como ninguem, na sua devoqão

pelo bem commum e até pelos amigos que podiam

ffi&é-
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O cortejo ao chegar ao Largo de S. Domingos

parecer mais ingratos, como se pôde e deve fazera

verdadeira, a unica politica deveias fecunda para os

homens e para as nacionalidades.

Pois emfim amigo do dr. Cassiano Neves, quan-

do elle era assim um mestre que, por signal, os

grandes politicos talvez julgassem apenas um Ro-

drigo da Fonseca da provincia. Houve um rcgenera-

dor pangudo que o classificou tal. E comtudo, poli-

tico por dilettantismo como eu então era, e sem am-

bic,ôes nenhumas que me envergonhassem, eu no-

tei sempre, sem o desmentido d'um gesto, e muito

menos d'um facto, que o dr. Cassiano, amando os

homens em destaque, amava principalmente a sua

terra para a qual esperava d'elles beneficios que o

VIANNA DO CASTELLO-A festa escolar

A orgí»nisa?ão do cortejo na rua Candido Reis

commoviam até ás lagrimas, quando n'elles pensa-

va, quando lhe parccia vel-os dotando a velha La-

mego, reduzida pelo novo regimen a uma aldeia

triste, com uma linha ferrea, um quartel-general,

uma séde de districto...

Que enternecidas confidcncias elle me fazia, a

mim, tão crianga ainda, tão impulsivo e despreoc-

cupado, mas tão devedor á sua bondade de favores

e estima, que, ao oũvil-o, ganhava a sisudez dos

velhos, vivia a realidade, aprendia, sentia... cho-

rava até as primeiras lagrimas da juventude!

Quantas paginas de verdade e sentimento que

espero escrever um dia, desvaliosas em tudo, mas

cheias de sinceridade e profundo ensinamento!
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0 cortejo desfilando em frente á C. Municipal

Um aspecto do cortejo no Campo d'Agonla

(< :ii(.lu'.s do phot. am. sr. DominfíOH Rori/)

Pois, apczar d'isso, ou por isso mesmo, eu não

occulto ncnhuma das manchas d'aquella grande fi-

gura.
Devo esta rudeza á paz da minha consciencia.

Devo-a ao meu tempo e á minha fé. O meu tem-

po é de hypocrisias, intrigas e invejas. Cumpre di-

zer a boa verdade para desarmar a seduc<;ão da

mentira. A minha fé impôe-me a sinceridade e o

desdem pelos respeitos humanos.

Devo, emfim, a mesma rudeza ao culto que voto

ás cinzas do grande extincto. O dr. Cassiano Neves

— tenho a certeza— applaude-me do seu tumulo a

ff=-_?=
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franqueza austera que com elle

aprendi, e que Deus permitte

brotar-me da alma tanto como

justa homenagem como em gui-
sa de serena justi^a.

Josê Agostinho.

ĸs

Vida OoloxLial

621

1. ANGOLA—Humpata. Costu-

mes boers. No acampamento
preparando o almo^o.

2. Humpata— Costumes boers.

Carreira de tiro e corridas.

3. Humpata
— Costumes boers.

As senhoras assistindo a um

exercicio na carreira de tiro.

(Clichés do phot. nni, sr. Tel-
les (îrilo)
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Ĩ.O£AS do esc^í.nâeir^o

BERLIM—A morte do Cardeal Jorge Koop. 0 cortejo funebre atravessando as ruas da cidade
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Cardeal Jorge Koop

José Caillaux
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Gastão Calmette, Director do
Figaro, assassinadoporM."" Caillaux

M.
•-

Caillaux
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