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Remenber!

JOAQUIM
Leitão vem de publicar o primei-

ro volume dos Annaes da Republica

Porfugueza. Cuidadoso archivista e lcdot

de fudo o que no mundo pequeno da politica e

no circulo da questão religiosa tem vindo a lu-

me coin direito a lêr-se e a ser archivado, este

mesmo senlimento de curioso me fez correr os

olhos pelas paginas dos Annaes. Todos sabe-

mos o gosto que ha em recordar. o que é mau

e o que é bom; pois se o primeiro nos arranca

dos olhos o véu ou o panno crú de muitos so-

phismas, de muitos preconceitos. de muitas pe-

rigosas illusôes quanto a homens e quanto a

coisas. o segundo endurece-nos as coragens do

bem-fazer, é como o premio espiritual dos nos-

sos acertos e incentivo a que os continuemos em

longa série!..

Os Annaes pouco dizem de novo. Como

reposilorio de factos é mesmo incomplefo. Dá-

nos porém. com lardo de ironia ligeira. uma

visão rápida das coisas transactas, pelo relêvo

bem marcado dos aconfecimenfos culminanfes

atados. aos mêzes, por ordem chronologica. e

tendo por vezes a emmoldural'os os commenfa-

rios e depoímenlos dos coetaneos illusfres.

Nesta hora de reconsideracôes, a leitura

dos Annaes faz bem. porque dissipa nuvens. E

a gente, no seu gabinête. fecha de momento a

momenfo o livro. e, cerrando os olhos do corpo

para abrir muifo os do espirito, visiona com

precisão a frajecforia descripfa, aquelle cortejo
enorme e escuro que sahiu da Rotunda ha cin-

co annosl Depois murmura-se, abanando a ca-

beca:

O que a gente tem visto!

Ou enfão:

—E ainda não é fudol

E não é. Falta escrever a historia e falla fa-

zer a critica. Do presente? Não. Do passado.
Sobrefudo de 1Q00 para cá. Com serenidade.
com animo frio, com paciencia, ouvindo lesfe-

munhas. que dentro em pouco podem perder-se.
revendo gazêtas, cartas. aponfamenfos, pergun-
tando, inquirindo e sopezando ludo, afé pôr o

fiel da balanca no oiro lio da juslica sem con-

templacôes, da imparcialidade sem cumprimen-
tos.

§ Ia a aposlar em como não sobreviveriam é

analyse 10 por cento dos deuses de carlão pin-
tado que por ahi se anícham nas egrejinhas de

bisulca e pérlĩda lingua! Por que. meus senho-

res, desenganemonos: o nosso mal é o corri-

Iho, a côterie da inlriga manejada pela imbeci-

lidade e pela ambigão. Bastam poucos annos

de convivio n'esses meios, na linha recta do

equilibrio da seriedade imperferrifa, para o sen-

tir, para o comprehender. Ao cabo d'esses pou-

cos annos de attencão fixa, já se sabe o que

está por detraz das visagens dos hypocrilas sor-
ridentes. das austeridades de ripolin pardo, dos

genios que apenas fazem fama dentro d'uma

quadrafura de ideias. dos propagandisfas lens-

zes e dos homens de accão que feem o predi-
cado de deilar fudo a lerra. Ai d'aquelles que

então. por mais tempo. são forcados a suppor-

far os malignos conlaclos da babugem que dia-

riamenfe espuma! porque a serenidade comeca

a desfallecer e uma onda de fristeza e anoja-
menfo a fornar o frabalho uma grilhêla; e a

resoarem aos ouvidos, como o surdo rumor

dos mares no seio dos buzios que não volfaram

aos marulhos ha muito tempo, mas que todavia

o conservam em echo persisfenfe, aquellas pa-

Iavras dos que viram, soltas de seus labios fris-

fes, a revezes. porque esses a quem a experien-
cia dolorosa sagrou, parécem fallar pouco para

que a jolda dos amolinados soffregos da vida,

não malsine mais a sua consciencia e a sua

forca de caracter!

. . . Para onde me levaram os Annaes de

Joaquim Leitão! Para juncfo de um leito de

morle, para uma noife horrorosa de agonia que

me desfibrou os sonhos, para o ulfimo beijo
n uns labios que enregelavaml... Recordar o

que é friste. descansar a mente no regaco das

saudades immaculadas, tambem é bom, ainda

que as lágrimas assomem ás janellas da face!

E um refrigerio no meio da alcafeia que

uiva em plena noife. encontrar dentro de nôs

apoz os primeiros embates. a mesmeidade de

ideias e sentimenfos com os que partiram para

Deus! E recordo-me beml...

F. V.



A morte do Bispo
coo

POR JOSÉ AQOSTINHO

jTHT C noile fôra tormentosa de chuva, tro-

W™«r vôes, chicotadas de graniso nas vi-

^jeX^J draĩas. Mas, ao romper d'alva, o

venerando enfermo senfira acalmar os elemenlos,
e sorrira com alegria aos dois padres que o

acompanhavam, de frontes mirradas e olhos hu-

midos. esperando e rogando um milagre ainda,

esplendidos de fé.

E o glorioso Bispo murmurou então com

doi;ura:
—Meus amigos. o Senhor não quer que eu

parfa nos bracos de fempestade... Louvado se-

ja Deus.
—Não, senhor, porque ainda muifos annos

vivereis—volveu o mais velho dos padres, ju-
biloso por ouvir algumas palavras ao agonisan-
fe. e fitando-o com aflencão e affecfo. alvoro-

cadamente. Mas o santo Prelado atalhou logo,
muito branco, fransparente, com os olhos per-

didos em nevoas como que de escumilha:
—Sei que Deus me chama... Muito fenho

vivido, oitenfa e cinco annos. e tão trabalha-

dosl... A vida deixa-me pouco e pouco. Como

me lembra o candieiro de metal do meu escri-

ptorio ao fim das vigilias!.. Era assim que elle

se apagava... com convulsôes. que pareciam
vida, forca,... e depois. um abalimento, mais

um fogacho... a escuridão!.,.
—V. Ex." Rev."1* está-se fafigando muito

—observou com carinho o oufro padre, mal

levanfando a cabeca grisalha e tremula.

