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CASA SUCENA

Rdi Hellodoro Salgåft
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Specimen d'uma esculptura em madeira executada naajnossaa officinaí

Deposito de ímagens oratonos, casticaes, jarras, ramos, custodias, re-
hcarios, calices, pyxides, galhetas, caixas para hostias, campainhas carrilhôes
de campainhas, thunbulos e navetas, cruzes processionaes, cirios, lanternas
estantes para missaes, livros de missa, lampadas,' lustres e todos os mais
aprestos do Culto Divino.

A CASA ESTRELLA é a fernecettora tiaê priticinoe* ca*m t **>m.
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CHRONICA DA SEMANA

Momentos de sãoorgulho

^^ | hora a que escrevo vae reunir o Congresso exlraordinariamente para ouvir, na

r^ presen^a do Chefe°do Estado. as declaracôes dos dois ministros recemchegados
§ \ de Londres e de Pariz.

A solemnidade de que paréce reveslir-se este acto official dá a entender que graves

e defenitivas para a nossa situacão externa e interna serão as palavras que os ministros

vão proferir. E o meu espirito recorda o que ha dias viu n'uma gare do caminho de

ferro do Norte por onde eu ia seguir denfro de poucos minutos.

Era noite fechada ainda. Dos focos electricos cahia uma luz branca, escassa que

mal allumiava o vasto ambito da gare. Alguns empregados somnolentos ; poucos passa-

geiros; um entregador grilando em alcoolisada voz rascante os primeiros jornaes da

manhã, ainda frescos das rotativas; um hespanhol praguejando por ter de esperar muito

tempo o comboyo d'Espinho. bambeando as pernas mettidas em dois sacos de bombazina

typo de prestidigitador ou de toureiro, de raras melenas oleosas repuxadas aos parietaes
salientes, que não teve mão na lingua acerada contra o paiz que o hospedava e que um

simples carregador metteu na ordem.

Eis que um trape-zape de ferragens em movimento se ouve no boqueirão negro da

noite nevoenta que os candieiros das Fontainhas mel pontilham. e entra logo depois
na estacão a extensa fita de um comboyo. Nitridos de cavallos nos vagôes, um apito pro-

longado apenas ouvi, e logo nofei que acabava de chegar um comboyo militar. Rapido
os officiaes saltam á linha, os soldados saccodem-se d'entre o espaco das metralhadoras,
caixôes de municiamenfo, carros d'ambulancia, e perfilados ouvem as ordens dos supe-
riores. Pouco depois. vi os mafando o bicho, alegres e jocosos. fallando já com passa-

geiros do meu comboyo.
Vinham de Tancos. E ao contrario do que se suppunha, vinham sádios, fortes rlos

exercicios constantes de campanha. desempenados e saccudidos nos seus fatos de brim.
torsos robustos e largos de transmontanos que eram,

— os melhores soldados que lá

tivémos. dizia me depois um official— o Kepi derrubado sobre os olhos. pernas cuja
musculalura rija, do freno das marchas, resaltava do panno retesado dos calcôes e das

liras dos grévas.
Davam uma vincada impressão de forca, e na vida que respirávam

—bellos rapazes
da minha bôa terra portugueza I— transmittiam-me uma forte comocão de lidimo orgulho,
o orgulho daminha ra?a. Eu já ouvira que a parada final de Tancos fôra grandiosa.
♦Temos esplendidos soldados !» diziam-me. 'Temos optimos officiaes !» accresentavam.
*E que nos falta ?» Alguem apontou o indicador á frente . . . Pobre paiz ! Um thesoiro
na mão de tontos perdularios I

—Veem cansados ?

—Qual ! Isto—e o soldado bronzeado que me fallava. batia palmadas nas côxas
está prompto para outra ! Aquillo é que é vida. sábe o sr. ? A infanfaria andava 40 ki-
lometros por dia e á noitinha enfrava na Paulona, a musica a tocar, tudo na aprumada.
£ nôs? Alli dias e dias á torreira do sol. pelas trincheiras, a engatar e desengatar os

armôes. a correr para um lado e para oufro ? Aquillo é que é vida !
Era um mocetão. alto, de face tostada, um bu^osito preto riscando-lhe o labio, e

pondo toda a energia das suas palavras, que um accento regional, doce de ouvir, mo-

dulava, na luz dos olhos escuros que brilhavam na tez escurentada e sob a sombra do

Képi.
—Não nos faltava nada. A genfe com pouco se confenta: come-se o pão de ma-

nhã e prompto ! não torna aos dentes. E p'rá sêde é a aguinha que Deus dá.
Chamáram-no.
—Prompto, meu sargenfo !

