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Chronica da semana 8

XLIV

ooo

PARECE definitivamente assente no taboleiro

diplomatico internacional que, segundo a

phrase sabida, se realise a exploracáo econo-

mica de Angola pela Allemanha.

Na concisão fulminante d'esta resolucão das

potencias, debate-se um gravissimo problema

para o futuro da nossa patria. Em notabilissi-

mo artigo. cuja palavras gottejam o amargo fel

das desillusôes que arrastam á decrepitude dos

coracôes, e ao mesmo tempo traduzem uma la-

bareda de revolta sacratissima, como é a que

responde a uma affronta dos brios e á honra

da nacão. — o grande jornalista que é Moreira

d'Almeida revelava o tremendo facto, baseado

em documentos insophismaveis, e evocava su-

blimemente, como elle o sabe fazer, a memo-

ria dos mortos e tambem a dos vivos militares

illustres que pelos mattagaes africanos esgarca-

ram a pelle e testemunharam a bravura da raca,

em heroicos prelios, e que agora deverão sen-

tir. na prisão algente dos sepulchros ou no tor-

mento indizivel do exilio, nas ossadas que um

sopro de momentanea vida agitarí ainda, ou no

coracão cheio de pungentissima saudade pela

gloriosa terra natal, todo um profundo sentir

de tristeza e de colera, vendo os governos da

da sua patria entregar, vender ao extrangeiro o

mais rico territorio d'além-mar, que é tambem

o campo memorando onde floresceram os trium-

phos de maior fama para a historia contempo-
ranea das armas portuguezas!...

A chronica não podia relegar a segunda es-

cala um facto sobre todos importante, como é

este, sob pena de lhe ser imputada uma sub-

serviencia infamante e um esquecimento vergo-

nhoso.

Nem so, porém. a alienacão economica de

Angola, — prologo d'uma alienacão politica —

orĩerece este flanco ás consideracôes patrioticas,
embora elle permitta e justifique desde já que

se erga sobre as faces cynicas dos traficantes

do nosso patrimonio ultramarino, o latego vin-

gador que lhes rasgará na face o signal de ne-

gra felonia sem nome.

Esta exploracão de Angola leva-nos a en-

carar, no fugidio tempo d'uma referencia ou

allusão, o singular contraste de duas civilisa-

côes ou antes de duas epochas: — a de hontem

cheia de feitos victoriosos que alentam a alma

nacional á prosecucão dos seus destinos, e a de

hoje. fria, calculista,

-vendendo o amor ao mefro e a caridade á jarda»

como disse Junqueiro, ferozmente positiva, ven- □

do na bandeira um objecto de mercadoria e no 9

sentimento patriotico uma athmosphera propicia

aos jogos arriscados da Bolsa.

Digam-nos que impressão esta ultima re-

flecte no coracão e no espirito do povo, que

não seja de repugnancia !...

E' que o dinheiro nunca formou a unidade

nacional, muito mais quando é instrumento de

traicão; é que a raca necessita de expansão e

ella não pode manifestar-se sobre o balcão dos

argentarios.
A prova dá-a a propria Allemanha que fal-

la aos seus soldados nos triumphos de Frede-

rico, o Grande. e nas tristes facanhas da guer-

ra de 70 e não Ihes insufla combativo ardor in-

lormando-os dos capitaes que entram em jogo

para acquisicão de novas colonias.

Ah! que entre aquella epocha tão bella

e tão rica de epopeias e a de hoje, tão brutal

e tão utilitarista, nás preferimos bem a primei-

ra, e a razão de tal preferencia está em que

amanhá, o logar de Marracuene será talvez

occupado pelas quatro paredes d'uma loja de

bebidas e pannos que o preto ambiciona, e tal-

vez seja tambem airazada a sepultura do tenen-

te Roby, no Cunene, para asse,ntar sobre os

seus ossos as traves d'uma linha ferrea...

Vinha a proposito citar uma phrase d um

escriptor conhecido, mas...; não é propria da

chronica, embora muiio diga com a indignacão
popular !...

F. V.

0 Crucifixo
ooo

/ /o meu quarto lenho o Christo.

Por cima da fravesseira.

Reso-lhe. emquanfo me visfo.

Com o fervor d uma freira.

A adorá-lo eu não resisfo,

Com uma fé verdadeira:

A minha Mãe m o deu e. . . isto

Augmenta a minha cegueira . . .

Minha mãe m o deu beijando

E pediu. quasi chorando,

Que vivesse sempre bem.

Pedisfe-m o, assim farei .

Teu conselho cumprirei.

Toda a vida, á minha Mãe!