—Engana-se. padre Fernando, fortifico-me...

para voar depois de cahido o corpo . . . Abram

a janella . . . sim? De par em par. . .

—Faz muilo frio, monsenhor— respondeu o

padre. estremecendo, olhando para as vidracas

que o vento sacudia ainda.

—-Mas, ao menos. as corfinas . . . Vae nas-

cer o sol . . . a imagem do Senhor . . .

E o agonisanfe, ao ver a luz mais clara e

forfe, voltou o rosto para ella, sorriu e disse

ainda com nifidez surprehendente:
—As forfas vão-se embora. Que singular

que é o desprendimento da almal Eslou para

aqui inntil agora . . . Apenas posso olhar e fal-

lar... A vida cada vez me perlence menos...

E cerrou os olhos, mas abriu-os logo n'um

esfor?o, accrescentando com ar de supplica, in-

fantilmente:
—Não me prohibam que falle. E' a unica

aclividade que ainda posso fer. Bem basta a

tristeza de não poder mover-me ... Se ao pé

de mim alguem cahisse de fome ... eu . . . eu . . .

não teria forcas para me levantar e ir buscar-

Ihe pão!
Meu Deusl Como é a nossa argila!
E uma alluvião de lagrimas lhe afogou de

§ chofre as ullimas palavras. Depois. muilo com-

pungido e humilde. poz-se a rezar baixinho.
mas já tão cadaverico. que mais parecia de

marfim do que de carne, progressivos os livo-

res. vagos os olhos. alĩlada e cortante a linha

do nariz, brancos de todo os labios frementes.

A manhã veio. enfretanfo. linda e pacifica.
Q sol vencera todas as frevas e todas as con-

vulsôes. A temperatura subira consoladoramen-

te. na paz misericordiosa dos elementos.
No quarlo do Bispo entrava, com a luz

| plena. um calor suave e generoso. que confor-

tava e alegrava.
O Prelado parecia reviver. O seu olharbri.

Ihava mais. e, de repenle. os dois padres ouvi-

ram-lhe um pedido. claro e intimalivo:
—A janella. .. Abram-na. sim?
—Mas . . . comecou o padre Fernando, he-

sifanle.

—Não é já meu amigo? atalhou o agoni-
sante. Recebidos os Sacramenfos, não é fempo
de receber o ar e a luz que me hão de ver su-

bir a alma alé aos pés do Senhor, a dar contas
de si ? Vamos, Luz! Por amor de Jesus . . .

abram! abram !

O padre Fernando curvou a cabeca e obe-

deceu.

Soprou. n isto. um venfo fresco e vivo. en-

crespando os cabellos brancos do Prelado. ao
mesmo tempo que os cortinados. da mesma

côr, nevados e simples.
O santo Bispo sorriu, bello como nunca.

mas aquelle ar puro pareceu fatiga-lo, quebrar-
Ihe o olhar, fornar-lhe mais sumida e dilficil a

voz.

E ficou muílo immovel e silencioso, haven-

do apenas á flor dos seus labios desbofados

uma vibracão leve como a de uma folha secca

que a aragem oufomnica vae beijando. com

piedade e delicadeza. até vir o tufão das in-

vernias, o golpe que enche os sepulchros.

*

Mas. n 'este silencio—que esmagava osdois

padres, ajoelhados n'uma grande prece. cada

vez mais viva—echoou enfão um canfo dorido,
intenso. proximo.

Uma cega e pedinte vinha canfar debaixo

da janella do Bispo. Era moca, mas muito

doenfe e infeliz. Franzina, livida. todas as suas

for?as as concentrava na voz, harmoniosa e

angustiada. O seu canto desprendeu-se, n'uma
melancolia intraduzivel, e subiu. pungente. com

singeleza e paixão.

Não é sô pão que me falfa,

Senhor I Senhor !

Para mim é sempre noife alfa...

n
Não é 3Ô pão que me falfa...

O Tambem, amor !



Não ver sequer es estrellas I

0' meu Jesus...

Tão lindas, não posso vê-las...

Oh ! fallae-me das esfrellas.

Que é pão a luz !

Se não me mataes a fome,

Dae-me alegrias...

Porque o que mais me consome

E' o desprezo. ôdio sem nome.

De fodos. fodos os dias !

Uma sô palavra dôce.

Que linda estrella !

Dissesse-a. fosse quem fosse,

E n'essa palavra dôce,

A luz, havia de vê-la I

0 ultimo verso penetrou no quarto do

agonisante como uma prece de naufrago. Os

dois padres. ajoelhados e supplicanles, eslre-

meceram como se Jesus Christo Ihes viesse

pedir uma esmola de amor e bondade. 0 Bis-

po convulsionou-se no leito, e abriu muito os

olhos, cheios de lagrimas. murmurando muitas

palavras, anciando-se todo.

—Monsenhor! —accudiram-lhe os dois ec-

clesiasticos, com cuidado. detendo o, vigiando-o.
Mas o Prelado não dominava a convulsão

e. n'um prodigio, convertia-a em forca e im-

pulso. Os seus ncrvos vibraram sobrenatural-

mente. Soergueu-se. Depois, sentou-se no lei-

to, e logo desceu, cambaleando. E, repellindo
sempre os que o detinham. chegou ã janella.
livido, offeganfe, e ficou um momento com o

rosto ao sol, enviando o seu melhor sorriso á

mendiga que esperava a esmola.

