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I<ftrøpá h 5emâna
*****

FIO DE SANGUE

ELA querla vez o aucíor d'esfas chro-

nicas regisfa no paiz movimenfos

sediciosos. D'esfe, não senfiu elle

a denlro da cidade o alhmosphere de sobre-

sallo e^de enciedede q^-e são o rnsfro de fo-

das as insurreicôes frecessedes. O echo dos

aronfecimenfos accordou-o na placidez d'uma

aldeia aonde as noficias do que pelo mundo

vae, alegrias e dôres. desgroges e friumphos,

apenas assomam fardias, pessedes as horas

inebrianfes e os momenfos de panico . . . De

volfa d'uma visifa n velha e encanfadora

cgreje romanica de Arnoso, que o alfo senso

arlisfico dos Pindellas menfém e conserva,

n'um deli< ioso recanfo do concelho de Fama-

licão, um amigo me defeve o cavallo para

confar vegamenfe, ainda, que n'uma das noi-

fes frensocfas hnviam dynamifodo a ponfe da

^S,L-<'}_ Trofa. Abrindo logo depois um jornal d'esse

dia, que levava verifiquei a cerfeza da infor-

mafão que me haviam dado, da renova?ão
das fenMivas revolucionaries no paiz, esfa

fão deso'adora como as oufras e já afraves-

7 sada por um fio de sangue de suiridio fragi-
„S co, que fica como um symbolo mncabro e

agoirenfo da hora frisfe em que a consciencia

da ne^ão já se crispa nas afrozes convulsôes

do desespero. Ah ! eu comprehendo, embora
o condemne como um crime peranfe Deus e

um aclo de covardia peranfe os homens, eu

comprehendo o gesfo morfal do inforfunado

prisioneiro da Repub'ica: e chego de mim

para mim a conceber fodo o quadro negro

de horror, de fédio e suprema côlera que foi

n anfecamara da morfe para elle! Eu com-

prehendo . . . Soffo-Mayor foi um romanfico.

Sonhou; e o paiz cahira em profunda npo-

fhia, sem capscidade paro um esfon;o. Mui-

(o alfa voou a sua confianca e por isso cahiu

em pleno abysmo . . . Qunnfos como elle, es-

fão sonhando ainda! longe, muifo longe da

realidade da sifua^ão cujo simples esfudo,

quando não embranquece as fronfes, ama-

. . durece os mocos do paiz. que são os gran-
'

.

m
". , nnocenfes da crise que elle padece. E' esfe es-

ludo que lodo , _ j r r •

M s os porfuguezes devem fazer a fno. como um

ongo examc
je conscjencja sem pedîr demasiado ás fheo-

rias, oue os r- j j** 'evanam pora tora do mundo em que vivem,
sem se oterem je mais ^ medifa<;êo do que veem, porque
csfa os atirarja para os granJes desesperos que são fambem
o ponlo tina] dos grandes cansa^os moraes.

A maior papfe dos meus compafriofos parece fer es-

quecido que Porfugal enfrou doenfe ha mais de oifenfa an-

nos e que esfá hoje na derradeira phase do mal que o cor-

roeu lenfamenfe afé ao 5 d'oufubro, precipifadamenfe desde

enfão para cá. Por mais desproposifada que parega. esfa

affirma^ão é capifal para a analyse da crise que elle solfre,

porque, desde que não affendamos ás causas fofaes do des-

calabro, não poderemos confeccionar o remedio para elle.

•«

Os pOrfuguezes não gosfam dc firar as ul-

fimas conclusôes quc a logica lhes ensino.
Param sempre a meio do caminho des-

de que n'esfo ou n'oufra qualquer allura,

uma illusão fagueira e desnorfeadora Ihe diz: allo. Fascino-

dos pelo falso, falsissimo prcconceifo liberel que engendrou
o consfifucionalismo e acabou por formar monarchicos pra-
ficos que fm fheoria eram republiconos e forám assim os

melhores obreiros da republica; apoz a proclama^ão d'esfa,

fioram de im governo semi-conservador republicano, levado
ao poder por um plafonico amúo do exercifo, a garonfia da

ordem nacional, ignoranfes de que denfro da rapublico as

solucôes conservodoras são sempre as mais desasfrodas

porque, invariavelmenle improlicaveis, dada a essencia radi-

cal do regimen republicano, ellas teem por dcsfecho a re-

accão em recrudescimenfo do jacobinismo mais faccioso, a

resurreicôo do enarchia syslhemalisada, como diz um illustre

escriptor francez, e como ogora esfamos presenceando, apoz
o 14 de maio. Illudidos, julgam que 80 ou Q0 annos de doen-

^a, que se caracferisoujpela oberragão]dos caracféres, po-

dem curor-se de um dio para o oufro, sô porque fodo a olfi-

cialidade do exercito, elemenfo indispensavel n'uma insurrei-

^eo, deu o sua palavro de honra sobre um auxilio efficaz

das suas espedas, sô porque pelo menos, a maioria d'cssa

classe ainda nôo edheriu complefamenfe oo regimen.
Fis a grande illusão. Ello fem alimenfado a nossa vida

vae para um seculo, deformando-nos o espirito, omollesfan-
do afé os proprios musculos.

