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CHRONICA DA SEMANA

Factos . . .

Olhe,
meu amigo, quér saber como eu penso? Ouca: se Deus fizesse um anjo

presidente da Republica e o diabo rei. apesar dos meus reconhecidos sentimentos

religiosos . . . é provavel que fosse com o diabo.

— Ora essa I . . .

—Ouca mais ainda. Se me déssem a escolher entre o Antonio José d Almeida e o

Affonso Costa. preferiria o Affonso; e se me dessem a escolher entre o Affonso Costa

e o diabo, ia com o diabo . . .

Estas declaragôes absolutamente authenticas, fê-las ha dias a um amigo meu

um monarchico intransigente. Ha muito de bJague dentro d'ellas, sobretudo na forma

porque foram emittidas? Sem duvida. Mas reproduzem um estado de espirito que já

hoje não é possivel negar como um facfo, como um aspecto da vida portugueza. Pensa-se

assim n'estes momentos de erise. Continua predominante sobre a questão patriotica a

questão partidaria que nenhuma realidade pungente, nenhum solavanco moral, nenhuma

difficuldade material é capaz de destruir, como por vezes os cylindros mais pesados não

conseguem triturar no leito pulverulento das estradas os mais rijos calháus. A pressão é

enorm. emas inefficaz. O instrumento nivelador é obrigado a saltar por cima do obstaculo

que alli fica no meio do caminho a deter o transito dos mais rápidos vehiculos . . .

E vá-se de terra em terra perguntar a republicanos e a realistas se abdicáram das

suas intransigencias, se alguma hora a ideia da patria Ihes atravessou o laborar incandes-

cente do cerebro, e voltar-se-ha desenganado e vencido pela realidade das coisas, a

triste contra-prova dos sonhos que alúe os mais bem fundados planos e traz á curva

dos labios a palavra fatal que subjuga:—E' impossivel! Este paiz continúa sendo o

aggregado de 6 milhôes de egoísmos que a politicancia dos traficantes acicata. como

dizia Ramalho, e a sua vida, a miserrima vida dos burgos d'intrigalhada roaz e velha-

quissima onde a malta dos chatins vae rapinando calculada, friamente, o valor do espolio
d'uma ra?a em liquida?ão já muito proxima. A grande. a enorme for?a da vida portu-
gueza ! Como ella me atiraria para a defenitiva conclusão das desesperangas. se eu não

tivesse saccado da leitura da historia que isto é um povo de borracha, com uma elasti-
cidade indesgastavel, aquelle povo de séte fôlegos e mais um, como disse com razão um

jornalista, se eu não tirasse da minha cren?a una de portuguez catholico a fé em que
Deus sempre nos deu a mão quando aos safanôes da desgraga ou aos empuxôes frené-
ticos da loucura vamos descendo ou rolando emboldriados de vergonhas pelas escarpas,
para o paludoso charco dos fins-de-patria mais soturnos!

Pois que julgam? Estas visôes pôem calafrios. Mas que remédio senão fital'as
assim. como eu as fito, d'allo e de frente? Ser optimista nas horas mais das doen^as
que matam, é sêr estupido. Pois que julgam? Ougam, escutem esse berreiro infe.rnal
que por ahi atordôa e apavora: os radicaes a comprar automoveis e a gritar que ha

conspirantes; os realistas a protestar que não ha tal, ninguem conspira ; a imprensa a

espumar, a espumar o visco azulejado dos odios fervescentes ; o capital vampirisando
as veias dessangradas do povinho que todos os dias á porta das esquadras entôa
dissonante o alarido da fcme ; os grupelhos aos humbraes das tabacarias grulhando
maledicencias: o delirio pagão das modas a pre?os fabulosos ; a chusma que sem vintem

