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0 umco almanaque reltgioso que emparelha com os melhores almanaques portuguezes. 0
uiucu qut ie pude confiar a juventude para ella se rir e instruir. Muito melhorado, na parte littera-

ria e na btui^ão iecieativa Abre com uma artistica policromia de um celebre quadro religioso.
Abr lnanta-o este anno urna bella photogravura do saudoso Snr. D. Manuel Baptista da Cunha,
tallecido arcebispo de Braga acompanhado de um artigo do Ex.m0 e Rev.r"" Snr. D. Antonio Barroso.

Pecam a tempo o Almanaque de Santo Antônio para 1915. A edigão de 1914 esgotou-se
sem chegar paict us ped cos
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TARDEDECHUVA...

EMANA de inlerrogagôcs e de

presagios, a que vem de passar,

caro leitor amigo das aldeias. a quem

dedico este relato. longe da paz suave

dos teus domingos cle festa. dos perfu-
mes que as invisiveis mãos da prima-

vera balbuciante vão derramando, de

vagar, pelos vallados e pelos campos.

A chuva acossou-me esta tarde até

um centro de conversa. Por entre a

chusma dos cavaqueadores de acerada

lingua, politicos velhos. jornalistas de

outro e do novo tempo, commercian-

tes e capitalistas, eu lobriguei uma fa-

ce sorridente e cárada, desbarbada,

farta e sadia, de que é legilimo e hon-

rado proprietario um amigo, um abba-

de amigo, excellente e dedicado cora-

cão sacerdotal, que d'uma parochia
transmontana viera ao Porto a com-

prar sementes, e a inquirir do estado

de um processo em recurso, por elle

movido contra o mariola clo regedor

que lhe roubára uns tilulos, em nome

da lei de separacão. eslá claro . . .

No inlervallo de um abraco e de

uma gargalhada sublinhando da minha

parte uma chacota com que o bom do

provinciano abbade me alvejou, um

garolêlho chegou correndo, ao humbral

daporta, sob as fustigadas da ventania

pluviôsa, e collou sobre a pintura um

placard. Dentro em pouco todos sabia-

mos que Scevola não fôra demitlido.

—Pezames ao Ramos ! bradou um

jornalista.
—Quando acabará islo ? ! inlerro-

gou um antigo cacique. havia dias sahido do Al-

jube, aonde fôra cxpiar o negro crime de não

querer votar co'os democralicos.

Oh ! meu senhor . . . quando acabar a chu-

va ! explicou mordaz um blagueur considerado

homem de lettras pelas camarilhas dos botcquins
da praca.

O abbade que assomára á porla para reparar

no estranho figurino d'umas senhoras que fugiam—

chap ! chap !— batendo os afilados tacôes sobre o

passeio encharcado e ao mesmo lempo para avisar

da hora do comboio um conterraneo e lêr o pla-
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card, perguntou-me quem era

Scevola (fcliz ignorancia a do

abbade !).

Expliquei-lhe então que Sce-
vola era um ex-contínuo do consulado brazi-

leiro cla cidade. a quem o desempenho de che-

fe carbonário, n'outro tempo grangeara, havia

qualro annos os contos de reis do ordenado

de Fouquier—Tiuville da republica,
O abbade menos versado na historia re-

volucionaria das prisoes infames do Terror fran-

cez, quiz que eu aclarasse a comparacão e não

live remedio senão resumir em quatro phrases
toda a obra de delacão, de horror e violencia

que desde o 29 de setembro ao caso Homero,

fez todo o tenebroso renome de Scevola. não

esquecendo de juntar á relacão dos seus feitos

a celebre carta em que elle chamou aos offi

ciaes do exercito cabides de farda. E' um ho-

mem baixo, meu abbade, de desbotada côr,

cabello grisalho, olhar miudo e quando falla,
o abrir e fechar das maxillas, entremostrando

uns incisivos bem aparados. dão a impressão

completa do perigo que ha em certas morde-

duras de animaes . . .