Francisco Sequeira.
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\?IDA l-.TEr._ifl
(PAGINAS D'ALÉAI FRONTEIRAS)

ooo

estas horas as for^as dos Estados

Unidos devem cruzar a fronteira

mexicana e levar uma nova desgra-

2 cão prévia do presidente Wilson. A questão
O mexicana é pouco conhecida na Europa a d onde

apenas chegam as impressôes laconicas do cor-

respondente da Reufer, que a meu vêr. se em-

penha no descredito d'aquelle paiz. E' certo,

que profundas atrocidade se tem commetti-

do, crimes sem nome se tem praticado mas não

é por ahi, que o mal se avisinha nem foi pre-

□ cisamente este facto, que enterneceu o piedoso

q
humanitarismo yanhee com que agora se mascá-

LISBOA— Campolide. O edifício do anfigo collegio

ca a esse desgra^ado paiz. A intervengão arma- □ ra a cubica dos Estados Unidos e os empurra

da, que os interesses instigam, vae emfim effe- para uma guerra perigosa.
ctivar-se sob pretexto humanitario de garantir A origem da questão mexicana reside em

as vidas dos extrangeiros, segundo a declara- □ dois pontos definidos : na exacerbacão perigo-

■..■•-v?*?íw»

LISBOA— Campolide. Arcos das Aguas Livres
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sa das paixôes politicas e na

desproporcão immensa entre o

desenvolvimento material do paiz
e o desenvolvimento moral da

sociedade. A civilisacão mexica-

na é apparente. artificial, e está

ainda, infelizmente para os costu-

mes. como o pô d'arroz para a

cara das pretas. E um pouco

como aquelles buffetes antigos

que o antiquario mnnhoso, nos

quer impingir como o mais legi-
timo pau santo mas que a arra-

nhada patine de cera nos appa-

rece honradamente do mais bur-

guez pinho de Flandres. No Mc-

^ico, nas suas capitaes. que nos

surgem, atravez da lenda dos

chronistas, semeadas de pala-
cios magnificos c cortadas de

largas avenidas arborisadas, ccm LISBOA— Annel offerecido ao Senhor D. Antonio Mendes Bello

todo o luxo, todos os vicios, mi

serias e confortos, d uma gran-

de cidade moderna. é frequente
yêr passar um indio quasi nú

com o seu classico jip-jap em

Ipico para melhor esconder aagu-

Iha trai^oeira que é a sua unica arma de defe- Q po que fomentava o desenvolvimento material

za e que elle, inconsciente e mau, cravará, logo, D do paiz. As ambicôes politicas, os interesses da

(Clichc do nosso corresp. phot. dc Lisboa)

Este annel que é uma preciosa e linda obra d'arfe, fem uma cruz de duas has-

les gravada sobre uma amefhysta circumdada por uma coroa de 30 brilhonfes. Na

mesma pedra está gravada a dafa da entrada solemne em Lisboa.

O Senhor D. Antonio Mendes Bello, já na fesfa da Paschoa, realisada na

Sé. usou esta valiosa e rica prenda.

em qualquer amigo, na poulkeria proxima por

uma rasão pueril.
Porphyrio Daiz tinha defeitos e grandes, en-

volveu-se talvez em negociatas pouco limpas
mas conhecia profundamente o caracter do po-

vo e o seu pulso de ferro, soube conter duran-

clientclla, lá como cá, sempre cegos e perturba-
dores, derrubaram esse homem. que talvez fôs-

se um tyranno, um auctoritario, mais pelas ne-

cessidades da vida governativa. que propria-»
mente pela dureza do coracão.

E' preciso conhecer um pouco a organisa.
te os largos annos do seu governo, as tenden- □ cão d aquelle estado para avaliar o tremendq
cias selvagens d'essa raca nova, ao mesmo tem- S erro politico que os homens publicos jcommette-

AQORES—Eurnas de S. Miguel. Ermida de José do Canfo]

ÍT_)-^
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ram em prejuizo da sua pa-

tria affaslando do poder o

unico homem que poderia
levar o paiz, sob o ponto de

vista moral, a um grau de

desenvolvimento identico ao

desenvolvimento material,

que sob o seu consulado o

Mexico attingiu.
Eu não posso esquecer

o episodio flagrante que ha

tempos me relatou um mexi-

cano illustre. Realisava-se
um congresso internacional

e ,a cidade vestira-se das me-

Ihores galas para receber os

seus jjiospedes. o governo

organisara
"

um programma
acolhedor e na vespera da

inauguracão. Porphyrio Diaz

faz publicar um edital pro-

hibindo, sob rigorosas penas,
a entrada na cidade dos in-

dios durante os dfas das fes-

tas. 0 governo perdera-se
em mil detalhes de fun?a-
natas mas o Presidente, que conhecia o paiz,
não esquecera esse pormenor. Assim. os extran-

geiros não trouxeram a impressão desoladora

que evidentemente trariam se não surge a or-

dem feroz mas previdenfe do Presidenté da Re-

publica.
Os Estados Unidos jamais viram com bons

VIANNA DO CASTELLO—Sanfa Marfha. Um aspecfo
do río de Portozêllo

olhos o desenvolvimento maferial d'esse paiz e

não perdem agora o ensejo de se impôrem e de

dominarem. O desiquilibrio latente entre o pro-

gresso material e o estacionamento moral do

Mexico, conjugado com as ambicôes politicas, ge-
raram a rebellião, produziram a catastrophe,
que ninguem sabe como terminará perante a in-

VIANNA DO CASTELLO—Sanfa Marfha. Ponfe sobre o río de Porfozêllo
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tervengåo humanitaria — suprema ironia! — do

exercito americano.