para comer invade os balls p'ra ouvir concertos ; a manifesta indisciplina de todos;
oucam, escutem esse berreiro infernal que por ahi atordôa e apavora. E digam me dep'ois
se não é lôgico. muito lôgico alé que. em complementD. os grupos de defeza tentem
agora mesmo a reprise dos assaltos a cavallo-marinho e á pistolla contra os traidores-
tal qual fizeram ha quatro e ha cinco annos I que n'um paiz belligerante se transformé
em paradas d'espectaculo um exercicio militar de duas divisôes. e que a elle venham
assistir uma missão hespanhola ! que o Temps diga que é p'ra desejar que nem sequer
appare?amos nos campos de batalha ao lado dos nossos alliados por cuja causa se

fez a requisicão dos barcos allemães I que continua por essas villas e aldeias a expoliacão
dos bens religiosos e vá uma turba de demagogos revolver Cadaveres aos cemiterios em

nome do Jivre pensamento! que n'esta hora terrivel para o fuluro do paiz o caso
dominante seja o ridiculo e porventura falso boafo d'uma tareia' dada em Paris' po- um

Ribadeneyra no sr. Affonso Costa, ou o outro de que a respeifo d'empresfimo o



ministro das finan?as não arranjou nem um pataco porque a taxa do desconto subiu na

Inglaterra a 6 por cento! Lembrar a Patria? Para quê?
Pois não é logico. muito logico afinal tudo isto, se a descultura dos espirifos é

campo aberto aos facciosismos das incompetencias campando de genios?
Iniciado um plebiscito, eu bem sei que muito poucos deixariam de concordar com-

migo. Mas tambem é certissimo que horas depois. cada qual para o seu nucleo de asse-

clas repetiria o raciocinio do tal intransigente :

—Se me dessem a escolher entre o Antonio José . . . Do que no fim de confas eu

infiro que não vale a pena perder tempo. nem muito menos descriminar o são do pôdre.
Ao ouvir-me este commentario, porém, ainda o intransigenfe fornaria, esbugalhando

nos olhos um ar de honesto :

—Mas repare: eu não mudei. Se Deus fizesse um anjo...
E eu ficaria elucidado. Os anjos são rarissimos. e os parvos em trez vidas, nume-

rosos. . .

F. V.

V

POR J. DE FARIA MaCHADO.

Ao sol

Na
lomba fragueira d aquella erguida serrania minhola, vive ha seculos a tradiccão

ingenua d uma piedosa e commovida lenda. A meia encosla, n'um estreito balcão

de fragas. onde a subida parece descan^ar. toda abrigada na sombra religiosa
e discrela dos velhos castanhaes, estende-se um macisso de roseiras, alegres, florindo,

no vermelho desmaiado das suas rosas de todo o anno. Na primavera, no inverno aos

rigores da tempestade. aos frios das neves, no verão, ao bafo canicular dos soes abraza-

dores, sempre as velhas roseiras floridas cantam n aquelle selvatico jardim, o explendor
epico da primavera eterna e entrela^adas, enramadas, jungidas, abragam-se aos velhos

castanheiros, enleiam-se nos seus troncos, sobem ousadas, até aos bracos da ramaria,

como as creangas estouvadas. felizes, trepam, chalrando, aos hombros do avô. E o povo

respeita-as, venera-as conlricto. como expressão commovida d'um alto milagre e não se

atreve a arranca-las aos encantos d'aquelle extranho e mysterioso jardim.
\enhuma d'aquellas rosas alegrou alé hoje, á vestia domingueira d'algum Manel

enamorado, nem ás orelhas das banzas, concorreu a malhada e requestas. Rosas do

Monte, que Nossa Senhora das Rosas ampara e cuida. perfencem ao manto onde nas-

ceram, affirma o povo na sua cren?a e na sua fé. Mas porque inexplicavel, sobrenatural

rasão, viriam a florir n'aquella escarpa dura, de urze e fragoes, as rosas vermelhas de

todo o anno ?