—Minha irmã em Jesus Chrisfol...—rou-

quejou elle. de cima, n'um esforco innenarra-

vel, querendo dar á desgraca da cega os ulti-

mos pedacos do seu coracão alanceado.

Mas uma espunia de sangue Ihe abafou a

voz.

Receberam-no examine nos bracos tremulos

de afflicão, sentindo o como que solucar.
—Monsenhor, monsenhor I . . . murmuravam

com pavor e angustia.
O santo Prelado ainda os ouviu e ainda

Ihes disse com os olhos esgazeados, que soc-

corressem a desgracada.
Porém, a morte chegara n'aquella dor in-

fînita.

Beijando o crucifixo, no ultiir.o esforco he-

roico, o sublime octogenario descahiu todo, de

repenfe. e quando o ampararam com energia

para que não fombasse no pavimenfo, os dois

padies notaram que eslava todo gelado e hir-

to, correndo-lhe dos labios fios de sangue, como

se o coracão lhe fivesse rebentado.

O
ũ D. Maĸl Mendes m Cinnliii Santos

ooo

/V Dioccsc de Portalegre.

O Chrisfo disse : Eu sou comvosco, ide e prégae.
E o mundo viu — que enconfo! — o bem o reflorir,

Apôz o insfanfe em que Elle oos seus mandou parfir,

Co'o célico mandafo: Ide, ensinae e amae:

Sêde pomba e cordeiro e, fúlgidos, brilhoe.

Não receeis a morfe e quem vos não segutr

Veja essa vossa mão, ideal a reparfir
0 pão do corpo e da alma, ainda a quem vos frahe.

Enfrefanfo, Safan, levantando o seu pulso,
Prefendeu —■

que irrisão ! — onniquilar, convulso,
Â obra de Jesus, n'uma sanha cruel.

A lucfa vae feroz. E' de um furor esfranho.

O Chrisfo. porém, vela, ampara o seu rebanho,

Dando-lhe por esfre/la o Bispo Dom Manuel.

Torres Novas, 5 ] Maio | 916.

P. Francisco Sequeira,

HYMNO
fto Ex.mo e ReV.m0 5nr.

D. Mannel Mendes da Conceigâo Santos

Duranfe a noufe, em densa freva,

Como nos fuige, linda a esfrella . .

E a sua luz, frémula e betla,
Dilue o medo e o medo teva.

Não ha pavor nem ha negrume

Que impe£a a marcho vida fôra ;

Nos labios. ho hymnos de auroro,
Cheios de célico perfume ...

Â vida é lucfa e o nosso broquel
Está na fé que iltumína a olma;
Ella é quem dá o vicforio e o palma,
Etta é quem solva o que lhe é fie!.

Olhos no céul Não hoja medo,
Que o céu é lindo, todo luz . . .

Quem é que feme fendo n Cruz,
Com seu fulgor divino e ledo?

Côro

O nosso Bispo é esfrella a guiar-nos.
Torre invencivel o defender-nos:
Â.Sonclo Cruz o sontificar-nos

Em Suas mãos se vê, a voler-nos.

Porfolegre. 6 de Moio de 1916.

P.e Francisco Sequeira.
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I sagracão ii ooio Bisto is

D. Manuel Hendes da

Conceicjto Santos

Em Torres Novos, no dio 3 de

moio, dia da Inven^ão do Sonfa

Cruz, fomou sobre «s seus hombros

a Cruz do Episcopodo—D. Manuel

do Concci^ão Sonfos, Bispo de Por-

falegre.
Foi sagranfe Sua Eminencia

Reverendissima o Senhor Cardeal

Pafriarcha de Lisboa. Forom prelo-
dos ossisfentes Suas Ex."s Rev.m8a

Senhores Arcebispo de Braga, Pri-
maz das Hesponhas e D. José Alves
Moffoso, Bispo do Guordo.

A cerimonio religioso, feve lo-

gar com grande pompa no espacosa

egrejo do Cormo, expressamenfe es-
colhido e ornamenfada para esfe fim.

Âssisfiram a ella milhares de

pessoas, umas convidadas expressa-
menfe e vindas de varios ponfos do

poiz, de Torres Novas e dos arre-

dores, oufras que accorreram expon-

taneamente, sobrefudo genfe humil-

de do povo, camponezes e opera-

rios, a render oo novo Bispo o

preito da suo sincero homenagem.
Muita genfe não coube na egreja,

O cortejo sahindo da sacrislia para enfrar pe/a porta principal da egreja do

Carmo antes da sagracão.
A' frenfe Suas Ex.as Rev.mB!í os Senhores Bispo da Guarda,

Arcebispo de Braga e Bispo de Porfaiegre (sagrado). Debaixo do pal/io, vendo-se

apenas a mitra eu ma parle da fronte, Sua Eminencia o Senhor Cardeai

Pafriarcha, acompanhado dos seus dignitarios
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A capelĩa-már da Egre/'a do Carmt onde se reahzou a

sagracão do novo bispo de Portalegre.
No alto, n'um escudete, as armas do novo bispo.

nem no adre e na larga escadaria que a precede e espa-

Ihou-se no Rocio fronfeiro, onde debaixo de chuva que ca-

hia miudinha e imperfinente. aguardou a pé íirme a sahida

do novo Prelado, para o saudar.

A cerimonia decorreu o primor, sera uma falho. sem iimo

nofa discordante enfre o religioso silencio da assembleia,

apezar da ogSlomera<;ão de genfe. apezor da inevifavel de-

mora da solemnidade—quafro horas.