Lucfar confra ella? Exccllcnle. Mos caufella! O fio Jc

sangue rolando na foce de Soífo-Meyor, é um oviso (rogico!
Confra o illusôo nodo volem' sedi^ôes. A republica é uma

minorio que decidiu viver a fodo o cuslo, e o paiz que ella

domina, nôo se convenceu einda de quc é sempre possivcl
compôr oqui'Io cujos clemenlos sc possuem, c de quc podc
nôo morrer, meis oindo, lcm direito á v'do. Sômenfe, n rc-

publico fem no môo lodos os dirci'os do foite scm razão c

o paiz fcm openos o razão scm fcr o forca, c csla so odqui-
rirá quando, abandonar a illusão liberal por
uma vez e cm massa repelir o senão não da
historia.

Que afinal, a lucfo entrc a Irodiccôo na-

cional e n rtpublica define-se bem n'estcs frcs

quadros: Coucciro debalde esperando quc Ihc
abrissc as porfos dc CHoves um homcm quc
dois dios onfes jurava morrcr para os abrir;
o povo admirando o exercilo quc desem-
baînhavo os espodas para os enlrcgar; c os

clei<;ôcs do 14 de moio !. . .

Coulello! O fio dc sanguc cscrcvendo a

polavra desespêro na lace branca de Sodo-
Mayor — alma ingénua e potriofo dc illudido
— é um oviso frogico. Ceutcllo!

F. V.
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Pfl UlPfí QUE Pf\3f\

A litterattira desce...
ooo

Ne remorquez-vous que si vous recorrer â l'arl
en tant que malades, vous rendrez l'arf nialade?

c

'REIO que é de Au-

gusto Comte esfa

phrase: cSempre
incapazes de consfruir, os

litteratos realmente sô pude-
ram tomar parte na demoli-

?ão, porque sô ella lhes per-
mitte usurpar passageira-
mente um ascendente espiri-
tual.>

Não ficam descabidos

n'estas paginas christãs

da Illustragâo uns commentarios á

profunda synthese de Comte. umas

ligeiras notas á margem da nossa

vida litteraria que serão tambem

o depoimento d'um obscuro traba-

lhador, nada amigo de reclamos,

que de perto tem observado o cor-

tejo caricato dos genios do seu

tempo . . .

Ainda ha dias li um capitulo de

Georges Deherme(l), positivista
convertido á fé catholica. em que

elle analysava e muito bem sob o

i■
-

-j ponfo de vista moral e psychologico,

VYjS a vida litteraria da Franca terminan-
'

do por esta phrase impressiva : 'os

povos teem os parasitas que mere-

cem.»

Com effeito, a vida social mo-

derna é todo um libello formidavel

contra a desorganisacão individualista, e erra-

damenfe se procede atacando as victimas d'ella

em vez de destruir no proprio fojo o monsfro

da anarchia. que as fez. Foi ella que causou,

o fremendo desastre que é a desordem, a deslo-

cagão das classes médias, a formacão d'esses

pequenos e tão deleterios fácos d'envenenamento

chamados: o baixo commercio. a pequena indus-

tria, o sinecurismo irresponsavel, a politicagem

incompetente, a falsa e pequena sciencia, as bel-

las-artes mercantilisadas—o parasitismo social,

emfim, que se concretisou n'uma sô figura, ao

(l) Les classes moyennes, L'Êfude sur le parasiiisme

social. Poirs, Perrin, 1912.

ANtfO III /llustracão Catholica

Nielzche.

mesmo tempo ridicula e damninha : o

parvo cmancipado. o irresponsavel-di-
rigente!

Ha tempos. eu disse aqui o que era

a mocidade litferaria —

mogos doenfes

a sua dissolvencia de costumes, a sua

negligencia pela moral e pelo dever, a
sua preocupacão de épafer, de fazer

parar deante d'ella o transeunte para
Ihe ouvir incomprehensiveis tiradas. e

arrancar-lhe por fim do espanto e da ignoran-
cia estas palavras solemnes: — é um rapaz de

valor! Hoje, quero dar mais um aspecto d'es-

ta deliquescencia intellectual e moral da camada

litteraria, incumbida da tarefa de cobrir de ou-

ropeis o animal proteiforme da anarchia . . .

O homem sem fé não admitte lei. Obedece

apenas a necessidades physiologicas. Como a

besta, sô a murro se submette. Escravo d'aquillo
que tão bellamenfe os livros de educagão reli-

giosa chamam as más paixôes que nascem do

coragão, centro de toda a vida animal, impelli-
do apenas por ellas, livre do freio moral, elle

ergue-se liberfo e emancipado olhando apenas

para si, porque desde que despreza a religião
que lhe ensina deveres, cahe em plena revolta

em nome de seus sagrados direitos. 'Foram os

direifos do homem e a metaphysica revolucio-

naria que crearam o monstro a-social», cscre-

veu Deherme.