E' que ha muiíos seculos a uma pobre pastorinha abandonada, Nossa Senhora fizera

famanha e semelhante mercê. Vivia a pequenita toda entregue aos cuidados da avô e ao

pascer de seus rebanhos, quando a fome assolou aquella aldeia. Fôra dura a primavera:

cruel de neves e de chuvas. tempestuosa, fria, e por mais que moirejassem nas lavras. a

colheita fôra minguada. A fome afugentara os homens, empurrara os para a emigragão,

dizimara os gados e enchera a aldeia dc miseria.de luclo. Cada um voltou-se a uma im-

provisada aptidão, e a pequena, morto
o rebanho, ia arranjando o magro pão, colhendo

pelo monfe as flôres singellas do bravio, que enramilhetadas por suas pequeninas mãos,

vendia na feira semanal. Mas o veráo foi correndo, veio o outomno, as flôres iam mur-

chando nos montes e a pobre desgracada via desapparecer dia a dia, o seu jardim com

a fristeza de quem vê desapparecer o ultimo recurso. Cada dia menos flôres, cada feira

menos pão ! Espa^ou as suas visitas aos monfes mas nos dias em que subia a encosta

can?ava-se já em longas caminhadas quasi sem encontrar uma flôr.

N'aquella farde a pequenita andava por toda a montanha, sem nada encontrar e

ha dois longos dias que não havia pão na sua casa distante!



Approximava-se a noite. Can^ada. entristecida, resolveu voltar, mas pesava-lhe en-

trar em casa— aba vasia de flores. mãos vasias de pão. Chorou, chorou de desespero
e de tristeza, e por entre o commovido das lagrimas ergueu uma oracão a Nossa Se-

nhora sua madrinha. o cansaco, a dôr venceram-na rapido e a pobre crean^a cahiu ador-

mecida.

Ao despertar. encontrou-se cercada de rosas vermelhas, que o fragão pedregoso sc

transformara em jardim e n'uma nuvem d'oiro viu. —semeando rosas pelo monfe, rosas,

vermelhas que ao cahir, se fransformavam em roseiras— Nossa Senhora. a mesma da

sua aldeia, aben?oando-a, sorrindo-lhe ... E nunca mais as rosas faltaram á pequenita
nem o altar da Virgem na caiada egreja longinqua, deixara de ter rosas, muitas rosas

vermelhas, como aquellas rosas vermelhas do milagre, que Nossa Senhora semeára no

monte n'aquelle inverno frio . . .

E o povo logo chamou á Virgem Nossa Senhora das Rosas, como a perpetuar
aquelle lance encantador e sublime que hoje as tradi^ôes ainda relembram nas seroadas
romanticas na lettra ingenua e commovida das velhas cangôes.

Padre dntonio \?ieira

Por José Agostinho.

Mas
Vieira nem uma sô vez se queixou d'aquellas hostilidades mesquinhas. Estava
habituado a ser deprimido pelos pygmeus que. comtudo pontificavam impune-
mente de consagrados. Decerto se compadecia no intimo d'aquelles pobres ho-

mens que. celebres emquanto viviam. empolgando todas as fontes da nomeada e da for-
tuna. seriam. poucos annos volvidos. nomes sem significado. apenas pasmo dos vindoi-
ros pelo absurdo de se terem imposto como grandes a uma geragão inteira.

Ha muito o mordiscavam. como cabotino refece—ãquelle homem de genio! Zom-
bavam da sua fecundidade e originalidade, chegavam mesmo á infamia de o pretenderem
fazer passar por um mytho. pela designasão pseudonyma d'um grupo de pensadores e

escriptores.
Fortificados pela sincera modestia do gigante. tambem já n'esse tempo conheciam a

vulgar conspira^ao do silencio. pois a tramaram em torno do seu nome. ficando sata-
nicamente jubilosos porém. com a sua ausencia no Maranhão, por se lhés affigurar defi-
nifiva sepultura, olvido pleno, o que afinal. denunciava bastante o receio d'elles pela
efficacia de tantos ardis.

p

Contam coevos de Vieira. que abalisados homens se referiam. por vezes ao emi-
nente Jesuita com esfes epithetos de favor desdenhoso: o conhecido prégador. o habil
auctor. o estudioso padre da Companhia...

x,
Co™P™hendc-se~ Poif a2ora mf'hor quanto os apavoraria o regresso do Padre

V.eira. Melhor se comprehende fambem como elle era grande na sua indifferenca resi-
gnada. ao ver-se doestado e pequenisado nos proprios pulpitos e por homens de tal
craveira.