A orchesfra bem ensaiado. fez ouvir uma missa muifo

bonita e um Te-Deum composto expressamenfe para aquelle

Sua Eminencia o Senhor Cordeol Pafriarcha, com uma

energia de que ntnguem o suppunha capaz, supporfou im-

perfurbavel, fodas as fadigas das complicadas
cerimonias do

ponfifical romano, estando em jejum até ás quafro horas da

tarde.

Quando finda a sografão
— o novo purpurado, veio

afravez da egreja, abenîoar pela primeira vez de mifra e bo-

culo. a sua veneranda mãe, seu irmão. a sua familia, os seus

patricios e conterraneos. Foi tal
a commocão que fodos ex-

perimenfaram, que os olhos de quasi todos se viam mareja-

dos de lagrimas. Não é figurn de rethorica—é a verdade !

Finda a cerimonia da sagrafão—no palacele da Quinta

de Sanfo Antonio, perfencente á Ex.lui Snr.a D. Marianna

Guedes Cabral de Campos, (Foz), e seu esposo o Ex.m0 Sr.

Jorge Rodolpho Teixeira de Campos, foi offereido um almo-

<;o aos Ex.m,-S Prelados e um íunch aos convidados e âs pes-

soas que de fôra finham vindo assisfir á sagracôo e se

confavaro por cenfenas.

Esfe lunch, explendidamente servido, foi dado o expen-

sos d'uma commissão de senhoras de que faziom porfe os

Ex.m*s Snr.aS D. Maria de Jesus Raposo de Oriol Pena,

Viscondessa de S. Gyão, D. Marianna Guedes Cabrol de

Compos (Foz), e Mll.es Fernonda e Branco de Sommer,

Ao olmogo dosEx.moS Prelados, ossistiram apenas, além

dos donos da casa. a mãe do novo Prelado, a Ex.m* Snr."

D. Conceicão Mendes dos Santos e o presidenfe da com-

missão dos festejos. Ex."10 Snr. Visconde de S. Gyão.
A commissão dos fesfejos era composta álem do seu

presidenfe o Ex.ni° Snr. Visconde de S. G^ão, pelos Ex.mo

Snrs. Dr. João Martins de Azevedo, João Maria Amado de

Mello Ramalho da Cunho e Vasconcellos, João Mario Lucio

Serra. Dr. Corlos de Azevedo Mendes, Francisco Amodo

Os * prelados
—
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1 —Sua Ex.a Revma o Snr. D.

Manuel Mendes da Conceicão—

Bispo de Portalegre, e sua fami/ia,
sua veneranda mae, seu irmão Joa-

quim Mendes da Conceicao Santos,

esposa e os fres fi/hos mais ve/hos

sobrinhos de Sua Ex.a Rev.ma

2~A sala dopalacete da Ex,ma
Snr.ã D, Marĩanna Guedes Cabrai

de Campos (Foz) onde foi servido o

almoco aos preiados, á mae de Sua

Ex.a Rev.me o Snr. Bispo de Porta-

legre e ao presidenle da commissão

dos festejos.

5—A chegada do novo Bispo de

Porfalegre ao Rocio do Carmo, la-

deado de alguns membros da com-

missão e de alguns curiosos que jâ
não alcancaram logar na egreja e no

adro da escadaria annexa.

4-—A chegada de Sua Eminencia

o Snr. Cardeal Pafriarcha ao Rocio do

Carmo. rodeado de a/guns membros

da commissão e aĩguns curiosos que

não poderam já enfrar na egreja no

adro e escadorio configuo e aguar-

davam no Rocio debaixo de chuva a

chegada dos Prelados-
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de Mello Ramolho do Cunha e Vasconcellos, Dr. Alvaro

Augusto Diniz do Fonseco, Jorge Rodolpho Teixeiro de Cam-

pos, Dr. José Maria Raposo de Souzo d'AIfe Espargozo,

Emygdio Foria Vellez, Antonio Alberto Jorge Ferreira. Al-

fredo Dias Sirgado, João Vieiro Tovares, Podre Antonio

d'Oliveiro, vigorio da vara, Anfonio Martinho Gospor e Dr.

Alberfo Diniz do Fonseco.

Tanto a commissão das senhoras como a de cavalhei-

ros. foram incansaveis e devem dar-se por safisfeitos, por-

que tudo correu o melhor possivel e por fôrmo superior o

todo o elogio.
Para lerminar, duas palavras sobre o novo Bispo:
Sacerdofe exemplorissimo, infelligencio culfa, frobolho-

dor infofigovel, elle ero de ho muifo em Portugal uma figuro
de relevo.

Componheiro Ínseporavel, amigo e dedicado coopera-

dor do actual orcebispo de Braga, o novo Prelado, como

Vice-Reifor do Seminario da Guarda, como um dos funda-

dores e inspiradores da Emprezo Vérifas. como ossistenfe

ecelesiostico das J. C. P., como membro de Commissão

jos C. das A. C. P. deu a prova irrefragavel do seu ta-

enfo, do suo octividode e sobrefudo do sua virfude.

D'elle se pode dizer que ascendeu ao Episcopado por

direifo de conquisla. embora contra sua vonfade.

Sôo duas figuros que nôo podem jámais separar-se

porque, junfos, grongeoram os sympothios de fodos os ca-

fholicos do poiz, n'umo época colamifosa e cheia de incerfe-

zos o do actuol Arcebispo de Braga, enfão Bispo da Guarda

e a do seu Vice-Reitor o actual Bispo de Porlalegre.
Esfe pode jusfomente chamer-se eomo já o oppellidam :

Bispo do Juventudc—Bispo do Imprensa
—Bispo dos Ope-

rarios.