Seja esse homem um lifteralo. Para elle sô

existe a phrase rimada ou dialogada. O reslo

é nada ou quasi nada deanfe da phrase que

nada é. Entre a sua confraria litteraria, essc ho-

mem é adjectivado de €divino». cgenial» e alé

de €supra-divino», E o mal não é de hoje, 0
mal vem de todo o romanlismo-naluralista; (náo

ha, ao contrario do que muitos creem, conlra-

dicgão n'estas palavras). Gustavo Flaubcrt sa-

crificava o bom senso e a clareza á sonoridade

de uma phrase; cTanto peor para a ideia, ex-

clamava elle, o rylhmo acima de tudo!» Para

elle, como para Theophilo Gautier e tantos ou-

tros. a moral e a significagão da arte estavam

€na propria belleza» . Agarrados a esta affir-

magão imbecil. ignoravam que o bello é pura
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mente subjectivo e so diz res-

peito ao homem ; que não ha

arte sem moral porque a artc

é a ordem nos sentimentos e

nas emocôes e sô a moral a

pôde estabelecer; que a ar-

te é essencialmenfe religiosa.
"A poesia. disse-o o proprio

Guyau, é o olhar lancado ao

fundo brumoso. movedico e

instavel das coisas» e o fim

da arte, cproduzir uma emo-

cão esthetica de caracfer so-

cial» . Ora, resumindo-se a

arte n'estas duas palavras :

manifesfar concenfrando (ma-
nifestar o mais alto e mani-

festar a todos, dizia Taine),
sá um grande e sublime en-

thusiasnio religioso poderá fa-

zer com que ella seja elevada

sem cahir no esotérico, e po-

pular sem ser baixa, porque

sá a religião (que, sendo humana. sem ar-

te, é apenas uma supersticão e um fanatismo)
dá o mais alto ideal da Communhão social e

portanto ergue a arte aos cimcs mais altos, —

e tambem porque não podendo existir arte

sem moral, e moral sem religião a arfe hade

ser, como disse, essencialmenfe religiosa.
Mas os parasitas-litteratos ignoram-o e con-

tinuam bradando petulantes: queremos a arfe

pela arfe I
"Tres palavras vazias de sentido I dizia des-

denhosamente Dumas. Ou melhor, vazias não,

cheias de sentido, mas de um mau sentido. de

um sentido equivoco e perigoso . . . Que é a

arte fôra do homem ? A que corresponde? Qual
a materia d'ella? A arte não tem realidade nem

exisfencia senão para o homem e pelo ho-

mem». E Proudhon concluia bem: ca arte nada

é fôra da moraU , porque toda a litferatura que

'
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fí/?,4G4 MODERNA—O novo mercado

não vise a perfectibilidade moral e portanto a

perfeicão religiosa. é ou enfezada ou baixa.

Dominados apenas pelo instincto e por um

egocentrismo tolo. ei-los, aos litteratos em revol-

fa, em plena obra demolidora, invadindo o mu-

ro da vida prívada, pretendendo ensinar moral

do tablado da immoralidade, contribuindo assim

para a anarchia geral, revolvendo todas as

ignominias, buscando o inédito na preversidade
e na anomalia. alimentando os seus organismos
nos detalhes dos lares, na orgia, na prisão, na

galé e no prostibulo I Sahe um menino do col-

legio e do lyceu, com o desejo de ser um bo-

hemio e com a imaginagão exaltada, e logo se

enthronisa arfisfa. Para subir e attrahir atten-

gôes faz chanfage do vicio dentro em pouco um

côro de illetrados rodeia-o de louvores. Se pre-
tende ser humorista como agora se diz, chaco-

teia do pudor; se romancista, submerge na po-

dridão, arranjando um mono-

culo á E?a, estragando a lin-

gua, sem ideias, ancioso da

famosa originalidade, o vello

de oiro dos novos argonau-
tas grotescos. A originalida-
de ! CA revolta individual, es-
creve Carlos Maurras, no

Avenir de I Intelligence. uma

vez reconhecida sob o'nome

de originalidade por principio .

de arte, delerminou uma pro-

funda anarchia*. A originali-
dade é todo o mal moral e

intclleclual que ella revela,
veio-nos do romantismo que
exallou o impudor e o thea-

tralisou até ao tragico, origi-
nando suicidios e crimes pas-
sionaes. O rHal que não fez

BRAGA MODERNA—Inferior do novo mercado Por exemplo, o sombrio Wer-

<3C paq. 148
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OnR casantfnîo illûsípe

Os noivos

Na visinha freguezia de Soulello em que os poes da

noiva feem o seu solar realisou-se ha pouco o casamen-

i

to da ex.ma Snr.'1 D. Guilhermina Alves de Faria com o

snr. dr. João Maria da Cunha Barbosa.