Em roda, a conversa, a discussão acalora-

ra-se. Um emigrado politico atraicoado em Cha-

ves, vociferava que o ministerio transigente vi-

nha demonstrar mais uma vez á párvoa ingenui-
dade do paiz acovardado, que isto era tudo

uma cambada ! Mas um capitalista que espe-

rava a moncão calma da politica, sob a regen-
cia do sr. general Pimenta de Castro, para
fazer um ncgocio, obtemperou que não era

bom alirar ja ao ar com as canastras, que o

ministro das financas prometle qualquer coisa

e o gencral não é homem de deixar fazer ni-

nho atraz da orelha. Scevola ficaria afastado

do logar por algum tempo e quando voltasse,

já o paiz teria dicto o que queria nas eleicôes,
—

que diabo ! . . .

—Pois meu caro. volveu o emigrado, quem
o seu inimigo poupa, ás mãos lhe morre !

N esta altura, o abbade chegou-se ao gru-

po, e emittiu opinião:
—Com licenca de vossas senhorias, sem-

pre Ihes direi que uma vez, jogando a bisca,
tive na mão lodos os trunfos, mas como não

os soubésse aproveitar . . . perdi o jogo I . . .

F. V.
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j)OA e caprichosa leitora : A sua car-

ta d'hoje, contradicloria e viva,
tem para mim o encanto especial

de me mostrar o seu espirito arrependido. contricto. d'aquella febre po-
litica, que ultimamente tresloucava a paz dos seus serôes c roubava
as suas mãos pequenas. viuvas d'anneis, á caricia ingenua dos seus

bordados. Tremi ao reconhecer no subscripto a sua leltra nervosa

e larga. e imaginei-a de novo reincidenle. feroz. a doutrinar-me Maur-
ras, a fallar-me. enthusiasmada, de polilica e foi com receio, com

indizivel magua. que comecei a sua carta amiga. Felizmente a minha

agradavel leitora reintegrou-se no seu papel de mulher e em nome

d'esse direito. porque é para nos um direito que íudo consente o

ser-se mulher, pede. interessada, a minha attencão piedosa para
o caso vulgar da

sua amiga. Enga-
nou-se d'esta vez.

Eu seria capaz de

encoraja-Ia na sua

adoravel missão

de semear caricias

e confortos entre

as almas desam-

paradas mas não

me sinto com for-

gasparalhedizero
que é o coracão...

*Mas por Deus
— dirá a irritada
— Tem visto, tem

andado, tem vivi-

do» . . .

Olhe, é precisa-
mente por ter an-

dado, por ter vis-

to, por ter vivido,

que a não enten-

do. Aos dezoito

annos todos julga-
mos conhecer a

vida, sô para mais

tarde experimen-
far a amargura

acerba de que não

a conhecemos mas

na minha edade

desconhece-se in-

teiramenfe.

Esclarece-se fal-

vez o corar;ão de

ANNO II lllustracão Catholica PAG. 515 ®



um amigo mas não se advinha sequer o cora-

cão d 'uma mulher. Não ha um sô que seja egual
ao outro. Todos têm o seu encanto especial, o

seu capricho diverso, o seu ciume, a sua rai-

va, a sua maldade. Eu nem mesmo cheguei a

conhecer um —estudando tantos !— e quer a

minha boa e caprichosa leitora, que os conhe-

ca a todos !. . .

Mas não divaguemos. A sua amiga— diz—

sente-se abandonada, triste, com a vida des-

feita, porque o noivo lhe fugiu. . . Não se ir-

rite : é um caso de vulgar orgulho. Lamenta-o ?

Esquece-lo ha depressa ... Breve seccará as la-

grimas. veri . . . Odeia-o ? Comeca então a in-

teressar-me, porque vejo que gostou, que gosta
d'elle ainda . . . E' assim . . . Eu inclino-me mui-

to para o primeiro caso:— o amor proprio feri-

do, o orgulho espesinhado. . . Passará . . .

Agora não me fique suppondo um psycholo-

go porque eu apenas diagnostiquei um caso e

não lhe dei a synthese pedida. Para isso preci-
sava conhecer o coracão humano e eu. confes-

so, cada vez o entendo menos. . . Conhece o

seu?. . .