E' tal o. sympafhia que elle soube inspirar ás cíasses

populores, que já o chegoram a ocoimor de sccialisfo e en-

tre o povd humilde dos oldeios corre como cerfa a prophe-
cio de que elle um dio virá o occupor o codeiro de S. Pedro

em Romo. O Podre do Esfreila, como lhe chamam familiar-

menfe os camponezes da sua ferro nafal por causa da ro-

sefa branca que Ihe esmolfa o azeviche dos cabellos, o que

nas faldas da Estrella se evidenciou, está na opinĩão dos

seus ingenuos mas sinceros admiradores, desfinodo a ser o

Pasfor Ange/icus do prophecia de São Molaquias, e afé

por fal signal dizem elles, já fez a enfrado friumphal na sua

diocese em domingo do Bom Pastor!!! . . .

Terá o povo o condão de advinhar?! . . .

O fufuro o dirá! . . .

D,

Da esquerda para a direile. Senfados:—Dr. Car/oa dAzevedo Mendes, P." Amionio tfOIÍveirå (Vigario da Vara.) Visconde

de S. Gyão, Dr. Joâo Martins cfAzevede, João Maria Amado de Me/Io Ramalho da Cunha Vasconcclhs.

tm pé:
—Franciseo de Paula Amado de Mello Ramaĩho da Cunha Vasconcellos, Dr. A/varo Augusto Diniz da Fonseca,

JoSo Maria Lucio Serra, Dr. Alberto Dint'z da Fonseca, Emygdio de Faria dAxevedo Vellez, Tenente'Coronel Joao

Vieira Tavares, Antonio Martinho Gaspar

Nfio poderam tomar porte nO grupo, por se ocharem ausentes, os demais mentbros d« commĩssSo, os Ex.D'°" Snrs, Dr,

Jesé Mario Raposo de Souzo d'Alte Espargosa, Copifão Jorge Rodolfo Teixeira 4e Campos, Antonio Alberto Jorge Ferreire

é Alfredo Dias Sirgado.
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Qrn casîello moderno na provincia do Minho

um movimentado conforno em consfruc^ão, que, pelos fôr-

mas monumentoes que osfento, deixo vogomenfe odvinhar

que se trata de erigir uma sumpfuosa vivenda como a pou-

cos sero dodo possuir no nosso paiz
Uma pallida ideia se poderá fazer, com as gravuras

que publicomoa, do ocastellodo solar em construccão: e,

vendo-o surgir da ferra em suas grandes proporcôes, quan-

D. Francisca Peixofô do Rego

Pela estrada de Braga aos Arcos, na ridenfe freguezia
de Palmeira, ao approximor do logor de SSo Sebostião,

nSo passa desaperecbido o movimenfo de operarios que .

enchem a encosfa do alegre outeirosinho Iadeado pela bran-

ca egreja da freguezia.
N'esse amplo recinto, oinda ha poucos mezes revesfido

de fojo ogreste, desenha-se já hoje um magesfoso porque,

oo cenfro do qunl surge um ponto proeminente morcondo João José Ferreira Rego

A Plamtm do Pahcio Rego
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tas vezes terá já merecido a critico indigena esla ideia ado-

rovel de seus sympalhicos proprielarios, os Ex.'"oS Snrs.

João José Ferreira Rego e D. Francisca Peixofo do Rego
de fazer consfruir seu ninho na quietude de sua aldeía na-

tal. sem dar preferencia á vida estonfeante d'uma luxuosa

ovenida de grande capifal?
No entrelanlo, nada mais applaudivel.
As provincias do norfe do paiz estão semeadas de

formosas vivendas que outr'ora nossos antepassados faztam

edificar n'esse admiravel pensamenlo de perpeluar a familia,

consfruindo para si e pura os seus, tra?o de uniâo mais in-

tima, e tão salufar, entre o homem e a terra, de que resul-

fava essa disfanie vida de provincia, rica, opulenfa, de que

beneficiava largamente as classes pobres do carnpo.

Parece que, vagamente, renasce esse ideal saudave! da

vida do campo, com todo o tonforto que os progressos so-

ciaes porporcionam, e, assim nos alegra ver que nos illus-

fres proprietarios do magesfoso solar de Palmeira em cons-

fruccão, esse ideal reviveu nifidamenfe.

O palacio que o Snr. João Rego mandou edificar, se-

gundo o projecfo do conhecido archilecto e illustrado pro-

fessor Ernesfo Korrodi, será sem conleslacão uma das

mais artisficas e conforfaveis vivendas da região e falvez

do paiz. Erguendo-se n'um vaslo parque, dos seus torreôes

e ferracos gozar-se-ho o largo panorama que se esfende

desde a cordilheira do Gerez ás ullimas collinas que se

perdem no Oceano.

O esfylo da consfruccão. sem seguir rigorosamenfe
uma deferminada epocha de arte ou cambinnte regional, é
conccbido nos moldes medievoes com cerfo resaibo de mo-

dernismo. logĩcamenfe determinado pe'as c.vigencias do con-

forto moderno que exige uma cerfa desenvolfura no plano
de distribuÍ£ão interna e portanfo novos aspecfos que por

suo vez conduzem a solufôes que oo artisto da edade mé-

dia se não apresentavam.

O exferior do palacio é todo de canfario, á excepcSo

de pequenas superficies que serão execufados em olvernaria

apparenfe, feila n'uma pedra chistosa da região que impri-
mirá ao conjuncto uma nobrezae severidade proprias de umo

vivenda acasíellada. O rez-do-chão, quasi fofalmenfe mas-

sÍ?o e feifo em enchilaría rusfico de granito ozul da região,
sendo nos dois pavimenfos superiores ejifdrreôes empregado
granito de Afife (região Vianna do'Côstellq). Para ou-

gmentar a riqueza do conjuncfo apparece largaroenfe empre-

gado o calcareo lioz de diverses fonolidardes, em columnas,

frisos e oufros accessorios que pela sua policromio imprimi-
rão ao todo um desusado brilho.