Ao enlace auspiciosíssimo assistiraiĩî Suo Excellencio

Reverendissima o Senhor Arcebispo Primaz e numerosos

convidados da mais fina sociedode bracarense.
'J

Capel/a parficular da casa do snr. Manuel

Faria, pae da noiva

fher ! O mal nasceu do romantismo cquando a

sensibilidade usurpou uma funccão a queera eé

extranha, e. não contente com sentir e fornecer

á alma os calores da vida que lhe são necessa-

rios. quiz inspirar-lhe a sua direcgão» . Pense-

mos agora, em que os espiritos que se deixa-

ram subjugar pela sensibilidade, acreditando que

em cada sensibilidade particular existe um prin-
cipio de ordem e unidade, tornam-se juizes dos

seus proprios destinos e lomam-se a si mesmos

por modelos philosophicos.
Penseinos em que sobre elles

se exerce com enorme pres-

são a influencia anarchisadora

do romantismo impudico. E

não nos assombraremos de
'

que Victor Hugo se vanglo-
riasse de ter 'rehabilitado o

forgado e a prosfiluta» nem

das obras demolidoras das

nossa modernas notabilidades

litterarias, falsamente chama-

das obras de analyse de cos-

fumes. (l) Que obra constru-

ctiva nos deixou o Eca e Fia-

Residencia do snr. Manuel Ålves de Faria

(l) "Eu não dissimulorei, dizia e

snr.a de Sfael, que os romances mes-

mo os mais puros, fazem mal; ensina-

ram nos demasiademenfe o que ha de

mais secrefo nos senfimenfos.,,

ANNO III /ilustragão Catho/ica PAG. 149 ®



Convidados e noivos depois da ceremonia nupcial

lh/> ? Qual a arle moralisadora do Junqueiro
Da Velhicc e da Morte de D. Joĩio e das

fFarpas ?
E não são clles os mesfres de hoje, mal

copiados, mal seguidos por uma camada juve-

nil que julga a litferatura a arte de atar pala-
vras e periodos, explorando o bizarroôco pa-

ra vender melhor e a descripgão lubrica do es-

candalo campando de critica ? . . .

o

o

A corrupcáo da litteratura, pelo mercanli-

mo e pelo snobismo, é a prova de facto da sua

nullidade, A arte é hoje um parasilismo. Basta

vêr a chusma que sôffrega se apinha nas ex-

posigôes, nos concursos e em certas emprezas

creadas para sustentar confrarias, em nome do

resurgimenlo da raga, á custa do burguez es-

fupido que não percebe nada dos livros postos
no mercado -- verdadeira escola da fulilidadc,

da independencia absurda c

do cynismo que se cntretem a

descrever a variada lucta dos

sexos ou coisas que sô ella

sabe o que são.

Do impudor romantico vie-

mos para o impudor realisfa

e naturalista, Hoje estamos

em maré de requintes. bus-

cand^ espirilualisar se (sic.)
o impudor e a sensualidade,

sob o prelexlo de não sei que

symbolismos mysleriosos e in-

comprehensiveis, E' sempre a

desordem na arte , . . que, po-

sitivamente, não é nem deve

sêr cultivada por todos os que
lêem e escrevem sem erros,

nem mercado em que cerlos

defraqués arranjam vida. E'

o parasitismo na arte; e eu

Grula no jardim do palacefe da noiva, O snr. Manuei Alves Faria recordo aqui uma justa e pro-
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unda affirmacão de Veuillot ;

"O punhal mais agudo, o vc-

neno mais activo e mais dura-

doiro, é a penna em mãos sujas,
Com ella muda-se a opinião de

um povo, que fica pôdre., e es-

Iraga-se todo um século».

F. d'Almeirim.

Jjei^da de

I^as J^aUiécas
0O0

-' ítá
'

'■"•"■
-v tM WWLam

Hi
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L *^H
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EmL' BK^sl

'A velha Casfella sente-

se um povo rico de

heraldica, de convi-

cgôes e tradicôes seculares, de lendas e con-

tos de tempos idos, uma ra?a aristocrata (como
nenhuma outra) na pureza do sangue azul d'es-

tirpe, na Fé dos seus avoengo's heroes e sanfos,

fhesouros do passado conservados invulnera-

veis ao môfo e á polilla das bibliothecas nos

seus pergaminhos sem conta, até á pedraria ar-

chaica dos seus monumentos de Fé e d'Arte,

em cathedraes magestosas, pacos e castellos

de torres ameiadas e ponfes levadicas, solares

O

0

A 'corbeiIIe> da noiva

(Clichés da Phot. Belle/.aJ

medievaes, alhambras e alcacares sumptuosos.
Ha villas e aldeias que conservam o cunho

caracferistico da épocha em que floresceram,

vendo impassiveis o decorrer das civilisacôes

e do progresso, inalteraveis ás evolucôes dos

tempos, e ás revolucôes mesmas, estalicas n'es-

sa pagina da Historia que as timbrou atravez

dos diversos dominios godos, wisigodos, ara-
bes e christãos.

