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Ornamentos d'Egreja da Casa Estrella
Offĩcinas d'Esculptura e Taliia Religiosa, em madeira, marfim e massa (Fundadaem 1874}
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J hora a que escrevo fez um successo

de ironia a ulfima carfa do sr. dr-

Bernardino Machado ao seu presi-

denfe de conselho. Quasi unanimemenfe os

leifores d'ella notaram que a phrase e o cum-

primenfo usados cheiram a monarchia que

fresanda, e já por'hi se escufam remoques dos

mais purifanos heroes do 14 de maio, que r.ão

concebem como é que em democracia avan-

cadissima pode um chefe d'Esfado fazer revi-

ver usancas do ominoso lempo. . .

Tudo se explica porém, quer pela forca

da educacão, loda ponlinhos, em que o sr.

dr. Bernardino Machado se esméra, se eméla

e se dilue, quer por um afavico fundo que Ihe

ficou (ô mancs da legalidade consfilucional !)

da tôrva dicfadura de 96, com o Franco e o

Lobo d'Avila por camaradas. O sr. dr. Ber-

nardino Machado sempre foi assim e nêo

errava tambem aquelle seu honrado parenfe

que dizia que «o Bernardino finha uma hypo-

féca na cabeca» querendo dizer que o sr. dr.

Bernardino Machado finha uma bibliotheca

na cabeca.

O sr. presidenfe da Republica é dc facfo

uma pessôa muifo lida e poderã facilmenfe

discrefear acêrca da forga da fradicão nos

individuos como nas collecfividades quando

qualquer mal humorado correligionario Ihe

vier fomar confas pelos fermos da sua carfa

ao sr. José de Casfro, que fambem ferminou

a sua por um aperto de mãos de V. Ex."

que bem perfo anda do beijo as mãos de

Vossa Magesfade do ex-adminisfrador fran-

equisfa do Fundão, nafural de Valhêlhas.

Oh! o ps sado a resurgir de vez em vez na alma dos

seus inimigos de hoje ! E quem sabe se a forca mysferiosa

da resurreicão não será a saudade! No sr. dr. Bernardino

Machado pelo menos. Porque s. ex." (o facfo é conhecido)

sempre imperferrifo na sua sobrecasaca de republicano bem

educado, na sua consfanfe preocupacão de não descer, é

bem a ligacão enfre o passado e o presenle, e manfem uma

tão viva recordacão das pessoas reaes exiladas que uma

vez. . . Confemos:

O sr. Fernando Eduardo de Serpa, adminisfrador dos

bens da casa real, careceu de fallar com o sr. dr. Bernar-

dino Machado ao fempo — diz quem me narrou o episodio

<T PAG. 340

— presidenfe do consclho. O aclual chefe

d'Esfado ao ver o visifanfe abriu-lhe os bra
_

fos, disse-Ihe quanfo esfimava aquelle en-

confro e pergunfou-lhe como iam o sr. D.

Manuel e a sr.'' D. Amelia.
— Vão bem, sr. dr. Bernardino Machado. Vão bem . .

•

respondera o sr. Fernando de Serpa.
— Pois quanlo folgo em o saber! Quanlo folgo! . . i

E quanfo esfimo! Sabe? Tenho-me lembrado muifo d'elles.

Olhe! quando Ihes escrever apresenfe-Ihes as n inhas

cordeaes lembrancas e cumprimenfos e diga-lhes, sim! diga-
lhes que ainda espero vêl'os, oufra vez em Porfugal... como

Duques de Villa Vicosa! . . .

O episodio foi-me assim narrado. E fodos os que o

ouviram se sorriram a bom sorrir, desconhecendo que afina'
sô o sr. dr. Bernardino Machado era capaz d'uma d'aquel-
las! Eu deixo o caso n'esfa chronica menos como aufhenfico

do que como o fîel refrafo de s. ex.H que eu conheco desde

creanca em Coimbra e em Villa do Conde, e creio bem que

presfo falvez um servico aos fufuros leifores da Historia da

Republica em Portugal (que o sr. Julio Danfas deve escre-

ver com o fôrfe amor dos recem-conversos á democracia)
que não fivessem conhecido o sr. dr. Bernardino Machado.