O eminente Jesuitas voltouu porém á tribuna sagrada. apezar de tudo Foi na ori
meira Dominga da Quaresma. Prégou na Capella real com luzidissimo audiforio

Thema supenor--as tentacôes. Momento especial para o combate pela doutrina
pura. E aproveitou-o bnlhantemente. Mas nem um sô queixume contra inimicos A sua

preoccupacão e tambem a justificacão honrada e nobre da sua inopinada presenca era

do diaM
S S' ^ ° aSSUmpt° PrinciPaI' baseado genialmente no thema

E^
nofabilissimo o exordio d'este sermão. em fantas coisas digno dos reptos e abun-dante harmoma de Marco Tull.o Ccero. Mas a peroracão uma clamorosa aposfrophe

ao monarcha, trovejando pelos seus queridos Indios, subjugou fanfo o auditorio aue os
maiores in.m.gos, succumb.dos e desarmados, confessaram na confusão a nova' vidoria
do ínsigne combatente. luuua

(Conlrnua)
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As festas da cidade em Penafiel
—0 Corpus Christi
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/1 procissão
—O carro Inumphol conduzinao

afigura da cidode

3. Jorge no seu cavallo ajaezado passando junfo
da egreja das Freiras

O pallio. fechanûo a procissão

O comeco da imponenle procissão.—O esfado de S. Jorge

passando junfo da egreja das Freiras

(Phots. de Brai F. Souza Meirelle )
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□ Excursionistas do passeio realizado pelo Nucleo, ao Mosleiro de Leca do Bailio

Commissão do Nucleo Insfruclivo da União dos Empregados do Commercio do Porlo, com o dr. J. de Vasconcellos

O snr. dr. Jayme de Vascqncellos. realizando a sua conferencia no Mosfeiro de Leca do Bailio
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que nunca secca e po-

de-se fazer romaria em

volfa do altar, bem cq-

mo exleriormente em

volia do templo.

2— Vista da pene-

dia de Nossa Senhora

da Lapa. Ao fundo vê-

se e penedo que fôr-

ma a capella.

3—Um aspeclo da

romaria.

I—Soufello. — Ca-

pella antiga e origina/

de Nossa Senhora da

Lapa, cuja festa se rea-

tiza todos os annos no

domingo da SS. Trin-

dade.

Esta capella é for-

mada por um sá pe-

nedo, cuja concat'ida-

de n, ilur.il forma 0

amplo sancluario com

côro e fonte natural
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Na PoVoa de Varzinj
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Do Nascente ao Poente
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(ø pagiija da Qiierra Kiiropeia <z>

Um canhão de grande calibre a bordo d um vaso

de guerra inglez

Marinheiros com mascaras prolectoras com os gazes

asfíxianles, a borúo d'um navío de guerra

Um comboyo de prisioneiros allemães passando por um acampamento ing/ez
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Em Mezão Frio-Umall
encantadora festa

Na capella particular da illustre casa da

Picáta. em Mezão Frio, propriedade da ex.",;<

snr.a D. Maria do Carmo Pereira de Vascon-

cellos de Souza e Menezes— illustre dama que,

n'aquella villa, mercê da bondade extrema do

seu coragão e alevantadas virludes, vive cercada

de geraes respeitos
—

, realisou-se, no dia 20 do

mez findo, uma linda fesla, que deixou perdu-

raveis impressôes em toda a numerosa e distincfa

assistencia. Foi a inslallagão. da Eucharistia:

vehemente desejo. desde ha muito. d'aquella
bondosa senhora e de seus respeilaveis filhos,
snrs. Conde de Leiria e Vasco d'Azeredo.