As viagens d'estudo e d observacão em

LAMEGO — Grupo de sacerdofes que celebraram recentemenfe o anniversario da sua ordenagâo

Anno l!i Wustragão Catholics. Pag. 151 ®



Hcspanha transporlam-nos uns seculos mais

atraz, julgamos viver por momentos d esse pas-

sado, em pleno seculo XX.

Deixando Ciudad Rodrigo atravessa-se uma

enorme planicie, ao fundo uma encanfadora pai-

sagem circumdada pelas montanhas da Sierra

de Francia, cantos arborisados n 'um reflexo de

luz roseada, oulros accidenfados, despinhados,

surgindo aqui e alli sombras frondosas por en-

tre as rochas ebrupfas e os abragos dos ro-

chedos n essas gargantas tão apertadas da

montanha que difficilmenle lá penelram os raios

solares. alli nascem na exhuberancia e promis-

cuidade d'uma nuitta virgem, arvores e arbus-

tos, plantas de toda a especie que são abrigos

da caga e os antros de féras florestaes, como

os javalis, perseguidos por os cagadorcs mais

arrojados, n'uma extensão de legua, com muro

de 3 metros, ainda hoje conservado, jazem rui-

nas d'um convenfo de Carmelitas descalgos en-

tão muito celebre pelas virtudes dos seus mon-

ges e os rigores das penitencias lá praticadas.
Pertence hoje ao duque d'Alba, bem como um

Castello medieval, em completa ruina, que nin-

guem gunrda, tão inhabitavel e inhospito é este

canto chamado Las Batuécas n'um encanta-

mento de paisagem que emmoldura n um qua-

dro pittoresco e original estes escombros.

No interior extensos jardins. um sem nume-

ro de fructeiras resisfem ainda aos annos n'um

pomar esquecido, onde serpenteia o riacho de

Las Batuécas que deu o nome ao valle e á

Virgem solitaria da ermida que chora o seu

abandono como a Virgem de la Piedad que

fruncada e fôra do seu pedestal ]az n'aquelle

Campo santo, onde em noites claras vagueiam

como sylphos os espiritos monasticos que em

Ul tfll/llll nû IffllllM

Carros ornamenfados
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Nas ruas da Povoa

2 tempo foram os Carmelitas descalcos de Las

Batuécas.

Um enorme porfão abre para a cêrca, onde

um Crucificado de madeira carcomida, pelo tem-

po, preside mudo e doloroso áquelle abandono,

sic fransif de fudo o que é humano, dizendo

ao morfal que se lembra d'alli poisar: cBene-

dictus qui venit in nomine Domine.»

Qual n'outro cemiterio, n 'uma avenida de

cyprestes giganfescos conduz á portaria do con-

vento, n'um nicho S. José impassivel serve de

porteiro das ruinas.

Uma enorme ala de cedros entre hervas e

espinhos, silvas e roucas que inundam hoje
essa avenida conduz-nos á ermitagem onde

quinze cellas receberam os frades em retiro e

os ermitas temporarios.
N'uma d'ellas o soalho é mais gasto, na

parede coberta de musgo nofam-se aqui e alli,

em frescos, perfis de virgens, de santas, sempre

o mesmo; habifava-a a miudo o frade mais no-

bre e com maior reputacão de santidade, pin-
tor e esculptor afamado, o mesmo que esculpiu
a Magdalena da Grufa que alli chora ainda, e

de cujas faces as lagrimas sempre correm. de

seculo em seculo, n'essa inconsolavel dôr amo-

rosa e arrependida.

Quem observar a imagem carcomida e es-

verdeada pela humidade e os esfragos do fem-

po adivinha os mesmos tracos dos esbocos da

cella da ermitagem, da Virgem da capella, de

varios frescos apagados quasi, aqui e alli, os

mesmos da Piedad, essa mesma inspiracão que

viveu fiel e immorredoira na alma de Frei Ro-

O drigo de Santa Maria, esse frade mô?o e gentil
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quc a lenda nos mostra cavalleiro de Malfa,
militar brilhando, seguindo Dom João d'Aus-

tria a Lepanto c voltando glorioso. deixa as

grandezas e os prazeres do mundo pelo burel

e um misero catre, pela penitencia e austerida-

de d'um ascefa n'esse convento de Carmelilas

descalgos.

Diz-nos essá lenda que ao regressar cober-

lo de louros, procura a sua noiva que em so-

nhos o seguira e n'um momenfo em que se jul-

gou a bafalha perdida e a noficia da sua mor-

te transpoz os muros do seu Castello, ella n'um

desespero e n'uma dôr infinifa abandonao mun-

do e tôma o habifo n'um Carmélo tambem. POVOA DE VARZIM—A bafalha de flôres

Visfa parcial do cortejo

Foi em vão que Rodrigo tentou revê la, de

tanfo amôr guarda apenas uma loira madeixa

que como um talisman o Ievou e trouxe de

Lepanfo, abandona tudo, menos isso, conser

va-a n'uma medalha de ouro cinzelado junfo ao

peifo que o burel cobrira para sempre.