S. ex.a é o fiel refrafo dos ulfimos porfuguezes, apesar
de nascido no Brazil. com os seus cumprimenfos, com as

suas adaptacôes, com a sua inconsfancia, com a sua von'ade

conciliadora, com a sua passagem da monarchia para a re-

publica por causa . . . por causa de nada. vamos lá ! E é

fambem o mais curioso dos republicanos, com a sua phobia
jacobina e as suas luvas brancas; com aquella pequenina,
muifo pequenina furia que o leva a chamar snobs e escrocs

aos realisfas. . . de gardenia na lapella ; com aquelle muifo

amplo criferio que o forcou (sim forcou, a culpa é dos reac-

cionarios, bem veem!) a perseguir os catholicos e a affirmar

aos mcsmos cafholicos que defende o ensino religioso naa

escolas publicas, pouco depois do 5 d'Oufubro d'esle anno;
com aquella graciosa senfimenfalidade de guardar os monar-
chicos na Penifenciaria (oh ! para os furfar á jusfa desforra
do povo, não veem !) e de abrir os gradeados porfôes da

mesma Penifenciaria ao celebre Leandro, o incendiario da

Magdalcna. . .

O sr. dr. Bernardino Machado é presidenfe da repu-
blica, é chefe d'Esfado. Sem duvida, já o devêra ser ha
muifo fempo. O paiz que se encrespava a uma violencia de
s. ex.a e logo se derrefia a um cumprimenfo seu, nunca por
nunca se rebelaria com a sua presen?a em Belem. Porque
afinal. ninguem represenfa o melhor regimen implanfado no

5 d'Oufubro e reimplanfado a 14 de maio do anno correnfe
— de Nosso Senhor Jesus Chrisfo, concluiria s. ex.tt esfa

chronica. íifando os olhos no quadro do sr. Baêfa, que ma-

fou o cão ... F V

anno ih
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AQUELLE principio d'inverno rigo-
roso— o meu segundo inverno de

exilio—acolhera-me n'uma sombria

e ingenua moradia de pastores, ás abas da mais alta serra de Cas-

tilha. Dezembro corria regelado e soalheiro, farto de ventanias e de

neves, n'aquelle isolado logar, perdido entre as fraguas, longe da

vida, longe do mundo onde o velho casebre, como um sombrio er-

mitão da lenda, tomava seus altivos ares de dono e senhor d aquel-
les montes. Era uma pequena cabana. com paredes abracadas d'he-

ras. senhoreando uma estreita facha de terra, conlida por um cerca-

do tosco, onde pelos dias mourejava a creacão e pelas noites —

aquellas immensas noites de ventania e neve
—

se acoitavam os re-

banhos. No interior. além d'um pequeno quarto sobradado e alegre,
apenas a cosinha, larga, chão de tijolo, ampla, lareira fradesca, á

moda castelhana, onde sempre cantava acolhedora, a chamma in-

quieta d uma fogueira. Pelas paredes caiadas algumas oleogravuras
velhas, cruzes sublimes de via-sacra e alguns ramos bentos d oli-

veira. Uma janellinha debrucando-se entre as heras. olhava o cerca-

do e ao lado da porta, dois ferrugentos bacamartes lembravam his-

torias sinistras d'assaltos, quando a serra andou batida pela qua-

drilha do Javardo, homem de pouca fé e de mau coracão.

Alli seroavamos, ouvindo o cantar doloroso do vento, seguindo
as lendas ingenuas do velho pastor. as suas historietas, os seus fei-

tos, porque o meu hospedeiro palrador fôra soldado de D. Carlos

e balera-se em Stella con miles y miles de hombres.

N'aquella noite, logo depois da ceia, os cães ladraram no cer-

cado, rangeu o cancello estreito e na porta. soaram appressadas,
tres pancadas seccas.

Foram abrir. Entrou uma rajada cortanle, que apagou a luz. A

velha moradia encheu-se de sombras, que bailavam ao clarão debil

da fogueira. Quando depois se reacendeu a velha candeia, poude
vêr sentado já, n'um dos bancos da beira lume, um pobre velho,

andrajo^o, tiritando, as mãos apertadas n'uma supplica, todas vol-

tadas para o céo, como a agradecerem reconhecidas aquelle inespe-
rado asylo. Deveria ter sessenta annos ; alto, ligeiramente curvo,

—

uma cabelleira romantica de studio morrendo annellada e branca no

fundo negro do chapeu d'um syndico de Remdbrant.