0 venerando prelado da diocese, Ex.n'° e

Rev.m0 D. Francisco. Bispo de Lamego. que-

rendo honrar a illustre familia e testemunhar-lhe

oalfoapreco em que a tem. dignou se vir expres-

samente do seu paco celebrar o santo sacrificio

da missa á capella da Picota. installando n'essa

occasião o Sanlissimo Sacramenlo. que assim

ficou de porlas a denlro de tão nôbre casa

a proteger e abencoar os seus dônos.

S. Ex.a Rev.n,<l, que se encontrava acompa-

nhado de todo o clero do concelho. proferiu

Meninos Alexandre e Maria Ame/ia d'Azeredo Pereira de Vascon-

cellos, fílhos dos ex.~~os condes de Leiria. que. no dia 22 do mez

flndo, tomaram parle na procissão de Corpus-Chrisli, em

Mezão-Frio, significando o Coracão de Jesus e a Vir~\em de

Lourdes. *

D Maria do Carmo Pereira de Vasconcellos de

Souza e Menezes

em seguida uma locante allocucão, subordinada
ao thema do evangelho Deus charitas esf, que
lodos os assistentes ouviram com o maior

respeifo e fervor. E. para coroar tão encanta-

dora festa, ministrou o sacramento da Confir-

ma^ão a grande numero de fieis.

Foi, na sua singeleza, pelo seu alto signifi-
cado, uma fesla commovenle, que, no livro

d oiro em que a illustre familia Azeredo re-

gista os seus factos gloriosos, fica. certamen-
te, sendo a pagina mais bella.

O nobre prelado, que se hospedou na

casa da Picôla, onde lhe foram fributadas

todas as honras devidas á sua elevada ge-
rarchia. retirou para Lamego ás 1 1 horas da

noite, tendo occasião de verificar, nas bre-

ves horas passadas em Mezão-Frio, como

a populaqão d esla villa o reverenceia e res-

peila :
—

ao atravessar as ruas da villa, á

sua chegada, quasi lodas as janellas se en-

conlravam cobertas de colgaduras, e, em ca-

sa dos seus illustres hospedeiros, recebeu os

cumprimenlos das primeiras individualidades

da terra.

O culto catholico em tão distincta fa-

milia não esmorece : parece que com o de-

correr dos annos mais se avigora.
Ainda ha pouco. durante o mez de maio,

se realizou na capella da casa o exercicio da

devogão a Maria Santissima, com lindos

acompanhamentos de côros por um grupo
de genfis senhoras, as Ex.'"as D. Izaura d'Al-

poim, D. Eugenia de Souza Mefello, D. Ma-

ria da Assump^ão e D. Gabriella da Paixão

Melello, e musica pela Ex.ma snr.a Condessa

de Leiria, sendo esta devocão entremeada,
aos domingos, por conferencias, effecfuadas

por abalisados sacerdotes. N'uma d'ellas ou-

viu-se a eloquente voz do notavel orador

sagrado Conego Correia Pinfo, cuja palavra
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inspirada ainda deve perdurar em quantos a

escutaram, tal foi o encanto da sua primorosa

ora^ão. pela doutrina que d'ella emanou, pela
erudicgão com que a esmaltou, e pela forma

litteraría de que a revestiu.

Honra. pois. aos respeitaTeis lidalgos. que,

ao mesmo tempo que praticam o bem como a

Deus mais apraz, não descuram o culto divino,
continuando assim as altas Iic?ôes que antepas-
sados illustres Ihes legaram.

Braga— Vivenda do snr. José Maria de Lima S. Romão, na freguezia de Ferreiros

■ Ao foque das Avé-Marias
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A genfil menina Maria da Conceigão A larcão,

que com a edade de 6 annos fez a sua primeird communhåo

com o conhecimento completo da doutrina chrislã

A capella da Consolacão. situada no ferrado da casa.

A porfa. a esposa do Snr. D. João d'AIarcão. D. Maria

da Conceicão de Castro

irupo de creancas da prtmeira communhão. e o seu educador.