Na sua vida dasceta a arte de Giotfo ilu-

mina-o, pode pintar. esculpir, confiar ao mar-

more, á madeixa. á téla essa imagem que viva

secreta na sua alma, immortalizar os tragos da

sua virgem amada.

"^mmm^mm/
.

''
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E grande a repufa^ão da sua santidade,

passa a vida em penilencias ausleras, tudo im-

môla a esse Christo do Calvario, fudo. menos

essa loira madeixa, essa nunca. e quando um

dia do pobre cafre o levam gelado e inertê á

ferra fria, enfre o burel que lhe servira de mor-

falha, em vida brilha como outr'ora a medalha

dourada que guarda para sempre, no segredo
do tumulo esses fios de ouro d'uma madeixa

da amada virgem de Frei Rodrigo de Sanfa

Na praia

fClichés stereographicos de J. Carlos d'Almeida)

Barcos embandeirados

Maria, a virgem carmelifa 'muifo pallida e loi-

ra, muito loira e fria.»

Tuy, 20-8—915.

Almafalla.

O mafrimOnio é o unico asylo pacifico, em que o amor

n esfe mundo fenebroso pôde achar uma pafria. depois da

sua expulsão do paraizo.

Quanfas vezes o amor, apesar de fudo aquillo que o

cosfuma prender á ferra, fem pedido as azas á religião,
vendo que o fempo ou a dôr lhe ha feito murchar as suos?
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Vi/la do Conde—As azenhas do Ave
:/■

Ai quanta vida arrojada

aos alcantis de Peniche,

como creanca amada

que atira longe o seu dice!

Tristes morros da Papoa,

Estellas e Farilhôes,

Que de maguas não resoa

Cada um dos vossos cachôes!

Peniche—Forta/ezé edifícada sobre os rochedos
P. J. J. d Abreu Campo Santo. do alto da Vel/a
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Peniche—Porfinho de revez.

Deste porto saem a maior parle dos bar-

cos que sc enlregam ao meslcr da pesca. 0

Insfifulo de Soccorros a Naufragos benefi-

ciou o recentemente com oplimos paredôes

de cimenlo armado, afim de tornar facil o

seu accesso em pleno tcmporal do sul.

PENICHE—Porlinho de revez

A Doca

Peniche—A doca.

Construida por mandado de D. Pedro V

na visita que fez á linda villa, €a flôr do

Atlantico., Vê-se ao fundo a ponte que da

povoacão é caminho para a praia, e corre

junto de um panno das vetustas e robustas

muralhas dc D. João III.

Todos os cclichés» são do sr. J. Ra-

mos Marques Verissimo, intelligente conter-

raneo.

J. Ribeiro Coelho.

Peniche

A praga cujo nome perpetua um dos seus

mais illustres filhos, o invenlor do ensino lit-

fcrario dos surdos mudos, é modesta como

a villa. Hoje mostra grande animacão, peja-

da de romeiros que se- dirigem á Capella de

N. Senhora dos Remedios, a festeja-la. Largo Jacob Rodrigues Pereira

em dia de cirio



fl "lllustracão Catholica,, no Brazi

b
RIO Dt JANEIRO—llholôs da Biihi., Guanabara

NOVA FRIBURGO^Um rclampago
C'icli'1 dojsnr. Anguslo Souc;i-oux

^^^^x@8)^Sv3S)^^K^sK^^/cí• Ĩ««V jfí
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PEQjUENINOS

Jesus ao peccador
Despreza minha filha, o vão cuidado,
Phantasma com que o Mundo te seduz.
Vem humilde prostrar-te junto á Cruz
Onde por teu amor estou pregado.

De espinhos agudissimos coroado.
O sangue de meu Co'rpo sae a flux,
A sêde ardente angustias me produz
E de todos estou abandonado.

Teus peccados causaram meus tormenfos,
E Eu tudo supporto sem lamentos

E os bracos tenho abertos ao perdão.

Não temas, sou teu Pae, teu Salvador,
Vem depressa com fé, cheia damor,

Refugiar-te aqui . . . no Coracáo.

►-»—♦-

Maria é ijossa Mãe

Estava a doce Mãe. Virgem Maria,

Esmagada afrozmente pela Dôr

Ao vêr o caro Filho, o Redemptor,
Pregado n'uma cruz em agonia,

Tudo está confurbado n'esse dia,
Treme a terra em seus eixos de pavor,

E o homem sô no auge do furor

Blasphemia profere e zombarial

Enlão Jesus diz.- reine a Caridade ;

Mulher. sê Mãe da pobre humanidade,

Que hoje em mim sô ha a compaixão.