Entretanto, o Mexico, n'este momento grave

de provacôes, deu ao mundo um exemplo nobi-

lissimo d'acendrado patriotismo: perante a in-

vasão os mexicanos farão causa commum para

defenderem a patria.
E será talvez esta poderosa affirma^ão de

caracter collectivo que o absolve de fodos os

erros, que o revindica de todas asfalfas, a unica

razão do seu triumpho e o motivo forte da sua

integridade territorial...

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

O
___

D

VIANNA DO CASTELLO—Sanfa Marfha. Moinhos

no rio de Portozello

(Clichés cnlitlos <.'i'iililmrnte pi'lo Snr. Anlonio Vi.mn.i)

FIGURAS DA BEIRA
xx

IV

Dr. Cassiano das Neves

ooo

que mais o embaracava eram os seus

amigos, os que, tantas vezes, ro-

deando-o de respeitos e affectos,

mais ou menos sinceros, recorriam tenazmente

á sua bolsa, e ainda mais ao seu credito, á

honradez da sua assignatura.
E o dr. Cassiano, querendo valer a todos,

não descontentava ninguem. Para isso, abalan-

cou-se aemprezas honestamente commerciaes, de

O
n

D

O

afogadilho. mais segundo
as urgencias da vida do

que determinado por um

cstudo reflectido d'aquillo.

quc tenfava.

Oplimismo? Talvez, ape-

zar do amargo e intimo

pcssimismo que trazia já de

Coimbra.

As consequencios foram

lão logicas como tristes :

aggravar a sua vida finan-

ceira. embora desafogando
a de muitos; ser um publi-
cista de radioso valor e

não poder deixar uma obra

condigna. de tanto que lhe

faltavam a caima, o tempo,
todas as condicôes favora-

veis á produccão litteraria;

atormentar-se, emfim, advo-

gando e leccionando, tra-

tando de assumptos com-

merciaes, e ainda da lide

politica que sobre elle des-

carregava tudo que era es-

pinhoso. ingrato e exces-

sivo, sem ter a mencr

compensacão realí' nem sequer a de uma che-

fia absoluta que os frivolos ambicionariam. com

febre. á roda da'sua nobre e dolorosa figura.
Salvando muitos da ruina fmanceira. o dr.

Cassiano arruinava as suas financas. Tendo

um grande talenfo de escriptor e jornalista, ti-

nha de limitar-se a artigos de momento, poden-
do apenas, nos primeiros tempos. escrever o

brilhante opusculo Os Suicidas em defeza do

grande bispo do Funchal D. Manoel Agostinho
Barreto, traduzir os Deveres de Silvio Pellico

e os CoIIoquios Aldeôes de Cormenin. Advo-

gado dos mais eminentes. a Conservatoria,
com tudo o mais, cerceava-lhe o tempo e, afînal,

os interesses que teria em mais larga vida fo-

rense, adjunzindo-o dolorosamente á necessida-

de de amealhar. dentro do mais positivo, o que
Ihe permittisse solver compromissos que, dia a

dia, o aterravam.
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Professor de valia, nâo o era, ao menos,
O Confessava-o? A poucos, e ainda assimt II r 1 i \J

_uim.jju»u-ui _-_
p»_»u»_»_i3, c ainua a_>_>ni

no Lyceu que elle fundara. leccionava em casa D animando-os sempre com incitamentos genero
_» _-__-_ I f\llc*r1u~\ /-_nrl____ tiĸi-<--«-.n 1 1 _

*
,_ .

o

e no Collegio onde tirocinara no tempo do sau

doso Padre Antonio e onde proseguiu a sua

missão no tempo do Padre Alfredo Teixeira, o

modelar director ainda hoje, mas sempre em

sobresalto, pensando em lances commerciaes e

em deveres politicos. estremecendo todo so com

o pensamento de não deixar livres de priva-
côes a esposa e os filhos,

E D. Maria Vahia Neves. formosa de cor-

po e alma, distincfissima de presenca e cara-

cfer, de menfalidade e coracão, auxiliava-o com

ardor, bom-senso e prestimo. Traductora ele

gante da Sepultura de ferro de Henrique Con
science, e do Leproso de X. de Maistre, a no

sos. A mim o confessou elle sô um dia.-mezes
antes de morrer, n'uma das horas mais doloro-

samente inolvidaveis que fenho vivido.

Confessou-mo, porém, fallando-me em Deus,

apontando-mo como o Pae misericordioso cujos
intenfos devemos respeitar e amar.

Nem uma rebeldia. Tristeza muita, sim. Até
a conviccão de que o Senhor o punia, em pro-
vacôes, dos seus impetos passionaes.

E, depois da confidencia, singular por ser

tão moco então o confidente, confidencia com-

plexa sobre tanfos factos e até homens, a quem
Deus tudo perdoará, o dr. Cassiano Neves,

que eu via sempre sorrir, como que indifferen-
bre senhora comprehendia o grande espirito do D te a lances de todo o azar. curvou a^fronte es-

mando, sem que na vida pratica deixasse de 9 calvada e vincada pelo infortunio, e ficou-se a

ser uma admira-

vel dona de ca-

sa, esposa terna

e corajosa e mãe

por vezes delica-

damente senti-

mental.