Então perdoe-me e dê-me razão. . .

JOSÊ DE FARIA MACHADO.

VIoqo de Macedo
A exposifão da Sociedade de Bellas Arfes do Porfo,

'
desfacaram-se nofavelmenfe as obras do esculpfor

Diogo de Macedo. que enfre a genfe nova é falvez a mais

bella affirma^ão de fa'enfo que ahi femos. Já na exposifão

da galeria da Miseiicordia. no anno passado, as suas es-

culpfuras — Camiilo. Beelhowen, A/ma doente e Madona

do Campo Sanlo, finham jusfamenfe chamado sobre elle as

affen^ôes da critica.

N

Diogo de Macedo

E agora a Noife do Calvario e a Rajada, duas bellis-

simas obras, cheias de emo^ão e ner os, vibranfes, inspira-
das, quentes ainda do enlhusiasmo que as modelou e fez do

barro a almi e da massa, o ga bo respiranfe, vieram con-

firmar que Dio^o de Macedo é um modelador excepcional
de momenfos, fixando-os, na tortura da sua arfe exponfanea
e insafisfeifa.

LISBOA—Os fíeis sahindo da egreja da Encarnagão, depois de ouvirem a missa celebrada

por alma de S.S. M.M. D. Carlos I e D. Luiz Filippe

CT" Pag. 516 l/lustracão Catholica
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^ltar-rpôr e Veoerapda
lnjageio de \ossa Se-
O^ora da £oi)ceicão de

Yilla Vi^osa

A egreja Matriz d'esfa villa, em logar
de honra, no altar da capella-môr,
encontra-se a velusta imagem de

Nossa Senhora da Conceicão, cujo retabulo,
infelizmente bastante deteriorado, por ser de

talha dourada, foi construido em 1716, segundo
o desenho do Padre Manuel Pereira, da Con-

gregacão do Oratorio, que o fez em Lisboa.

Esta antiquissima imagem está mettida n'um

camarim de madeira dourada, fechado por umas

artisticas grades de prata ou rofulas de bastante

merecimento, as quaes se abrem em occasiôes

solemnes e todos os sabbados, nos quaes se

celebra missa cantada segundo determinacão e

compromisso, dado por D. João IV, em 1646,

á confraria do mesmo titulo composta de fres

pessoas dirigentes somente, naturaes d'esta

terra, a qual se denominava regia. Tem estas

grades 2, '"56 de altura por 1,'"15 de largura e

se bem que haja quem affirme que ellas foram

dadas a esta Virgem pelo Condestavel D. Nuno

Alvares Peieira. donatario d'esta villa, eu as

julgo antes dadiva ou offerfa do principe D.

Theodosio, filho de D. João IV, cerca do anno

de 1653, em testemunho de reconhecimenfo pe-

O

VILLA VIQOSA—Altar e imagem de

Nossa Senhora da Conceigão na egrej'a matriz

las melhoras que obfeve na doenca, que o

accommelteu, por serem talvez bem trabalhadas

demais para a epocha a que se faz remontar a

sua origem.
Foi esta imagem que o monarcha Resfaura-

dor, natural d esta villa, constituiu Padroeira do

Reino, em 1646, compromettendo-se a dar-lhe

LISBOA—O novo minisfcrio

Da esquerda para a direifa :
—Co-onel Goularf de Medeiros, vice-almiran!e X=ivier de Brifr, coronel Gomes Teixeira,

coronel Theophilo da Trindade, general Pimenfa de Casfro, Dr. Guilherme Moreira e capitão Eduardo Galhardo

fCliclié do nosso corrcsp. phot. de Lisboa)
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em signal de vassallagem um feudo dc 50 cru-

zados em ouro por anno, os quacs dcsde 1857

afé 1910 nunca Ihc foram pagos mas foram en-

tregues cm todos esses annos pclos monarchas

ao palriarcha de Lisboa. ao ollerlorio da missa

de Ponlifical por clle cclcbrada no dia 8 de

Dezembro, na Sé d'aquella cidadc, do que nun-

ca se soube qual o molivo d esse procedimento.
Curiosa c a liisloria que, scgundo a tradi-

Cão, anda ligada a c^la imagem.