E Maria logo, olhando pelo espaco,

Todos os homens viu e n'um abraco,
Os eslreitou de enconfro ao Coracão !

Cabril, 15 de Maio de 1913.

P.c Manuel Antonio Baptista
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0 FArrøSMO DO CHÁ
ooo

,01 da Asia que elle nos veio, como

todos os fanafismos. diz Gabriel

Mourey, e bastou-lhe alguns annos

para fazer a conquista do 'mundo occidentaU.

Os seus fieis são já tão numerosos como

os grãos de areia do mar e como as esfrellas

do céo. Todos os dias se criam capellas em

honra do novo deus. Denfro de pouco tempo
não haverá a mais pequena aldeia da Europa
que não possua o seu fea room.

Foi sô na dynastia dos Tang, pelos meados

do seculo VIII. que o chá comecou a desempe-
nhar o seu papel philosophico e civilizador.

Louwouh é o nome do seu primeiro apostolo.
Nascera n'uma época em que o budhismo, o

taoismo, e o confucionismo procuravam uma

synthese commum. Como verdadeiro poeta que

era, formulou o rito do chá segundo as leis de

harmonia e de ordem que reinavam atravez de

fodas as coisas existentes. A sua obra Cha-

king, pode ser considerada como os Vedas do

chá. Com efleifo, n'essa obra nada se omitfe

do que diga respeito á deliciosa bebida a que

os lyricos chinezes tão elegantemente chamam

€a espuma do jade liquido» .

Segundo Louwouh, por exemplo, á melhor

qualidade de chá reconhece-se no que as folhas

devem ter: 'prégas como as botas de couro

dos cavalleiros tartaros, rugas como a papada
d'um boi possante, desenrolar-se como a nebli-

na que sobe d'um barranco, brilhar como um

lago bafejado pelo zephyro, ser humidas e sua-

ves como a ferra fina que a chuva limpou, re-

frescando.*

Em seguida ennumera e descreve os frinta

e quatro utensilios que constifuem o equipamen-
lo do cthéista», desde o fogaieiro de tres pés
até ao gabinete de bambú que os encerra. A

questão da côr das chavenas lambem desem-

penha um papel importante. Para Louwouh,

que fazia uso do cbolo de chá» a porcellana
azul é a materia ideal; mais tarde, os 'fanaficos

do chá» do tempo dos Song preferiam as cha-

venas d'um azul carregado e casfanho escuro ;

estes fomavam o chá em po. Finalmente os

Ming, que bebiam a infusão de chá, preferiam
principalmente a porcellana branca e muilo fina.

O

O que mais nos interessa, no ponfo de vis-

fa pratico, é o methodo para fazer o chá re-

commmendado por Louwouh. A escolha da

ag'ua é tão importante como a maneira de a

fazer ferver. Na opinião do "apostolo do chá»

a agua da montanha é a melhor, depois vem a

agua do rio, e em ulfimo logar a agua nascente §
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ordinaria. Ha fres csfados de ebulicão : o pri-
meiro, quando £s pequenas bolhas, semelhantes

a olhos de peixe flucíuam á superficie; o se-

gundo quando as bolhas são como perolas dc

crysfal que rolam para a fonfe; o ferceiro,

quando as vagas salfam na chaleira, Torra-se

o 'bolo de chá» ao lume afé que se tornc fenro

como o bra?o d'uma creancinha. depois pul-
veriza-se enfre duas folhas de papel. Deita-se-

Ihe sal na primeira fervura, e chá na segunda ;

na terceira, derrama-se uma colherada cheia

de agua fria para humedecer o chá e 'restituir

á agua a sua juventude> .

Então enchem-se as chavenas e bebe-se, "O

necfarU As folhinhas com nervuras ficam sus-

pensas como nuvens em fôrma de conchas n'um

céo sereno, ou fluctuam como nenuphares bran-
cos n'um tanque de esmeralda. E' d'essa bebi-

da que fallava Ho-foung, poeta tang, quando
dizia : CA primeira chavena humedece-me os

labios e a garganta, a segunda quebra a minha

solidão, a terceira penetra-me nas entranhas e

agita n'ellas milhares de ideographias exfranhas,
a quarta produz-me uma leve transpiracão, e

toda a parte má da vida sae atravez dos meus

pôros: á quinta chavena estou purificado; a sex-

fa transporta-me ao reino dos Immortaes. A sep-

tima, ah I a septima . . , Mas não posso beber

mais I Sinto apenas o sopro do vento frio en-

tumecer-me as mangas. Onde está o Paraizo?

Deixae-me subir n'esta brisa, e que ella me le-

ve para lá !»