Mas a reali-

dade era implo-
ravel. O dr. Cas-

siano sô vencia

no que benefi-

ciava os oufros.

Ao frafar de si,

talvez porque era

mais receoso

umas vezes e

mais utopista ou-
fras vezes, todo

o trabalho, fodo

o esforco, toda

a energia, Ihe da-

vam o desastre

e a perda.

'

AMARANTE—Mosfeiro de S. Gonca/o'

solucar, de rosfo escondido

nas mãos finas e, comtudo,
musculosas.

Depois. levanlou-se, já sor-

ridcnte, e disse-me pela mille-
sima vez:

—Meu amigo. a vida sô é

possivel á cusía de muifa pa-
ciencia e c!e muifa ironia!

Josê Agostinho.

AMARANTE—Um aspecfo da margem esquerda
do río Tamega

Não ha accidcntes tão desgrac;a-

dos, que as pessoas habeis não pos-

sam converfer em sua vanfagem; nem

íão felizes, que os imprudenfes não

possam converter em seu prejuizo.

ANNO I lllustragão CatholicQ PAG. 695



A. semente

ooo

CABAVAM de refirar o bispo Pre-

fexfad (') de ao pé do altar-mor da

sua cathedral onde tinha sido apu-

nhalado. O officio de Paschoa fôra interrompi-
do. Em grupos dispersos, os clerigos, amedron-
fados, discutiam.

O
D

D

O

mecava a desenrolar-se. insistente e monotona<

emquanto que largos silencios vinham enfrecor

tar esfa agitacão de angustia. Enfão, os olhares

voltaram-se anciosos ou ameacadores, para o

palacio da rainha que alcava o seu rigido per-

fil por sobre o amontoamenfo das paredes e te-

Ihados. Depois os sinos bimbalhavam. O céo,

baixo, entorvára-se; as ondas sonoras que não

podiam alongar-se. quebravam-se aO subir co-

mo de enconlro a uma aboboda, e tornavam a

cahir, gotfejando lagrimas de harmonia, em do-

lorosos solucos. Era infinitamente triste. deses-

AMARANTE—As lavadeiras no rio lamega

AMARANTE—Um lindo trecho do rio Tamega

Os fieis apavoravam-se. Um immenso^ brou-

haha enchia todo o edificio.

Apesar da hora mafinal e do mau tempo. a
multidão engrossava no adro e á porta da casa

episcopal que se fechara logo depois da entra-

da das familias.

Gritos estridulavam a intermiftencias:
— *Pae! nosso Pae! não nos abandoneis!»

Subiam ao céo fervidas oracôes; uma lifania co-

O
_=>

n

peradamente afflicfivo, enne-

grecendo o coracão das al-

mas e das coisas, apesar clos

brancos aguaceiros de Margo
que se desgrenhavam em fa-

ceis turbilhôes.

De repcnfe soou uma fan-

farra. Um grupo avangava,

entre o ruido de ferros que

batiam, ericada de lancas 3

espadas, rodeando uma es-

pecie de cadeirinha, onde na

penumbra, se desfacava sob
o fulcor de joias a forma la-

fiva de uma mu'her.

Dois olhos ardenfes dar-

dejavam suas chammas que
olhar algum de homem livre
ou de vilão ousava enfrenfar.

Um calafrio saccudiu a multidão:
— Fredegonda!... Fredegonda!...
No adro, a altaneira soberana desceu. As

portas da cafhedral abriram-se ; e o seu busto
erecto, quasi rigido, entrou e foi caminhando
atravez da nave e do côro afé ao sanctuario.

D
O

(1) Bispo de Ruão, assassinado junfo do alfar pela
rainha Fredegonda, no dia de Paschoa de 566.
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As coisas não haviam

sido ainda mudadas: ci-

rios accesos, cadeiras em

desordem ou derrubadas,

o punhal sangrenfo que

cahira do seio do martyr,
mezas, tapetes, ornamen-

tacôes toalhas laivadas

de manchas ainda humi-

das, ainda vermelhas, ac-

cusadorasdo crime c cla-

madoras da Justiga eter-

na.

Fredegonda não pes-

tanejou. Como os curio-

sos que ao redor não des-

fitavam este espectaculo
de horror, tambem ella

demoradamente o obser-

vou. Depois, no mesmo

passo altivo em que alli

chegára, voltou-se para

a porta de communicacão

que levava aos aposen-

tos episcopaes. Tudo sc

V/ANNA DO CAS-

TELLO—Misericor-

dia. A imagem do Se-

nhor Ecce tiomo que

esfeve exposfa é vene-

ragão dos fíeis em

Quinfa-feira Sanfa.

abriu deante della. Tudo

tremia.
*

—Senhor Bispo, tivc

conhccimcnlo do crime, e

apressei-mc a trazer-te o

meu auxilio e a ordcnar

que procurem a mão que

le feriu . . .