Corria mundo. Fizera-se-lhe noite no meio da serra e como a

neve tapara os caminhos, gelara os corregos, já se resignava a dor-

mir por alli, debaixo d'alguma fraga quando avistou uma luz. Fôra

Deus, que o guiara até nôs, que tambem por amor d'EIle, assim

andava, de serra em serra, a caminhar, a caminhar . . .

Vinha dos logares santos, beijara a pedra sagrada do sepulchro
e caminhava para Santiago, a cumprir o seu voto. Ha quantos an-

nos errava pelo mundo, de terra em terra, escorracado. dormindo

nos curraes, comendo negro pão d'esmola pelas granjas e pousadas.
Era sua condi?ão caminhar. Grande mercê de Deus lhe fizera na

ANN0 III ///ustracão Catho/ica PAG. 341 ®



vida, que toda a sua vida Ihe dedicou. Dei-

xara a familia e pelo mundo fôra cumprir sua

promessa devola.

Uma noite, que lambcm se pcrdera im srr-

ra, o accaso levou-o a uira granja nlirada,

onde encontrou parenles . . . Suppunham-o mor-

to e receberam-o com mostras d'affecto. cerca-

ram-o de ternura. despertaram Ihe recordacôes,

e fizeram-o jurar que ficaria, mas anles que o

sol rompesse, como um ladrao, fugiu que sua

sorte era caminhar. Depois nunca mais. nun-

ca mais I E agora, aquella lareira acolhe<l<»ra,

as nossas attcncôes, remechiam lhe as saudedcs,

faziam-o lembrar.

O

D

il

Interroguei-o. forcei a sua reserva, quiz pe-

nelrar aquelle mysterio. aquella dôr errante,

mas sô logrei que enlre commovido e triste, me

dissesse :

•E' pelo amor de Deus . . . Minha sina é

caminhar . . .» E pela manhã, mal repontaram

no cercado. umas resteas de sol madrugador,
lá foi para o seu erranle destino, para a sua

sorte— caminhar. . . caminhar . . .

JOSÉ DE FARIA MACHADO.

PAQ. 342

José de Faria Macbado da Costa Freitas

Anfigo secrefario de legagão, escriptor de merito e nosso illustre collaborador
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V^illas DNÆizo-ÍLO-tas

ITa,jDQ.aiicão

Esta villa poetica como to-

das as do norte, é uma das

mais importantes.
E uma villa moderna em tu-

do e por tudo.

Ella tem como em todas as

vilas as suas feiras semanaes e

annuaes, que são muito concor-

ridas por feirantes de todo o

paiz.

O seu commercio tem-se de-

senvolvido bastante, havendo nos

arredores algumas fabricas de

tecelagem, com grande numero

HospiUd da Miserca tlc

Pacos do Concclho

Do Concclho teem sahido

randes homcns que teem exer-

cido logares de destaque na so-

ciedade.

Entre elles houve um que se

dislinguiu nas lellras.

Foi o grende escriptor Ca-

millo Caslello Branco. Nasceu

n uiiia humilde aldeia visinha e

foi la enlre as arvores copadas
cln que lhe perlencia, que elle es-

cn-vfu nlgumas das suas melho-

res obrns c onde ha poucos

annos acabou para o mundo.

de empregados, assirn como uma

importanle fabrica de relogios.

Islo concorre muito para o

desenvolvimento d'aquella villa.

A' distancia de uma lcgua

pouco mais ou menos da villa,

ha uma eslancia balnear d'aguas

sulphurosas, que são muilo acon-

selhadas para as doencas da

pelle e bronquiles.

O viajanle que visita esta

villa fica bem impressionado com

seu aspecto ligeiro.

Famalicão lem ruas largas

e desafogadas, pragas espa<;o-

sas e os edificios não teem apa-

rencia muito pesada.

Cr/s.7 do \ 'inhn/ perlcnccnte ao Lx.'"° Snr.

dosé d'Azevedo e Menezes

ANNO IH nustr^cåo CatholtCPi PAO. 343



FAMALíCÃO-—Estc:câo do Caminho de Ferro

L ampo Mous'nho <l Albuquei quc

;v-i*v

Rua 5 d Outubro
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[Jnhi azí tih-i no rio Cavado
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NO CAVADO—O moi

nho abando/hio

2—Afravessando o iío.