Segundo o que diz n illuslre cxtrcmoccnse,
Fr. Agostinho de Santa Maria, no scu Sancfua-
rio Marianno foi esla imagcm cnconlrada por
D. Nuno nas praias de Pcniche, denlro d'um

caixote, no qual se indicava ser deslinado ao

Casfello de Villa Vicosa: havendo tambem

quem alfirme que fôra esla imagem leila em In-

glaterra, nacão com que os porfuguezes já
maniinham boas relacôes no tempo de D. Fer-
nando I, o que me custa a acredilar por ser O

BOM JESUS DO MONTE (Braga)-DHferentes aspectos da ultima nevada
(Clichés cedidos yelo dist. phot. am. snr. dr. Augusto Sinval)

ANNO II

bastante imperfeita tal esculpfura para ser tra-

balhada n'aquelle paiz. E' um bloco de marmore

fôsco, cavado no meio para ser menos pesado,
tendo somenfe a cabeca, cujas feicôes feitas a

oleo, já bastante estragadas, nada primam pela
correccão das suas linhas, ostentando no bra^o

esquerdo um Menino, o que é digno de admi-

racão, attcnta a sua invocacão. Porém, para

corrigir talvez esfa desharmonia é costume pôr-
se-lhe aos pés, todas as vezes que se expôe á

veneragão do publico, uma mcia-lua de prafa,
mandada fazer em anno ignorado, pelos referi-

dos fres mezarios da sua Confraria.

& PAG. 518 ///ustracão Cathe/ica "O



Grande é. todavia, a devo-

gão que os habitantes d'esta

villa Lhe tributam. E d'Ella se

conta até que, vindo um bispo
de Elvas visitar n'esta villa a

egreja onde ella se encontra á

veneracão e desejando saber

se esta imagem era de pedra
ou não, a examinara dando-lhe

uma picadella com um alfine-

te, da qual immediatamente sa-

hira sangue.
Tanto os opulentos duques

de Braganca como os monar-

chas fíde/issimos lhe tribufaram

sempre uma grande devocão.

Os reis, D. João IV. D.

João V e D. João VI. D. Pe-

dro IV. D. Pedro V, D. Luiz I

e D. Carlos I. o Principe D.

Luiz Filippe e D. Manoel II,

talvez em homenagem de re-

conhecimenlo pela victoria al-

cancada na memoravel batalha

de Montes-Claros. em 1665, e

na qual tomou parte importante
como general, contra os caste-

lhanos. duas corôas de ouro

macisso, guarnecidas de pedras
de valor, sendo uma em 1740

para a Virgem e outra em 1742

para o Menino Jesus que ella

apresenfa no braco esquerdo.
Foi tambem aos pés d'esta

imagem que os oufros heroes

de Montes-Claros depuzeram
as muitas bandeiras por elles

tomadas aos hespanhoes, em

1665, ajoelhando-se deante d'el-

todos a visitaram c alguns d'cs-

tes a enriqueccram com bas-

fantes dadivas.

A rainha D. Calharina. viu-

va de D. Carlos II, Rci dc In-

glaferra, filha dc D. João IV,

veio de proposilo a esla villa

pagar-lhe uma promessa c n'es-

sa occasião inscrcveu-se na

Confraria dos Escravos.

As rainhas D. Maria I e D.

Amelia tambem lhe offereceram

prendas de valor e os seus ves-

Hdos de casamento, sendo o

daquella rainha o mais rico e

precioso qi e a Virgem possue.

porque é lodo recamado de pe-

dras de subido valor e de não

poucos diamantes.

O piedoso e 1 .° Conde das

Galveias, Diniz de Mello de

Castro. tambem lhe offereceu,

BOM JESUS DO MONTE (Braga)
1 — Vista parcial do parque, depois d'uma copiosa nevada. 2— Os effeitos da neve

junto do lago. 3
—Os fílhos do sr. José da Costa Junior. bríncando com a neve
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la mais de vinte mil pessoas em accão de gracas q

por tão gloriosa vicforia.