Padre Manuel A. Fonseca Pinto e Cama, capellão da Casa Grupo das creancas da primeira communhão

Montemôr-o-Velho

Correu com muito brilhantismo a fesfa das rreanfas

s primeira communhão, que feve logar na eleganfe capella
iriicu|ar da casa do Snr. D. João d'Alarcão Velosques
•sorio, em Monfemôr-o-Velho.

Pelas 7 horas da manh6 houve a ceremonia da com-

munhão das crean^as e missa solemne. 5eguiu-se o sub-

sfoncioso almogo das crean?as offerecido pelo illusfre ftdal-

go, A' farde houve o Te-Deum aonde feve o dom da palo-
vra o illusfre capellão da casa Alarcão.

Llma communhão em S. Christovão—Sinfães.— Crupo de creancas

e educandas, vendo-se o anfiquissimo portico da egreja Passagem da procissão pelo Casal
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POR Eduardo de Noronha.

Os portuguezes

^5^8(80
geographica de Aden tornara-a cubi^ada desde a mais remota antiguida-

de. Conheceu-a Periplus. cônquistaram-na os romanos. Não existe ali, como já

dissemos, agua potavel. Sô se bebe e aproveita para as varias necessidades a

que raras vezes se despenha das nuvens, de apparigão tão demorada. que assignala pe-

riodos chronologicos e a do mar distilada pelos apparelhos mais aperfei?oados. A ma-

ravilha da requeimada cidade consisle nas suas famosas e monumentaes cifternas. Quem

as construiu? Os egypcios. os gregos. os romanos? Não concordam n'essa parte. como

em muitas outras, os chronistas. O que se sabe ao certo é que a sua reparagão a effe-

ctuaram os inglezes e que no concerto dispenderam quantias fabulosas,

A cidade experimenlou alternativas de prosperidade e decadencia. Do seculo XI ao

XVI serve de florescenle entreposto ao commercio do Orienle com o Occidente. Depois,
a descoberta do caminho maritimo da India pelos portuguezes, que do'cram o cabo da

Boa Esperanca. expolia-a da sua maior importancia. Decorrem trez seculos, Lesseps
realiza o sonho dos Pharaôs e executa os planos de Affonso de Albuquerque abrindo o

canal de Suez, a frequencia da navegacão volta e com ella a preterita riqueza e a cor-

respondente opulencia.

Visla geral da cidade de Aden

Enche-se o forasteiro de coragem, e depois de se metler debaixo do alpendre do
Hotel Europa, n'um carrito leve e desairoso, dispôe-se a arroslar com o pavoroso am-

biente de fogo e subir até a parte alta, rodeada sempre pelas muralhas lisnadas que
se erguem em alcantis difficeis de escalar mesmo para os ávidos e salanicos vampiros
da mythologia scandinava.

Logo adeante. n'um resumido square, onde a teimosia britannica manlem artificiosa-
mente meia duzia de mirrados arbustos em forno de um corelo, um jardineiro alira com

contadas e preciosas gota^ d'agua. dando a si proprio a illusão, tão cara ao orgulho e

prosapia da Gran-Bretanha, que, com o rodar dos annos. algumas cer.lenas, ha de ali

vicejar um jardim.
Vista lá de cima a rasa, a rasteira cidade como que se cose ainda mais com o afo-

gueado solo. receosa de que os tostados penhascos desabem sobre ella. E do allo. com
a vista a espraiar-se meio cega pela poeira luminosa e inquieta que paira sobre a ondu-
lacão. tarda. cheia de preguica, do estreito, que se pasma dos vôos de condôr da con-

cepcão e previsão d'esse exlraordinario homem, grande enlre os grandes da Historia, que



se chamou Affonso de Albuquerque. Ninguem o excedeu no genio militar e de organisa-
cão e bem poucos o egualaram.