3—No fim </<i /rávcs.-'io
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A Guerra Europeia
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So/dndĸs •'ilh-iiuh s aprisiotic.dos pe/os f.nicczcs. dwanle um ataque ás trincheiras

ÍESaE:G3"[(S_!Sl[s[SlĩailH![^l^l^[SlĩSl!^^^

Um grande cruzador ing/ez em servico dc vigilancia no mar do Nor/e
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Em 1807. a csquadra ingleza forgando cs Dardanel/os

ANNO l!l

Pe/a lcrra e peio ar . . .

Os progressos da avia^ão. rcvelados na prcscnle guerra. virão revolucionar

fundamentalmcnte as condicôes da vida moderna..
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POEMAS

^?ersos
á Excellentissima 5enhora D. Maria da Conceicão Bertiandos.

l/iscondessa de Nespereira

Como se senlc a distancia

O perfume d'uma flor,

Logo que surgrs. screna,

Sente-se a casta fragrancia
Da tua alma. de aguccna.

A rosn, o lirio. a verbcna

Não têm mais suave odor.

Tens as azas d'um condor,

Mas lua bondade é tanla

Que eu náo sei. senhora minha,

Qual te quadrava melhor:

Se uma c'roa de rainha,

Se uma auréola de santa.

Outubro de 1915. ZULMIRA DE MELLO.

IsTo campo

000

Manha linda de trabalho!

Vê como o sol suavissimo

Depôe um beijo dulcissimo

Em cada golta de orvalho.

Uma golta, em cada esgalho,
E' como um astro lindissimo,

Premeluzindo purissimo,

Aqui. á beira do atalho.

Como é lindo ver tanta estrella

Tam pequenina e tam bella,

De scintillacôes tam cérulas...

De rocio ludo coberto,

Coberto tudo de perolas...
Ai, é mesmo um céu aberto.

FRANCISCO SEQUEIRA

CT PAG. 352 l/lustracão Cathoiica ANNO III



A mais cmciante dôr
000

^HEGUEl ao arrabalde quando a tar-

de cahia sobre a cidade maldita.

Enchiam os caminhos genles de-

lirantes. ebrias de olhos faiscando crueldades,
de boccas arreganhadas, vomitando salisfacôes
ferozes.

De repente. o sol desappareceu, e uma

densa treva cubriu o mundo. ao mesmo lempo
que a terra, n'uma convulsão tremenda. sacu-

dia os montes e os edificios como se os quí-
zesse subverter no seu seio mysterioso. d'onde
sahiam rugidos pavorosos, semelhando ester-

tores dc agonias dilacerantes.

A multidão estacou, aterrada e tremcntc,
soltando blasphemias.

O philosopho inquiriu, sereno e curioso.

Disseram-lhe que tinha morrido o justo. e clle

então esereveu:

«A maior dor do mundo é a condemnacão
de um innocente.»

*

Avisinhava-se a noite quando uma mulher

joven e formosa. amparada pelas boas filhas

de Sião. desceu o monte, sufocada em pranto.
Era Maria. a Mãe de Jesus.

O philosopho então tornou a escrever:

*A maior dor humana é a perda de um fi-

Iho, ainda que elle seja um Deusl*

E voltado para o monle, em cujo cimo se

achava asteado o patibulo do condemnado, ex-

clamou, curvando o joelho:
cEu te saudo madeiro sagrado. symbolo da

vida e pharol cterno da humanidadeN

E eu . . . vendo a Virgem imersa na sua im-

mensa dôr bradei commovida:
— Avé-Maria! —

Ella baixou o seu olhar angustiado e con-

templando-me com infinita docura murmurou:

•Pobre, pobre de ti!»

Quando accordei do meu sonho. vi a ima-

gem com as sete espadas a trespassarem-lhe o

divino peito e duas lagrimas como perolas bem-
ditas, soltando-se dos seus linclos olhos, cheios

de piedade e amor.