Pela actividade que tem levado a construccoo sob o di-

rec^ão do dísfincfo orchitecfo Snr. Korrodi, que é simulfa-

neamenfe o empreifeiro geral da obra, é de esperar que den-
tro de dois annos esfeja concluido todo o conjuncto exfe-

rior, sendo de presumir que outro fanfo tempo leve a deco-

racão interna que em tudo será execufada nos suas minu-

dencias. em harmonia com a severidode do esfylo exterior.

O accesso o esfe solar far-se-ha por meio de um

monumental porlão junfo da esfrada publica, ao lado do

qual será edificada uma habifagão para o guarda, cons-

Iruccão regional, fypo das do seculo XV, que. desempe-
nhando o papel de senfinella vigilanfe, ao mesmo tempo,
com o seu tradicional alpendre, traduzirá o convife emavel,

dirigido a quanfos desejem encontrar-se eom seus illusfres

senhores.
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Hnighlsbrige.—O principe Arthur de Connausfhl
Jnaugurando a testa promovida pelas mulheres que substifuem

os homcns nas minas de carvão
O principc rca! de /fa/ia e seu Írmaozinho visilando

um campo d.c cxercicios dos esculetros romanos

O bombardeamenlo da torre d'uma aldeia ao va/le de Piare Duhlii ) i.irono improvisa io ocíus rcvo/íosos

Como são transportados os feridos atravez as monfanhas, aonde é impossive/ a ciculacão dos automoveis da Cruz Vermelha
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Senhoras e cavalheiros que tomaram perte nos cáros.

I," plono. Da esquerda para a direilo: os srs. Anlonio da Cunho Vianna. Anlonio Aranles e D. Maria Jeronymo

Arogão. Senladas: D. Margarida Peixoto, D. Moria Leonor Leirio, D. Maria das Dores Ferreiro Dias. D. Carlola Ribeiro

Guimarães, D. Rosa Bourbon Fragozo (Lindoso).

1.' plono : os srs.; Alfredo Conslonlino d'Almeido. D. Emilia Pires, D. Heleno Freilas. D. Morio do Conceicão Vie-

gas Pereira, D. Angetico Loureiro. D. Emilio Felix, D. Cocilda Freilas. D. Liriope Belchior e os srs. Alfredo Ferreira Dios.

Armando Consfonlino d'Almeido e Eduardo da Silva Esperon£e,

3.» plano. Os srs. Froncisco Meneies, Julio Accioiuoli e Le?y Malho e D. Margarida Freitos, D. Julieta Ribeiro Gui-

■arães, D. Mariela Barbosa, Miss Elyzabelh Maaker, D. Emilia Loureiro. D. Morio Amelio Ferreiro Dias. D. Morio Amalio

Conslonlino d Almeida. D. Maria Erneala Fernondes Dios e D. Amolio Guimarães Sordinho e o» sre.: Antonio Alberto ie

Souza e Luiz Franqueira Junior.
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ITo tiospita.1

—Quanlos morreram esta noite ?

—Nove, senhor doutor.

—Mas elle eram dez! . . .

—Sim ; mas houve um que não quiz tomar o remedio que V. Ex.a receitou . . .
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POR J. DE FARIA MACHADO

Quijotismo

i AIS uma vez. na sua longa vida,

a Hespanha abafou o qui/'otis-
moou melhor, conleve, modificou

e modernisou oseu... Quijote. Na alma nacional

persiste funda e enraizada essa larva inlima de

dominio. de grandeza e de forca, que é incon-

testavelmente a melhor razão da sua exislencia

moderna. Nenhum outro povo ama mais entra-

nhadamenle a sua terra e é talvez por isso,

que nos seus actos. nas suas festas e nas suas

dancas. nitidamente se desenha n'um traco fir-

me d energia o seu caracfer collectivo. Na vida

complicada e intensiva das nacôes modernas, a

existencia do caracter é a unica potencia, a

unica razão, d'independencia e poderio, que a

forca brutal das armas não pode destruir e que

nas maiores desgracas como nas maiores alegrias,
entre a fumarada das victorias e os escombros das

derrotas, sempre resiste, pairando allo como um

padrão, amparando como uma bencão, porque,
vencedor. ou vencido o caracter do povo é sem-

pre a occulta mysteriosa forga dominadora, que
sustem a nacionalidade.

Todo o bom e moderno hespanhol. passean-
do sereno nas avenidas das suas grandes cida-

des, arroteando os seus campos. crusando os

seus mares. produzindo nas suas fabricas, fem

ainda o mesmo ar galhardo e marcial d'aquel-
les heroicos cavalleiros d aventura dos fercos

de Flandres ou das bandadas da Hollanda. que

pelo mundo foram assegurando com sangue e

bravura a gloria da pafria. Aferrado aos seus

principios. emballado nas suas tradicôes. con-

servador fîel de seus modos. respeilador devo-

to do passado. o hespanhol tem sabido guar-
dar do tempo ido da gloria e da riqueza. o que

pode servir para lucfa menos romantica mas

mais grave das edades actuaes.

Em cada coracão resplende, ainda, palpiia
radiosa a galhardia d'um Quifofe e este

facfo que muifos consideram como depri-
menfe faclor da vida hespanhola, constilue o

seu mais forte e poderoso incifamento eno dia,
em que o seu fradicional quijotismo se

adaptar ás condicôes d actualidade, nuestra

hermana gosará. de novo, o esplendor deslum-
brante dos fempos idos.