E depois volfando á conversa :

—Sabe o que elle vae fazer? Vae dizer missa ! E' padre. E' bom e rijo como nôs
. .. Ha annos. recordei cu aqui a phrase de Stendal: Les seminaristes son Jes en-

fanfs de froupe de /a Jzglise !



Como era de recordál-a alli. ao vêr um padre porluguez guardando junto do peito
sob o capote de sargento. como out'rora os velhos e heroicos cavalleiros de Christo. a

cruz que se ergueli junto á Bandeira— hostia no altar do sacrificio ! — nas batalhas em

defensão da terra de Santa Maria. . . Comecava a dealbar a manhã . . .

F. V.

V^ícLsl intensa

POR J. DE FARIA MaCHADO.

Ao so!

Ofrade.
vivia na dureza da regra e no esquecimento do seu retiro, ha quarenta

annos contados pelo florir das macieires. Deixara sem pesar o sombrio casarão

da cidade, os pateos discrelos onde canlavam aguas e arrulhavam pombas, os

horlos floridos da cerca. as sombras acolhedoras das maltas. os craveiros do claustro,

para viver na pequena ermida, toda abracada d 'heras e de musgos. ajoelhada, ccntrita

enfre caslanhaes e fragoas. num degrau da monlanha.

Tudo deixara sem magua. alegre quasi como na tarde longinqua, no solar in-

fancão de seus maiores desafivellara pela ultima vez a espada toledana. beijara con-

tente a mão esguia da mãe e fôra amorlalhar seu corpo esbelto. affeito á brandura das

hollandas mais finas na estamenha rude da humildade franciscana. Sem sombra de tris-

teza abandonara a velha casa senhorial onde nascera e vivera, despreoccupado. feliz,

nos pateos largos onde escarvavam potros. todo entregue á gineta ou na immensa bi-

bliotheca da Torre mergulhado nos codices, absorvido em cavallarias e rimances. Novo,

rico, desempenado. pluma ao vento. dado ao galanteio e ás armas, ninguem pudera en-

tender aquella subila resolucão. desvendar aquelle infimo segredo.

Todaumaparenfella demorgados. de Bispos. de mestres de campo. poefas, cavallei-

ros, priminhas genlis definhando na solleirice, tias abbadessas, eximias em manjares bran-

cos e resas elficazes. ramos florescenles de sua nobre estirpe, toda em campo já para

entroncarem aquella mocidade esplendente n'algum dos vinculos da raca, ficou aturdida e

á uma. classilîcou de loucura aquella exlranha resolucão. Sô um tio avô, conego regrante

em Coimbra, acolheu com essenlimentoa decisão do sobrinho e em carta, muito sisuda em

conselhos e prodiga em latim, Ihe chamou inspiracão divina. Durantc esse inverno nos

serôes e nas grades dos conventos não se fallava d'outra coisa. mas logo tudo esqueceu

e tanto que. quando professo, o mysterioso cavalleiro, veio beijar a mão moribunda da

mãe, como extranho quasi foi acolhido no seu velho solar. Esquecera , . .

Todo entregue á piedade, mal sahia do convenlo e tanto se distinguiu em virtude

que obteve do Geral a graca de viver afastado da communidade no esquecimento d a-

quella ermida.
.

Envelhecera. Quarenta invernos deixaram muila neve n aquelles cabellos. engelha-

ram aquella phisionomia, curvaram aquelle corpo desempenado de cavalleiro que fudo,

tudo, trocára feliz. pela paz serena d'aquelle longinquo logar. Ageifou a ermida. ampa-

rou-íhe as ruinas, semeou jardins nas courellas safaras do monte e nunca Nossa Senho-

ra do Soccorro ieve altar mais florido. Vinha raras vezes ao convento. Aos sabbados,

um leigo subia ao monte a levavar-Ihe as provi-ôes e voltava scmpre enthusiasmado das

bellezas da ermida. Dizia-se no convento por bocca dos pastores que vinham da serra

que ás fardes. depois de reparlido o seu dia pela ermida e pelas flores, sentava-se á

beira da fonte e sô, fallava, gesticulava, como entregue a um sonho. possuido d uma

visão ora de joelhos humilde. ora erguido em gesfos de volteio o> braco hirfo para o ar

como brandindo a espada e o povo teimava ser Nossa Senhora do Socccrro a mterlo-

cutora mysteriosa do frade. O tempo foi correndo e n um sabbado que o le.go subiu co-

mo de costume. extranhou não o encontrar a meia encosta onde era certo v.r aguarda-o.