— Foi a tua !

— Como ! Que eslás

dizendo? Obscurecem-sc-

te os sentidos. Bispo,
usas ainda affrontar-me no

proprio leito de morte?

— E tu ousas vir con-

templar a tua victima ?!

— Bispo, toma cau-

fella! Eu sou a rainha:

posso vingar-me . . .

— Já o fizestes ! . . .

— Sobre os teus, so-

bre a tua Egreja.

V/ANNA DO CAS-

TELLO—M isericor-

dia. Exposigão de pra-

fas na cerimonia do

<Lava-pedes>, A' es-

querda o formoso ora-

forío onde costuma es-

far a imagem do Se-

nhor Ecce Homo."

(Clichés do iphot. am. snr. Domingos Roriz)
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— Deus defende-nos.
— Posso dispersar tudo. tudo esmigalhar.
— Tenta-o !

— Bispo ! . . . Bispo ! . .

A colera abafava-a. Gesfos de ameaga

completaram o seu pensamento. E sahiu trému-

la. sob o olhar pacifico e magestoso de Pre-

textad agonisante.

Apenas lá fôra, já compuzera o rosfo e o

.porte. Os fieis não suspeifavam as explicacôes
penosissimas d aquella enfrevisfa, pois que a vi-

ram installar-se tranquillamente no seu throno

do côro de baixo, para assisfir ao officio de

Paschoa.

O
D

D

Ũ

*% '# %

BRAGA—Presos polificos. 'Fifa

1 José Vicenfe da Costa Mendes, 2 José Joaquim Peixofo, 3 Ant

veira e Silva Leite de Macedo, 6 Adelino Silva. 7 José Anfor

10 Antonio Goncalves Puga, 11 José da Silva Esperanca, 12/
ra Junior, 14 Manuel Anfonio da Cunha, 15 Manuel da Silva

jeira). 17 Apparicio Alberto Calheiros de Miranda, 18 Dr. J

gão, 20 Ernesto Julio Taveira e Silva Leife de Macedo.

BRAGA—Presos po/ificos. 'Eifa* de 21 d'Oufubro de 1913

1 José Vicenfe da Costa Mendes, 2 José Joaquim Peixofo, 3 Antonio Fernandes Lopes, 4 Cusfodio Ribeiro, 5 Adolpho To-

veira e Silva Leite de Macedo, 6 Adelino Silva. 7 José Antonio Rodrigues Bravo, ô Jul.o Guimarães, 9 Alfredo Abreu,
10 Antonio Gon<;alves Puga, 11 José da Silva Esperanca, 12 Manuel Neves dos Santos, 13 Antonio Rodrigues Junquei-
ra Junior, 14 Manuel Anfonio da Cunha, 15 Manuel da Silva Pereira de Vasconcellos, 15 João Pereira de Castro (To-
jeira). 17 Apparicio Alberto Calheiros de Miranda, 18 Dr. José Joaquim Pereira dos Sanfos Motta, 19 Adriano Ara-

gão, 20 Ernesto Julio Taveira e Silva Leife de Macedo.

Mas os clerigos e famulos do santo Bispo, Q
esses, tinham ouvido fudo. A accusacão tragi- D

ca fizera-lhes mais do que surpreza ou jubilo:
reanimára-os. Ainda ha pouco, rebanho timido,

prestes a fugir á vista da soberana criminosa,

agora rebanho balando, juntando-se á volta da

firme vontade do seu pastor que até nos ulti-

mos alentos se affirmava. I

— Filhos, meus queridos filhos, olhae: é §

apenas uma rainha. Ousae, pois, levantar a

fronte para vêrdes a Deus, muifo acima d'ella.

Ella não tem poder senão sobre o vosso cor-

po ; as vossas almas escapam á sua tyrannia.
Mesmo solúcantes, mesmo mortos, vôs

triumphareis das suas crueldades. A semente

que morre, dá fructo!

— Que devemos fazer?

— O vosso dever, sômenfe.
— Porque meios?

— Pelos meios ordinarios: hoje é dia de

Paschoa ; não vos occupeis do moribundo ;

alleluia pelo divino Resuscitado!

Amanhã, e nos dias seguintes, cumprireis

o vosso dever tal como elle se apresentar. ter-

no ou ruidoso, feito de longas impaciencias ou

infermittentes generosidades.
— Um chefe !

— Tomae Melancio por chefe, é um silen-

cioso e um fenaz. Não vos conduzirá por cer-

to á conquista, mas nunca recuará um passo.
Ha precisão d'esses como elle na Egreja de

Deus. para consolidar as posigôes e permittir
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que os mais ardidos marchem para a frente . . .

Ãbencôo-vos e volto para junto de Deus, a in-

terceder por vps. Tende confianga. Ide !

Todos se inclináram, e o maior numero di-

rigiu-.se para o côro.

Pretexfad cerrou os olhos e acabou de

morrer . . .

*

O officio recomecava. O novo eleito, Me-

lancio, explicára a situacão em algumas pala-
vras aos seus padres, e déra direccôes : haviam-

n'o comprehendido—marchariam para deante.