Arrancar-lhe esses punhaes que dilaceravam
o seu peito sagrado. cruciádo de marlyrios. foi

o meu grande desejo, mas . . . mal tinha despon-
tado em mim este anceio, vi surgir junto d'Ella

um anjo radiante de formusura e de luz . . . A

sua mãosinha muito fina e pequenina, com o

mais desvelado cuidado, com a mais celeste ter-

nura, tirava-lhe uma a uma. as vis espadas que
Imham feito brotar o sangue vivo do seu aben-

goado peito, e as Iagrimas amarguradas dos

seus bemditos olhos.

^ E a Virgem, beijando carinhosa e reconhe-

cida aquella radiosa creanca, baixou sobre mim

j o seu olhar piedoso e disse:

•Porque tremes ? . . . Porque solugas? .

Viste-a junto de mim e choras ainda! . . .•

Oh sim! Era bem ella a filha da minha

alma ! . . .

E cahindo de joelhos exclamei:
— Bemdita sejaes Senhora ! —

0 templo tinha sido invadido pela noite, a

escuridão era completa.
Ergui-me e dirigi-me vagarosamente para a

porta- Ao transpo-la voltei-me :

Uma nesga de luar iluminava o rosto da

Mãe de Deus. O Seu olhar. aquelle olhar cheio
de lagrimas, seguia-me doce e resignado.. .

Quando sahi. tinha os meus olhos ainda

humidos do pranto. mas já não chorava.

O ceu estava mais azul e as estrellas scin-

tilavam mais bellas e fulgurantes . . .

Lisboa.

Novembro. 1915.

LUTHGARDA DE CAIRES.

FA5T0S DO CATH0LICI5TTÎ0

Salvum fac populum tuum Domine l

Acquiescendo ao convite pantificio. dirigido
aos fieis por intermedio do principe-bispo de

Cracovia, todo o mundo catholico rezou do-

mingo passado pela mais desditosa das nacôes

da terra, aquella a quem Deus, em seus altos

designios, flagellou com o mais duro martyrio.
O chefe do catholicismo recordou-se mais

uma vez da vaga do infortunio que se despe-
nhou sobre o desventurado paiz; recordou-se

da missão christã da velha Polonia. do seu in-^

defectivel amor á Egreja, da sua fidelidade re-

ligiosa atravez da mais anciante e diuturna das

expai^ôes.

rninisterio catholico

Bem differente importancia assumem os fa-

ctos que vamos registar.
No gran-ducado do Luxemburgo, onde em

frente da colligacão radical-socialista se levan-

tava um parlido catholico devidamente organi-
zado. a jovem soberana, uma neta de D. Mi-

guel I de Portugal e uma princeza catholica,
acceitou a demissão de gabinete radical, cujo
presidente Eyschen dispunha do poder ha cer-

ca de vinte annos, chamando a constituir mi-

nisterio um dos chefes do partido catholico, o

dr. Lutsch. afim de inaugurar um novo regime
e arrancar o paiz ás influencias sectarias.
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O novo ministerio do Luxemburgo é con-

stiluido por jovens catholicos e dimana da von-

íade da Coroa. Naturalmenle. a Camara dos

depulados. em quc a inaiona era radical-socia-

lista. comecou de travar uma opposigão obs-

trucionista. Porem a gran-duqueza Maria Ade-

laide. com mãosinha firme. dissolveu-a.

Aoprãponderancia dos avancados derivava

sobretudo da fruicão do mando. Uma nova

consulta popular facilmenle converterá em maio-

ria a imporlante minoria calholica.

Os leitores sabem quc. mercê da energica

attitnde do leader calholico Priim em faie da

invasão allemã, o seu parlido progrediu immen-

so nas sympathias populares do gran ducado.

A reviravolla politica do Luxemburgo não será

estranho ainda esle factor.

0
ii

ft

Uoile de Mariée,,
000

, AMOUR, l'amilié. les larmes et le bo-

nheur, se trouvent parfois ensemble

ã la même fête.

Un baplême nous fait sourire. un mariage
nous fait pleurer . . .

Larmes faites de la rosée du ciel qui puri-
fient le cceur . . .

Et chose étrange! un baptême me fait plu-
tôt pleurer. qu'un mariage me fait verser des

larmes !

L'enfant qui recoit le bapléme, si frêle et

inconscient qui sourit et pleure au même temps,
devrait entrer dans la vie avec méfiance.