Tinheis imaginado alguma vez, formosa lei-

tora, que o chá fôsse capaz de proporcionar
ao ser humano semelhantes extases? E' certo

que Ho-toung era poeta . . . Quem vos prohibe
de o ser tambem? Os poetas, embora elles pro-
prios o pensem, não são sô aquelles que se

exprimem em versos e fazem d'isso uma pro-
fissão. Depende apenas de vôs. amadoras e

amadores de chá, ser poetas como o era esse

€enfhusiasta do chá» de não sei quantos secu-

los e como o são ainda os fanaticos do chá de

hoje. isto é, fodos aquelles que praficam deli-

cadamenfe, subtilmente, com todos os requinles
que elle exige, o fanatismo do chá. Os minutos

que decorrem de embriaguez que a preciosa
bebida lhes proporciona são, na vida correnfc,
homens e senhoras que, em todas as circum-

sfancias.conservam uma doce.harmoniosa e sor-

ridenfe serenidade.

Pelo exlracfo

EDUARDO DE Noronha.
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f\ Querra Europeia

A arfilharía ausfriaca disfargando a sua posigão afraz do arvoredo

NO OR/ENTE— Offíciaes ing/ezes servindo-se de camellos como meio de transporfe
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^lflnecdotas historicas Hi
Ditos e pensamentos

Westermann

GENERAL Westermann, o intrépi-
do combatenfe do 10 de Agosto e

da Vendéa, disse altivamente no

tribunal revolucionario:

—Hei de pedir que me dispam diante do

povo, verei os sefe ferimenfos que tenho, todos

recebidos pela frente. Pelas cosfas sô recebi o

que me fraz aqui!

Cabeca e coraqão da Fran^a

No anno de 1864 era presidenfe do corpo

legislativo o duque de Morny e travava-se na

Camara o debate da resposta ao discurso da

Corôa. Depois d'um discurso de Thiers, Eu-

genio Pelletan reclamou o restabelecimenfo do

direilo commum para o regimen municipal de

Paris e de Lyão. Ernesfo Picard exclamou:
—Paris é o cerebro da Franca.

Uma voz:

—Cerebro enfermico!

E Mornay do alfo da cadeira:
—Se Paris é a cabeca, a provincia c o co-

ragão; a Franca tem pois bom coracão e má

cabega.
Palavras profeticas

Alguns dos convencionaes que vofaram con-

Ira a morfe de Luiz XVI proferiram palavras
profeticas:

—Hão de fazer d'elle um santo, um mar-

fyr! E como sucedeu em Inglaterra, havemosde
ter um Cromwell ou um Carlos II.

Tiveram os dois: Bonaparte e Luiz XVIII.

O sol entra lá?

A esquadra, que o cardeal de Richelieu le-

vára muifos annos a formar, tentou reconquis-
tar aos hespanhoes a ilha de Sanfa Margarida.
Os hespanhoes haviam-se forfificado n'ella e o

desembarque parecia difficil. O comandanle em

chefe, o conde de Harcourf, pergunfou ao co-

ronel de um dos regimentos embarcados na es-

quadra se era capaz de desembarcar na ilha

com os seus soldados.
—O sol entra lá?

Disse o official, chamado Daguerre.
—Porque faz essa pergunta?
—Porque se o sol lá entra, tambem o meu

regimenfo ha de enfrar.

Daguerre cumpriu a palavra.

o
D

D

O

Convencão franceza

A discussão dos artigos da Constifui^ão no

tocante ás relacôes com as potencias estrangei-
ras deu azo a uma sentenca heroica que se tor-

nou famosa na historia.

Tendo sido proposto o arfigo seguinte:— cO

povo francez não faz pazes com o inimigo que

ocupa o seu terriforio»—houve um deputado
que disse:
—Fizesfes então algum pacto com a victoria?

Ao que o nr.ontanhez Bazire replicou:
—Fizemo-lo com a mortel

Guerras civis

O marquez de Beauchamps, pondo-se á

tesfa de bando de camponezes vendeanos con-

fra os republicanos, dizia a sua mulher:
—Não vou combater pela gloria, as guer-

ras civis não a dão.

Anna d'Austria

Anna d'Austria parando um dia a contem-

plar detidamente o retrato de Richelieu que exis-

te no Louvre, exclamou perante a imagem d'aquel-
le que fanto a havia humilhado:

—Se esle homem fosse vivo, seria hoje mais
poderoso que nunca.

Richelieu reinava ainda do fundo do tumulo
na Sorbonna.

Dupont (de l'Eure)

Guizot pediu ao rei a demissão do prefeito
do Sena. Luiz Filippe, para que semelhante me-

dida fosse aceita em conselho de ministros, de-
clarou que La Fayetfe se não opunha a ella.

O minislro da justica Dupont (de l'Eure)
afirmou que o rei se enganava. Luiz Filippe en-

colerisou-se:
—O senhor desmente-me!
—Não, sire, mas quando o rei disser que

sim, e Dupont (de l'Eure) disser que não, não

sei em qual dos dois acreditará a Franca.
E deu a sua demissão, que não foi aceita.

Firme é a amizade entre eguaes.
Curcio,

Quinto
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Ninguem pode ser verdadeiro amigo de quem
Ihe parece que em algum tempo pôde ser ini-

migo— Cicero.
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