A affluencia crescia. Fredegonda achou até

que ella augmentava tlemais, e não se sentindo

sufficientemente em seguranca, ordenou que

os guardas a rodeassem. Depois affectou uma

secca piedade e bôa apparencia, Que tinha ella

O
D

Não via ella no seu povo uma indisciplinada
balburdia, no seu clero, um rebanho sem pas-
tor? Esta conviccão tornava ainda mais dura

a sua belleza de fera. Uma estatua insensivel e

dominadora parecia haver-se erguido em frente
do altar profanado. Porque o altar ficará exfe-

riormente profanado. De proposito, porém, não
haviam recorrido ás necessarias purificacôes.

— Não foi um assassinado, foi um martyr,
disséra Melancio ; celebra-se sobre o corpo
d'um martyr, nôs celebraremos sobre o seu san-

gue.

E os padres e os diaconos iam e vinham,
marchando, pisando o tapete e o punhal ensan-
guentado, orando, canfando, incensando, depon-
do sobre a foalha ensanguenfado o pão e o vi-

nho do sacrificio, Os corpos estremeciam ain-

a temer? N'aquella hora, não era ella a unica g da por instanfes, as frontes curvavam-se mais

que se assentava n'um throno d'uma cathedral? = do que convinha, mas as theorias ligavam-se e

religavam-se e os rifos cumpri-
ram-se.

Os alleluias fremiam nas

garganfas oppressas, mas vibra-
vam. Até as lagrimas se illumi-
navam d'esperanca. Grande,

tragico, fundamenfe impressio-
nante o dever cumpria-se. A

seiva circulava ainda no abala-

do fronco.

Deus vivia sempre no cc-

racão da Egreja ruaneza. 0
odio não tinha aterrado oamor.

Vagamente. Fredegonda
comecou a perceber que nem

tudo acabára com Pretextad.
Havia outras resisfencias a ven-

cer. Mas isso pouco impor-
tava : esfa tinha fodas as car-

tas na mão e o mais difficil

estava feifo. Um sorriso de al-

tiva piedade arrugou a impla-
cabili^ade do seu rosfo. Viu

os canfores de psalmos enxan-

gues e servís, e musculosos e

cobertos'de ferro os seus sol-

dados.
— A quem confia então

Deus o seu poder e a guarda
das suas leis ? Estes não va-

lem mais que aquelles? . . . Que

venham, que se atrevam !

Não vinham nem viriam,

porque a Egreja não é feita

para se precipitar ao ataque
dos poderes constituidos, mas

caminhava-se. recomecava-se a

grande e bôa caminhada para
Deus. Marchariam direitos,

promptos a transpor todos os

interesses e todas as paixôes ;

subiriam. elevar-se-hiam acima

das ambigôes humanas. Não

GUIMARÃES—Egreja de S. Domingos. O alfar de N. S.

do Rosarío, em Quinfa-feira Sanfa

(Cliché de Francisco P. Mendes.)
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GUIMARÂES—No mercado. A venda

de roscas e pão doce na fesfa da Paschoa

desceriam aos conflictos

mesquinhos da terra ; não

tolerariam mais que a for-

ca houvesse primazia so-

bre o direito nem que o

orgulho lan<;asse mão do

thuribulo.

Melancio officiava. Era

um calmo e um silencio-

so. como o definira Pre-

texfad. Sentia-se isto na

modestia da sua attitude,

na medida das suas en-

toagôes e dos seus ges-
tos. Chegára o canon

da missa. A mais alta

emocão empolgara-o em

toda a intensidade : a

GUIMARÂES—Junfa de bois abafida no

Mafadouro municipal com 1872 kilos de peso

GUIMARÂES—No mercado. Vendendo

rácas e fusos

ideia de que elie ia con-

sagrar o^Corpo do seu

Deus sobre o sangue do

seu superior. As pala-
vras arrastavam-se. pro-

nunciadas a custo. Sem

impaciencia. os clerigos

seguiam e esperavam, pre-

sos, elles tambem. pela
solemnidade do momen-

to.

Cahia sobre a assis-

tencia um silencio cada

vez mais profundo. Dir-

se-hia que depois de ha-

ver quebrado as suas on-

das, o mar espraiava-se
sem um marulho e sem

GUIMARAES—O povo em frenfe ao predio do snr. José J.

Vieira de Casfro. onde ulfimamenfe se manifesfou incendio

(Clichés de Luiz do Souto)
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uma brîsa. O padre pronun-

ciava em meia voz e era ou-

vido nos mais esconsos re-

cantos do templo e o povo

aprehehdia ás modulacôes que
Ihe atravessavam a garganta
e a alma. E estas vibracôes
augnventavam á medida que
elle se adeantava nas oragces

sagradas e comecavam de

romper o equilibrio da ath-

mosphera silenciosa, e toca-

vam e abalavam as almas op-

primidas.
Um signal retiniu, seguido

do ajoelhar surdo de toda a

mulfidão. Os olhares levan-

taram-se ardentes para a Hos-

tia que ia apparecer. Muda,
immensa, irresistivel a suppli-
ca prolongava-se... A voz de

Meĩancio articulou:
— Hoc esf enim corpus meum... Hic esf

enim ca/ix sanguinis mei.