Em 1513 acaudilhava a cidade de Aden o emir Amrjan, em substituicão do xeque

Hamid, ausente por qualquer motivo. A 7 de fevereiro d'esse anno Affonso de Albu-

querque veleja de Goa com mil setecentos portuguezes e mil indus. transportados em

vinte e quatro embarcagôes. Deixa de guarni<;ão á cidade cerca de quatrocentos soldados,

e em Cochim e Cananor cento e sessenta. Os effectivos das mais audaciosas expedi
^ôes são de uma exiguidade ridicula. Custa a acreditar nas fa^anhas praticadas. O alvo

d'esta jornada consiste na explora<;ão do mar Vermelho. aniquillar as disposicôes dos

egypcios para uma nova acommettida á India. desbravar a via que deve conduzir ao

Prestes João, projecto contumaz de ha muito debatido no espirito dos governantes desde

D. João I para cá.

Aden, não obstante toda a confrangente aridez da sua condicão, constifuirrt se,

senão em emporio. pelo menos em ponto obrigado de visita, em eoncorrido locfil de

transbordo e permuta das mercadorias originarias do Indostão. A principio os n< ->sos

apoderaramse de Socotorá, mas breve se convenceram que a verdadeira cancelli do

Mar Vermelho era a calcinada ponta da Arabia e não a mais distante ilha, esculci do

cabo Guardafui e atalaya avancado do golpho. Dispuzeram-se sem demora a reclificar

o erro.

A esquadra do inclito capitão abastece-se de agua em Socotorá e singra com rumo

a Aden. onde surge a 25 de marco. Os arabes aprestam-se para a receber condignamen-
le. O ferribil dirige todos os preparativos, mas d'esta vez Mafoma lucta vantajosamenle.

As contrariedades succedem-se. No ataque do dia immediato a polvora, ao des-

embarcar, ensopa-se: ao encostarem-se as escadas ás muralhas, na furia de um assalto

desesperado. verifica-se que são curtas e ainda. para cumulo do infortunio, ao subir a

gente n'um arranco de denodo, por fracas, quebraram-se e innulilizam todo o esforco.

Rugem os assaltantes. cofia as barbas de sobrecenho carregado e torvo o vencedor de

tantos prelios. Recuar é verbo que os portuguezes não sabem conjugar no Orieníe. Es-

calem as muralhas, apôs diligencias leoninas, cincoenta dos mais porfiosos e inliepidos.

Os crentes de Mahomet acodem em alude irrepresavel. SãO milhares. No espaco, es-

cassissimo, sô relampejam yatagans. fuzilam espadas. borbota o sangue earquejam mori-

bundos. 0 sol dardeja implacaveis raios que incendeiam as couracas e cotas de malha,

que arrancam faiscas dos bacinetes em labaredas, que tornam flammejantes de chispas dia-

manlinas, as laminas transformadas em facetas de gemmas limpidamente preciosas. Nada

podem os atacantes contra tão numerosa e mortifera pressão.

0 assalto mallogra-se. Albuquerque cofiando sereno a barba, e com os olhos mais

rutilos que os lampejos de uma cimitarra de Damasco, manda recolher os seus cordei-

ros. que choram de raiva e de vergonha, ás caravelas, aos patamarins, ás caracas, aos

seus fransportes. D'este reconhecimenio resalta para o caudilho portuguez a conviccão

de que não dispôe de forcas sufficientes para empreza tão ardua. como é tomar essa

cidade, onde aos recursos naturaes e a um clima enervanle se allia a accumulacão de

todos os elementos de defeza conhecidos da época. Levanta ferro. Abica ao Mar Ver-

melho. A Santa Maria da Serra. nau em que embarca, d'alli a algumas milhas. encalha.

Vê-se perdido. Salva-o a fé n'uma promessa, depois religiosamente cumprida. E,

devido a esse transe angustioso que edifica mais tarde. em Gôa, a egreja de Nossa Se-

nhora da Serra, onde descanca o que resta do individuo de tão sublime alma. Vara

Gebei Iukr. prosegue alé Camarão. ilha de insignificante valor. dominio do iman de Sa-

ná. Procede alli á aguada. Muda rumo com prôa a Jeddá. Ronda o vento e confraría-

Ihe a derrota. Paira em quadrantes varios até fins de maio, arrepia caminho de regresso

a Camarão e demora-se até á primeira quinzena de julho. A videncia das fainas, o ali-

mento parco e deteriorado, os calores insupportaveis. os combates renhidos prostram-

lhe as guarnicôes Amortalhados nas areias do littoral ou cobertas pelo lencol de laivos

escarlates do Mar Vermelho, ficam-lhe mais de quinhentos companheiros.