Villa Vi^osa.

Alberto Gonqalyes.

:||
—

FIGURAS DA BEIRA
(SEGUNDA SERIE)

Visconde de Guedes Teixeira

XIV

'ÁO ligava já muifo bem as ideias, e

tinha repellôes nervosos, muito fre-

quentes, muito alarmantes.

Contam mesmo que em casa o surprehen-
diam, a cada passo lavado em lagrimas, como

se estivesse perdido de vida e honra.

Tinham-no ferido de morfe.

O governo, conservando-o chefe em exer-

cicio da alfandega de Lisboa, teve rebates da

injustiga affrontosa que sanccionara, e encar-

regou o Visconde de estudar no estrangeiro as

questôes alfandegarias.
Guedes Teixeira acceitou, comprehendendo

o proposito affectuoso, mas ficando inconsola-

vel para sempre.

Durante mezes fez os estudos, que lhe in-

cumbiram, e ainda com uma proficiencia e ar-

dor que assombraram os melhores technicos.

Mas o novo trabalho exhauriu-o alarmante-

mente. Entregue o notavel relatorio da sua com-

missão, era visivel que o seu organismo depe-
recia muito.

Houve então quem pensasse n uma irreme-

diavel fatalidade? Houve. e mesmo na capital.
Em Lisboa ouvi eu dizer, que correu logo

soffrer Guedes Teixeira d'uma perigosa neuras-

fhcnia, preludio d'uma demencia mortal,

E ainda o nomearam inspecfor geral da cu!-

tura do tabaco no Douro.

A

O

BOM JESUS DO MONTE (Braga)

s Ex.mas snr.as D. Anna, D.Ju/ieta d'Azevedo,

D. De/phina Va/enga e o snr. Manue/

Zenha. passeando sobre a neve

m#% íâts&jwi

Um aspecfo da monfanha do Sameiro depois da nevada
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Guedes Teixeira viu que pretendiam conso-

la-lo, mas ainda ficou mais desconsolado, por-

que a injusfica continuava, soberana e repel-
lente.

Trabalhou ainda. e como poucos.
Ainda fez, a proposifo dos servicos do seu

novo cargo, um relatorio surprehendente pela
boa visão, pelo estudo, pelo enorme e equitafi-
vo senso pratico, prefaciado pelo illusfre Con-

de de Samodães.

Mas essa obra já foi publicada depois de

elle morrer, ferido no cerebro e no coracão,

como patriota e como polifico... e até, segundo
veremos, como industrial, o que elle, aliás, pre-
tendeu ser por muito amar Lamego.

q
terra, por mais que a desfigurasse a ingratidão.
Faltavam-lhe a elle muifo as forgas? Senfia o

organismo escalavrado, valetudinario? Notava

a atonia intermitfente do cerebro, a arythmia
pavorosa do coracão. a onda neurasthenica que

lhe levava o melhor das ideias e da vontade?

Mas havia ainda, por Deus! parenthesis de for-

ga, consciencia e fé. O seu grande espirito rea-

gia, a sua grande alma vibrava e amava sempre.

Foi n'isto que mais acariciou e robusteceu

o plano d'uma larga vida industrial para Lame-

go. Rehabilitaria a sua terra, resuscitando-lhe

a poderosa industria de ha seculos, sem nada

pedir ao poder central, á vida politica, creando
s uma obra semelhante á do Banco do Douro.

Este sonho. entrefanlo — di-lo o snr. Anto-

nio A. de Andrade— acalentava-o desde 1878.

E natural. Facilmente previu n esse anno de pai-
xôes partidarias quanto careceria depressa d'um

abrigo laborioso em que podesse esquecer as

alrocidades sectarias.