Mas ainda os seus bragos não tinham des-
cido da Elevacão quando um €oh!» de extasis

e de accão de gracas escapava de todos os

labios, desbordava de todos os coracôes. Além,
sob os olhos de todos, em volta daquelle pa-
dre que offerfava o seu Deus, rodeando-o, am-

parando-o, um ramo brotara do ensanguentado
altar, ramo feito de mil hastis. de almas inu-

meraveis, ligados pela fé e pelo amor, carrega-
da como de espigas. do oiro das mitras e dos

baculos. e sobre o qual resplandecia, sol bem

adorado. a brancura deslumbrante da Hostia.
A semente.que morrêra produzira o seu fructo.
0 sangue derramado fecundava os campos. O

fufuro abria-se esplendido, afé ao fim dos tem-

pos, certo, cbnsolador e reconfortanfe.

PORTO—

O

Contumil. Um aspecto da /inha ferrea

m¥':^^: ■'•'■■ <,*£
'
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Nem um sô grifo se ouviu. A visáo desap-
parecera e ainda parecia quc todos a fitavam.

Os olhares haviam se abaixado. Os corpos náo

se tinham erguido. A missa continuára :
— fôra

interrompida ? Resava-se ? Não se rezava? Can-

tava-se ? Não se cantava? Nem o saberia dizer,
nem que tempo decorrêra nem que a terra exis-

fia. Melancio apenas, parecia reapossado de si

mesmo. Acabava o santo officio. Elle, sô elle

tomára contacfo com as réalidades.

Sô ? Não. O odio velava sempre . . .

Quando se volfou para dar a ultima bencão,

quando desceu o seu olhar enternecido e con-

fortado para esse povo qué Deus Ihe confiava.
um outro olhar cruzou com o seu, sob uma ar-

caria, dois olhos brilhavam,

mctallicos c duros : — Frede-

gonda !

Mclancio fcvc um momen-

fo de hesitacão ; mas termi-

nou o seu gesfo, em nome do

Padre, do Filho e do Espirifo
Santo. 'Christo, pensou elle,
bem nos disse que seriamos

como os cordeiros no meio

dos lobos : Vamos ! apezar de

tudo. e tão longe quanfo Elle

quizer U

HE.XRIQlT. Iîourgeois.

PORTO—Confumil. A passagem do comboio rapido

(CJichés do dist. phot. am. snr. Augusto ChaimJ
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R ean^ão
No nosso paiz, onde ha fan-

tas e tão variadas cancôes popu-

lares. andaram os maestros a fa-

zer musicas para versos de poe-

tas portuguezes e a crear o que

uns e outros chamavam— a can-

cão portugueza e fizeram-se va-

rias festas de consagracão a ella.

Mas Antonio de Lemos, um

lidimo espirifo de patriota e um

bello cultor das letlras. quer de-

monstrar publicamentc que se se

esfudasse c cultivasse essa inter-

minavel série de cancôes popula-
res poderiamos revig°rar a alma

popular e n um arrojo de boa von-

tade e de iniciativa, realisou com

o concurso dos actores e actri-

zes do Theatro Apollo Terrasse

do Porto, um facto que marcou

nas festas da e//7e d'esfa cidade,

pois revestiu um desusado bri-

Ihantismo e um alto cunho de

distinccão. que muito dcvem ter

satisfeito o seu distincto promo-

tor e organisador.
A elegante sala do Apollo

Terrasse encheu-se completamen-
fe de uma assisfencia distinctis-

sima, em que avultavam muitas

pessoas da primeira sociedade

porluense, povoando-se infeira-

mente as galerias e a plateia,

predominando as senhoras, que

imprimiram a esta festa a gra-

ca e o encanto da sua sedu-

ccão, e a nota de elegancia com

as suas foi/effes lindas.

Iniciou-se a festa por uma

conferencia sobrc a cancao po-

pular portugucza. pelo snr. An-

tonio de Lemos, quc, modesta-

menlc, intitulou o scu interes-

sante trabalho dc "Palavras».

O conferenlc comccou por,

em estylo correntio, saudar as

senhoras prcsentes, a quem ia

dedicar o seu trabalho. tendo

phrases buriladas de sentido

lyrismo e deliciosas concepcôes.

Depois abordou o assu.npto
a tratar, dizendo que no meio

d'aquelle intercssante concerto

a sua falla. seria a fifia solta

por musico da aldeia que se

visse a cooperar com profes-
sores n'uma grande festividade

musical e, seguindo sempre

fluente e enthusiasmado, glori-
ficou a cancão popular como

ANTON/O DE LEMOS

Organisador da l." festa da

Can^ão Popular Porfugueza

Popular Portugueza
a verdadeira cancão sahida ex-

pontaneamente da alma do povo.