Assim foi. que logo depois do desaslre de

Cuba, da perda ruinosa das suas colonias ella

sacudiu dos hombros esse ferrivel mau sesfro e

denodadamenfe se vollou para a organisacão

8 inlerno das suas forcas. para a valorizacão

dos seus recursos. para o fomento das

suas abandonadas riquezas e quando a Euro-

pa a suppunha desfeifa. acabrunhada ainda a

pensar na dureza do golpe ella surgiu na ple-

nitude magnifica das suas indusfrias, na es-

plendorosa ferlilidade dos seus campos arro-

leados, na exploracão intelligenle do seu sub-

solo uberrimo. invadindo os mercados, com-

merciando com a sua perdida America, tão

desempenada, tão forte, que já se avenlurava

na conquista, fazendo surgir em Marrocos o

seu exercito possuido da mesma tradicional

bravura, disciplinada já por uma moderna e bri-

Ihante organizacão.
O quijofismo produzira enfão as suas be-

neficas con=equencias evilando a queda da pa-

Iria na passiva modorra do desalenlo. como ho-

je se moderniza. modifica e adapta ãs condi-

côes do momento para a levar enlre os es-

plendores da victoria ao triumpho d finifivo.

As esperancas de Carfhagena vão emfim fer

realidade. A Hespanha vae triumphar. A sua

prudente ailifude na lucta sangrenla que revolve

o velho mundo vae oulhorgar-lhe uma das mais

brilhantes situacôes no roncerlo europeu. A

sua ponderada e patriotica neutralidade per-

mittindo-lhe tealisar com exito. durante estama-

cabra feira de interesses verdadeiras bafalhas

economicas que enchem d oiro os seus cofres.

vae radiosamente coroar os seus esforcos de

fantos annos. O desfecho da guerra vae abrir

um novo horizonte d'espansão aos seus pro-

ductos. um novo incitamento ás suas industrias

que é por isso e sô por isso que n'este incerfo

momenlo, Dom Cíuifofe galhardo e panache,
armado até aos dentes, não lanca ao mundo o

seu guanle de desafio para erguer piedoso a

mais commovida supplica pela paz.

E' que a Hespanha moderna sabe o que

deve a si propria e quer progredir. O seu Qui-

jolismo é o traĩo mais indelevel do seu ca-

racter collectivo e o caracter nos homens» co-

mo nas nacionalidades constitue sempre a mais

poderosa razão do triumpho.

A cruz e a espada
Os fempos medievos repelem-se

POR Eduardo de Noronha

^^ guerra acfual. com todos os seus horro-

|l res e as suas inexhoraveis crueldades,

f 1 tem afervorado as crencas. Ante a

morte. ante o anceio do desconhecido, muito

sceptico se fem abracado ao symbolo redem-

O ptor e consolador da Cruz.

~~
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Ha pouco tempo, narraram os jornaes fran- 2

cezes, um cartuxo, impellido pelo amor da pa-

fria, abandonou o seu mosteiro e acceitou o car-

go de capellão de um regimenlo de dragôes, O
seu porte elegante, o seu denodo duranle os

combates, a abnegacão com que soccorria os

feridos, valeram-lhe a estima e o respeito de

quanfos o conheciam.

Um domingo, quando os inimigos permittem
uma certa folga. prepara se para dizer missa.

Assistem a ella todos os combalentes que não

se encontram de servico. Quando comeca a ce-

lebrar o piedoso acto. ouve-se uma voz de te-

nor. de timbre agradavel, que entoa um cantico

religioso. Os fieis voltam se. E' um dos mais

applaudidos canlores de um café-concerto de

Paris. Ferido gravemente, é recolhido n'uma

ambulancia. inlernado n'um hospital e cura se

por milagre. Dá alli gracas a Deus e canta um

hymno de louvor. A assislencia escuta-o com

unccão. A conflagra<;ão reunira denfro das pa-

redes esburacadas pela mclralha de uma egreja
em ruinas, na presen^a de um auditorio consti-

fuido por pessoas talvez bem pouco devotas

n'outros tempos. esses dois homens de esphera
de accão tão differentes—um carluxo auslero e

um canconetista frivolo.

Acasos e surprezas da guerra I

Mas estes acasos e surprezas são mais fre-

quenfes do que se julga.
N 'uma das suas obras, narra Lenôlre um

episodio interessanle, romanlico, e absolufamen-

fe historico.

Um juvenil lenente das guardas francezas,

desgosfado do mundo. apresenta se na Trappe.
0 frei-guardião pergunta-lhe:

—Sem duvida, meu filho, é Deus a quem

procura?
—Engana-se, mcu irmão— responde o de-

salenfado—fujo dos homens.

—Mas vamos ao caso.

Sallmard de Monlfort era capifão do regi-

mento de dragôes de Bourbon. Um fundo des-

gosfo de coracão obriga-o a refugiarse na Trap-

pe de Septfonds. mosteiro com sete seculos de

existencia, com cento e cincoenta mil francos

de rendimento, um dizimo importanfc sobre a

afamada vinha de Pomard, cuja colheifa com-

prava toda. Os vasfos edificios da abbadia do-

minavam os jardins e horlas de saborosas e

odoriferas produccôes. A regra era severa, pro-

hibia o uso das aves, dos ovos. do azeife. da

manfeiga, do assucar, da carne e do peixe. Com

fal sobriedade os piteos não podiam ser nume-

rosos.

Decorrido tempo, em 1878, aos quarenfa e

um annos, Sallmard de Montforf é nomeado

pelo rei superior do convenlo. Abbade mitrado D

de uma das mais opulentas abbadias de Franfa.

obrigam no a apparecer na côrte.-Elle. que de-

sejava enlerrar-se vivo, tem que se mostrar nos

palacios das primeiras familias do páiz. Aco-

Ihem-no por toda a parte como um santo e um

heroe de romance e não se sabe bem ao certo

qual d estas duas personagens agradava mais

ás formosas damas de Versailles. No enlanto

o sanlo repudiara para sempre o protogonista
da novella.