Quel sort lui est-il réservé? Pauvre enfant,
tu es tout petit, tout rose, tĩut mignon le mon-

de est lã, deVant toi, comme un gouffre béant,

prêt ã t engloutir.
N y entres pas, cher ange. disais-je une fois

assistant â un baptême, n'y entres pas colombe
du ciel . . , si c'est possible encore! La petite
bouche sera pliée maintes fois. les beaux yeux
bleus seront brulés par des larmes amêres. tes
cheveux blonds comme ceux de l'Enfant Jesus
seront blanchis par les avelanches des tempêtes
d un monde méchant.

Va donc au ciel. lâ, ou les anges tes frêres,
t'ont bati un petit palais tout rose et bleu.

Soudain í'enfant me regarde et il me sem-

blait que l'ange du Seigneur descendait vers lui
et que la clarté du ciel l'enveloppait de sa

splendeur.

Effrayée. je me prosterne devant l'autel e

je vois l'enfant devenu tout blanc et quelque
chose que je ne saurais jamais expliquer me

saisit et me fait regarder ce petit-être avec en-

core plus d'attendrissement. L'er.fant me semblait
grandi tout d'un coup; et ni marraine. ni par-
rain, ni mére. ni pére. etaient lâ pour le proteger. O
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Seul un grand nuage blanc. tout blanc com-

rne I i neige qui couronne nos montagnes en

liiver. et diaphane comme une tache de la Voie

Laclée, comme elle. lui monlrait le chemin du

ciel. — le chemin du bonheur ct de la vertu.

Je vois cncore cc nuage qui se faisait grand
et peu ã peu entourail le petit enfant qui gran-

dit soudain et dans un moment se fait homme.

Et jamais celle petile tache de la Voíe Laclée.

espérance d un cæur de mêre l'a abandon-

née!!! Vision céleste. tu m'as fait oublier ce

gouffre béant prêt â engloutir ce pauvre pe-

tit enfant. et toi. fanlaisie de mon áme. dont tes

yeux voient l'invisible et cet au de lâ que mes pau-

vres yeux mortels ne peuvent jamais atleindre,

lu m'as raconté l'histoire belle et si simple de

ce voile blanc 'qui enveloppait cet enfant le jour
de son baplême. et qui a été son talisman

dans la vie !

Le petit enfant tont petit, rose et mignon
avait une grarid mêue.<qui avait élé belle com-

me
— lui !

Dans sa jeunesse ou pourrait dire comme

Musset :

•Elle est blanche. elle est douce et belle,

franche. dit-on, et plus encore.

'A qui saurail s emparer d'elle. Elle peut ou-

vrir un trésor.»

Celte belle jeune fille se maria ã un jeune

seigneur et ce beau couple s aimait d'une ten-

drc et loyale affection.

Ce fût une grande fêle, celle de leurs fian-

gailles. jours d allegrêsse pour tous leurs fidêles'

vassaux dont ils étaient si aimés.

Le Roi et les grands seigneurs donnêrenl de

magnifiques cadeaux â ce jeune et aimable cou-

ple ; mais lc plus grand don qu ils recurent, ja-
mais ils n ont su de quelles mains il venait. C e-

tait le plus beau et le plus riche d entre tousl...

Le voile de la Mariée I Nulle part on n'avait

rien vu de si fin, de si magnifique, et les gens du

pays qui adoraient la fiancée, disaient qu'étant
si belle, si bonne et si charitable pour les pau-

vres, les anges auraient aussi voulu la recom-

penser en lui faisant son voile nupcial . . .

Les jeunes châtelains respectant celte croyan-
ce, crûrent aussi que ce voile porterait bonheur
â leur descendants et ils le gardêrent avec au-

tant d'amour et de respect. que tous les enfants

recurent leurs Sacrements toujours parés de ce

royal tissu brodé par les anges du Seigneur,
et bientôt ce sere l'aînée de leurs petites filles

qui recevra le Pain Eucarislique revêlue de ce

manteau argenté que les Seraphins ont tissé de

leurs mains diaphanes.
Ce voile blanc, mystique et mystérieux que

les artistes du Ciel ont tissé eux-mêmes, ne

renferme-t-il pas une grande pensée?
—Celle de la bénédiction Divine qui abrite

sous sa protection illimitée tous ceux que se

seront parés devant l'autel du Seigneur, du beau

voile de la Mariée.

Maria Salomé.
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