Disse que essas lindas can-

côes portuguezas que ahi se téem

cantado, são a manifestacão ar-

tistica de compositores inspirados,
e feitos sob a lettra de versos de

poetas illustres, mas que o que

mais fazia vibrar a alma simples
e ingenua do povo cra aquella can-

cão que se canfava nas romarias,

nos trabalhos de campo, nas ruas

das cidades, em toda a parte em-

fim onde houvesse porfuguezcs.1
Fallou da saudade dos que

emigram e dos que ficam, dizen-

do que era n'essas cancôes que

ella achava lenitivo a essa tris-

feza c saudade.

Fcz vibrar a alma porfuguc-
za cm todo o seu cnthusiaslico

patriotismo. Foi admiravel quan-

do, seguindo as diversas gamas

da sentimcntalidade, nos fallou

no nosso passado, mostrando

quc a alma nobre do povo por-

tuguez sabe scntir como poucas,

sabe enthusiasmar-se nos grandes
commetfimcntos, rejubilar nas

grandes dôres e estiolar-se na

degenerescencia da sociedade.

O snr. Antonio de Lemos,

que foi phreneticamente applau-
dido, fez, na verdade, uma pa-

lestra interessante e cheia de vi-

vacidade scintillante, que nos de-

monstrou que o nosso amigo é

um lucido espirifo e um inex-

cedivel diseur.

O sextelto dirigido pelo
cximio violinista Alberto Pimen-

ta. cxecufou uma Rapsodia so-

brc mofivos populares porfu-

guczes, do professor M. de Fi-

gucircdo. que foi acolhida com

ruidosa ovacão.

Recitaram dcpois as varia-

df.s cancôcs de quc o actor Au-

gusto Soares indicava previa-
mcníc a origem, a data c o nc-

me do auctor quc as reco-

Ihera.

E assim o auditorio que fre-

qucnles vezes fazia vibrar a sua

alma de portuguezcs, applaudia
com unisonas salvas de pal-
mas, essas sentidas cancôes,

queixumes e alegrias de um po-

Director artistico do Theatro Apollo-Terrasse,
vo bondoso e simples, que eS-

do Porfo, que recitou o rimance O Soldado quece as duras labutas dos tra-

Maesfro CRUZ BRAGA

Ensaiador'das cancôes e dos côros da

Fesfa da Cancão Popular Porfugueza

AUGUSTO SOARES
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D. DORA VIEIRA

do Theafro Apollo Terrasse, que
cantou as cancôes Ai lacosl Ai fitas!...

A pastorinha e Vira do Minho

balhos campesfres, enfoando os

dizeres singelos da sua alma

amorosa e sentimental.

Algumas das mais caracte-

risticas cancôes regionaes do

Minho. de Traz-os-Montes, Dou-

ro, Beiras e Alemfejo, foram ou-

vidas com indizivel prazer, sen-

do repetidas entre oufras, O

descanfe, A genfil serrana, A

carrasquinha, Canna Verdc, Ea-

do corrído, Pasforínha, Tia An-

nica de Lou/é, efc.

Tomaram parte no especta-

D. EMILIA PINHEIROl D. GERARDA VIANNA
do Theafro Apollo, que canfou a cancão

A Mu/her dos Ovos\

^^K

D. MARIA FRAZÃO
acfriz do Apollo Terrasse que recifou

o rimance A Fonte do Salgueirinho

(Clichés da Pliot. Belleza— l'orlo)

acfriz do Theatro Apollo Terrasse

■_■>_ que canfou as cancôes Oh Fresca da

•__■- Ramalhada e'Rosa Tyranna

culo os artisfas do Apollo, Do-

ra Vieira, Luiza Durão. Maria

Frazão. Maria das Neves, Emi-

lia Pinheiro, Gerarda Viannn,

Augusfo Soares, Corfe-Real,

Duarfe Silva, Carlos Dubini,

Vieira Marques. José Silva e

José Victor e o sextetto do Sa-

lão-Jardim da Trindade, com-

posto pelos disfincfos professo-
res Alberfo Pimcnta, filho, Ma-

nuel Pinfo de Figueiredo, Alber-

foPimenfa. Nicolau dos Santos,

J. Romagosa e Eurico Anlunes.

Fastos do Catholicismo

ooo

0 catholicismo germanico

Foram recenfemente publicados na Allema-

nha os resumos da estafistica do movimento re-

ligioso no imperio, que se fez em 1910. Razôes

economicas de modo nenhum influem em se

declarar catholico um cidadão da Allemanha,

O
___

D

D

O

porque os imposfos de antemão determinados,
sâo mais pesados para os catholicos por fe-
rem organizado maior numero de obras reli-

giosas do que as oufras confissôes.

Apesar de fudo, os dados officiaes dão
24:000:000 de fieis para o imperio allemão, ou
seja um augmento de 1:726:961 desde o censo

de 1905 e 9 milhôes da fundacão do imperio
para cá.

[_5
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MARROCOS—O general Lyaufey de visifa ao sultão Molay Jussefpassa revisfa ás fropas.

MARROCOS—M.mc Lyaufey. acompanhada pe/o Dr. Péan, visiía o Lazarefo de Rabat onde

esfão sendo frafados alguns mussu/manos afacados de pesfe

:e*-J
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