No seu sonho de indusfrial, porém, não en-

trou, pelo menos logo, qualquer pendor para
uma especialidade. O que elle anhelava era uma

grande fabrica, dando pão e bem-estar a cente-

nas de operarios. enriquecendo Lamego, fazen-

do-a bracejar em casarias novas pelos arrabal-

des rusticos, levando-a talvez afé á Penajoia,
talvez afé á Regoa, e exigir, por tudo, assim

uma via ferrea que a ligasse com o coracão do

paiz.

José Agostinho.

Catho/ica PAG. 521 ®

SAMEIRO (Braga)—Um grupo de bracaren

para lá do alto apreciarem o explei

O seu sonho de engrandecer a terra nafal

estava longe da realidade. como elle a quizera

e tantos annos esperara. Tinham vindo, depois
das decepcôes, os desalentos e, com estes, um

verdadeiro forpor, ennevoado de lagrimas que

ninguem poderia enxugar já.
A perturbacão mental do Visconde era até

bastante nifida para observadores experientes.
0 grande lamecense não occultava nem o seu

exgotamenfo nem o seu pessimismo. O sorriso

tornara-se-lhe amargo e um tanto pungente, e

mal podia fallar que lhe não viesse do peito

um suspiro mal dominado de saudade que o

matava.

Mas cruelmente ferido na vida publica, o

Visconde nem mesmo assim recuou. Sentindo-

se ankylosado. ataxico, ainda feve um arranco

de vida e energia. Lamego era sempre a sua

(
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SAMEIRO (Braga)—Um grupo de bracarenses que foram afé j'unto do femplo da Virgem,

para lá do alto apreciarem o explendido panorama offertcido pela neve



ITALIA—Aspecfo dcsconsolador que offerecem as ruinas de Anlanmro. que

á scmelhanga dc oufras povoagôes, soffrcu os ferrivcis cffeifos dos ullimos lerramofos

6

Lma das ruas de Avezzano dcpois dos lerramofos que desfruiram

varias povoagôes
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OS TERRAMOTOS EM ITAUA

Em consequencia dos forles tremores

de terra ultimamente sentidos em Roma,
foram destruidas varias povoacôes da pro-
vincia de Aquila. A cidade de Avezzano,
foi totalmente arrazada. Todos os edificios
ficaram n'um montão de ruinas sob os

quaes jazem sepultados os seus habitan-

tes em um numero aproximado de 10:0C0.

A povoacao de Sosa soffreu egual
sorte. Todas as suas casas foram des-

truidas e a maioria dos seus habifantes
ficaram sepulfados nos escombros.

Avezzano fica a 35 kilometros de

Aquila, na linha ferrea de Roma a Sol-

mana.

/ e 2— Paisagens de Avezzano e

Casfe/ de/ Monte, região dos Abruzzos

onde os ferramofos causaram

muitas desgragas.

3 — Alguns sobreviventes da calasfrophe
de Avezzano, procurando

os cadaveres das vicfimas enlre os

escombros.
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if\ Guerra Europeia
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Årfilheiros allemâes dispondo as pegas para um afaque

NOS VOSCES—Soldados de arfilharía desironfando uma pega
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to A invasão russa na Hungria—Retirada dos austriacos ante a avalanche da cavallaria russa

(Desenho de Ma(ania)



Q/rcf:

Conduzindo soldados feridos em campanha para os hospilacs dc Berlim

Alguns soldados Irancezes posfos fora do combafe devido å explosão d'uma bomba allemâ

anno h
°
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Brindando pela vicforía dos excrcitos alliados

AN.NO II

0 general von Kuhl acompanhado do seu esíado maior
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Barbas. — Em campo de prata uma cruz de negro

llorída e vasia no campo.

Timbre : a cruz das armas.

Oulros Irazem no mesmo escudo uma orla

com dois ramos de era lloridos em ouro vestido

de verde e com um ramo de era na mão.

BarbatOS. — Em campo vermelho uma banda de

prata e em cada canlo do campo cinco vieiras

d'ouro em aspa gretadas de vermelho.

Timbre: uma aspa de dois Ironcos d'arvore

em ouro esgalhados e escurecidos d'azul com

cinco vieiras penduradas nos galhos.

&
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