Precisa communicar a occorrencia a D. Manuel. Salfa em lerra Fernao Dias, ho-

mem de armas, e por terra, atravez de mil obstaculos e riscos, chega a Portugal com a

mensagem.

Que braco ou que embaraco detêm um portuguezr1!



-Mas para que bebes tanto ?

-Para afogar as minhas maguas.

-E consegue-lo ? . . .

-Não, porque ellas sabem nadar I
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Obras religiosas
de José Agostinho

O Jardím da alma— encad. 300 rt-i<.

Historia St*grada do antigo e novo

testamento—encad. 200 reis.

A vida de S. Francisco de Sttlef— l>r.

00 reis.

A vida de Sanfa Thereza— i»r. 200 reis.

O Evangelho—Encad. 4oo reis.

Wez de Jnnho-lr. loo reis

Flores Beligiosas
—Mez de janeir., loo reis.

A Beligião e a arte— 100 rt-is.

Dens provado pela sciencia— ioo reis.

A Escela Sem Dens- '■>>• rei-.

A Fé Beligiona e o Povo ■'•'• reis.

Todos e-te- livros estã<> approvados ]>*- 1« . snr. D. An-

tonio. l'.ispo do l'orto.

Livraria Figueipinhas

75-Bna das 01ivefr««-POBTO. IS'H,

Frigideiras e Restaurante

CASA DO CANTINHO

bargo de S. )oáo do Souto

BRASA

Esfabelecinrienfo mais anfigo
e acredifado n'esfegenero

A. do Menezes

MAHUAL DAS FILHAS D£ MARIA (Congregacoes marianas)
Preros:—Encadernado em carneira, 490; em chat;rin, corte doirado, r.'to réis.

MANUAL DOS CONGREGADOS DE W. SENHORA

Pre^os:
—Encadernado em percalina. 440; em carneira, 490; em chagrin, corte doirado, r í0 réis.

Novas edii.-ôes. feitas por A. de Menezes em harmonia com as ultimas re-mas pwblicada^.
Francos de porte. Para re^-isto, mais 50 réis por pacote. Os pedidos, acompanhados da rrs[>ectiva importancia,

ievem ser feitos a A.M'O.MO LOMES PEREIRA, f.alle San Telmo, 21—TUY.

Arte e Religião
Offlcinas de escaJDtura e entalhador

47—*Rua da Fabrica—49

PORTO

^

Deposito de imagens, sanctua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execucão de encommendas pa-

ra as Provincias, llhas, Ultramar
e Brazil.

Pre^os e fodas as informa^ôes

Fereira d'Abreu & Filhos

S¥CCESSOR

JosédaSilva Franga
c== '^

-n

\~

IZELLA

Este afamado hotel está si-

tuado no centro da povoacão e

muito perto do estabelecimento

dos banhos.

Bom e limpo servÍQO de me-

sa, quartos arejados e luxuosos.

Seriedade em todos os seus

cootractos. (80)

Dirigir ao proprietario

dosé Garrido 1/asqiies



PARAMENTOS
X OS MAIS BEM MONTADOS ATELIERS X

Officina de Escnlptnra Religiosa em madeira, pintnra, donrado e encarnãQĩo

ca$a

com-

ple~
fano

$eu

genero

enj

poríu-
gai

Jtfo-
delo

das

suas

conge~
neres.

faga-
se urn

con~

frorjfo.

ILFiIAS
X X O PRIMEIRO CATALOGO ILLUSTRAOO X X

EHDEREgO TELE6RÍPHIC0 - fabriculto - porfo. I01ILI1HI0
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