Sobrevem a revolucáo.

Septrfonds, condcmnado a desapparecer
eomo todas as oulras communidades. adquirira,
sob a direccão de Montfort, tão alto renome,

que trinta communas do departamento reclama-

ram a sua conservacão, allegando que a pros-

peridade do Bourbonnais desapparcceria se os

monges da Trappa sahisscn d'essa regiáo. A

lei era inilludivel e este prolesto ficou sem effei-

fo. Septfonds não foi haspado e o abbade

de Montfort viu se conslrangido. em abri! de

1791, a abandonar o mosteiro.

Que ia fazer agora este antigo capilão de

dragôes. depois da sua ruplura com o mundo,

sem Cruz, sem parenles ricos, vigiado, perse-

guido pelas commissôes de vigilancia?

O Terror campeia á solta. A Republica lu-

cta com a Europa coalizada. Montforf almeja

pelo desastre da Convencão. mas feme muito

mais a vicforia dos estranjeiros. Não heiifa

em alislar-se com um nome supposto nos hus-

sares.

Com os esquadrôes de Marceau combate

na Vendeia. faz parfe das columnas infernaes

do Bocage, galopa com ordcns de Carrier, re-

cita o breviario escoltando Saint-Just. Os seus

camaradas nem em sonhos desconfiavam que

tinham a seu lado um bispo que officiara em

cathedraes.

Apoz uma campanha de dois annos, afasta-

se do servico militar. Não tem recursos nem

occupacão. Sollicifa do imperio um posto di-

plomatico, um logar de introductor de embai-

xadores, uma perfeilura. Não obfem nada. Fi-

ca-lhe apenas um rendimento annual de 230

francos, elle que fivera 150:000! , , .

Quando sentiu a morle proxima, quiz es-

perá-la. conforme o espirilD de penitencia da re-

forma cisferciense, na palha. Morreu assim, a

29 de novembro de 1823. Encontrou-se na sua

agua furtada a cruz abbacial e a de cavalleiro

de Malta. O resto dos seus bens foi avaliado

em cem francos.

Que revoada de pensamentos anfes de mor-
rer!
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Os deputados d'Orléans

/ESDE fcmpos immemoriaes que os

depufados da cidade d Orléans go-
zavam do direito de se assenta-

rem mesmo deanle do rei. Sabendo Henri-

que IV d esle privilegio, em dia que finha de

receber uma deputacão da cidade d Orléans.

mandou relirar da sala lodos os bancos. Co-

mecaram os deputados os seus discursos. que

frequentemente interrompiam para circumva-

gar olhares anciosos.

—Conlinuae.—Disse-lhes o rei.

—Não podemos.—Responderam lodos,
—Quero ser immedialamente obedecido,

retorquiu asperamente Henrique IV.

Então os depulados sentaram se no chão e

concluiram os discursos.

O rei riu muifo e conservou Ihes o privi-
legio.

O imperador Adriano

O imperador Adriano, encontrando-se com

um homem que o offendera antes de alcancar o

imperio, disse-Ihe.
—Approxima-te, tu ullrajaste Adriano e

não o imperador.

Humildes obras

Virgilio lia muito o poela Enio, que ensi-

nava proveitosas liccôes.

Pergunlaram-lhe um dia que o viram com o

livro de Enio na mão:

—Para que trazeis um livro sem valor?l
—D'esfas humildes obras de Enio colho

algum ouro com que orno e aperfeicôo as mi-

nhas.

Os livros

Dizia Affonso de Aragão:
—Os melhores conselheiros sáo os livros.

porque sem femor. adula£ão ou paixão, me di-
zem fudo que procuro e desejo saber.

E Cicero:
—O' caros livros, ô agradavel familiazinha,

sô os livros le dão prazeres. Se queres, fal-
lam. Se queres. estão callados; ao teu manda-
do acha-los juntos a fi; não le são importunos,
não temerarios, não vorazes, não rapazes, náo

contumazes, como as oufras familias.

Amigo prudenle

André Vaz, homem valorosissimo, era intimo

amigo de Thomé Rodrigues. creado do rei D.

João III. Succedeu lerem uma desavenca n'uma

taberna, chegando Thomé Rodrigues a insulfar

o amigo e a desafia-lo para o meio da rua. An-

dré Vaz não Ihe deu resposfa, mas quando o

Rodrigues sahiu, volfou se para os circunslan-

tes e disse:
— Quem disser que foi covardia soffrer eu

ao meu amigo Thomé Rodrigues fudo que me

disse de cabeca perdida, escolha dous compa-

nheiros e venham fodos tres combater com-

migo.
Apelles e Alexandre

Pinfou Apelles um cavallo e extranhou que

Alexandre Magno não lhe rendesse louvores.

Um cavallo que passeava pelo logar onde
esfava exposla a pintura, rinchou alegremenfe.

Então Apelles disse a Alexandre:

-Senhor, este cavallo enfende mais de

pintura do que vôs.

Lope da Vega

Mostrou um poeta ao insigne Lope da Vega
uma comedia. Lope da Vega devolveu-lh'a di-

zendo que descobrira n'ella seis centos dispa-
rates.

—Senhor Lope da Vega, disse estimulado

o bisonho vate. olhe que nas suas comedias

não faltam oulros lanlos.

Lope respondeu,-
—E' verdade. Mas eu tenho seiscentos

disparates em seiscentas comedias, e v. mercê

tem-nos todos juntos em uma sô.

O tempo
Bacon.

é o maior dos inovadores.—

A gratidão é a pedra de loque dos ho-

mens verdadeiramenfe honrados.—Le Page.

E mais facil impormo-nos
que a um sô.—/ierôdofo.

<~ Pao. 7~4 nrdCåo Lamonca

á multidão do

Tito Flavio.
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