Subiu ancioso já. foi á ermida. correu o jardim e transpoz inquieto a porta da cella

onde o encontrou morto. Correu ao convento e pela noite to. o cadaver conduz.do en-

tre filas graves de franciscanos compungidos. psalmeando resas. ate a egreja do mos-

teiro onde recebeu jazida. Na manhã seguinfe com espanto da comun.dade achou-se va-

zio o sepulchro e logo o povo entrou a dizer que na ermida do monte apparecera nm



jazigo sumpfuoso. com lapide lavrada em oiro e uma Virgem do Soccorro esculpida na

pedra tumular e a voz religiosa de milagre, niilagre. de vcrra em scrra retumbou.
Ainda hoje, na crmida do monle, que os invcrnos vão esboroando, o lumulo mys-

terioso de D. Frci André dc Santa Mana do Soccorro, tendo aos pés uma roseira flo-
rida, dorme perdido no tempo, o seu somno de mysterio e de lenda inesquecivel...

f\ castellã da tristeza
Por JOSÉ AGOSTINHO.

Na sua face nevada,

Riso da aurora,

Mimo da luz,

Ha a dôr amargurada
Do anjo que chora

Aos pés da Cruz.

Esbelfa. candida. linda

Esculptural,
De linhas puras.

Não a vi sorrir ainda;
Lembra um vitral

De sepulturas.

Doce o olhar, mas tão pungenfe!
Triste o sorriso

E a propria vozl

Que olhar ella deita á gente,
Nunca indeciso,
Bem fixo em nôs!

Que magua no proprio gesfo,
E até no passo

Tal attitude.

Que a gente adivinha o resto:

Dôr sem cansa^o.

Dôr e virtude...

As lagrimas... aos punhados.
Em vez de pérolas,
Rosarios d'astros...

Em vez de risos, cuidados...

Angusfias quérulas,
Alma de rastros...

Não falla: a rigor, supplica
E é Iinda, sã,

Idolatrada,
E mesmo difosa c rica

A castellã

Da dor sagrada.

A' Ex.™* Sr* D. Esperanca
Comes d'Amorim.

Um dia, disse-lhe, ao ve-Ia

Tão merencorea,

Raso o olhar d'agua:
—Acaso uma linda estrella,
Cheia de gloria,
So sente magua?

Porque andas sem alegria,
Como viuva,

Abandonada?
E s bella como o mcio dia,
E sempre a chuva

Da dôr geiada?!

E's vigor, és juventude,
Riqueza. graca,
Divino aroma,

E és friste como o athaude,
Como a desgraga
Que os risos doma?!

E ella ouviu, sorriu, e disse:
—Esta opulencia
E o meu horror...
Ahl se eu nuhca visse e ouvisse
Quanta indigencia
Morre de dôr.

Viveria em festa plena,
N'uma expansâo.
De gra?as cheia...

Assim, tudo me envenena

O coracão.

A propna ideia...—

E uma lagrima soltando
Dos lindos olhos

Sentimentaes.
Foi seguindo. caminhando,
Pisando abrôlhos...
Não a vi mais!
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Visita Pastoral do Ex.'"° e Rev.mo Senhor Arcebispo Primaz

Sua Ex.' Rev.'"" o Smhor Arcebi.-po Pnmaz na freguezia
de tnfesta a caminho </_- egre/a malnz

A enirada na egreja
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5t/a fx" Rev.ma apoz o almoco

no paJacete do Ex.mo Sr. Pereira aa Cunha

Lado direilo: £x.OTa esposa e fílhinho

cto Snr. Pereira da Cunha. Dr. Araujo e Cama.

lenle da Universidade Dr. Julio Comes.

conesí<~- honorario da Sé de Braga.
Lado esquerdo: Ex."'° Snr. Pereira da Cunha.

sua prima e fílhinhos. Conego Chouzal

e padre Miranda.

0 Senhor Arcebispo Primaz com o seu clero, de quem recebeu um banquete

Ao seu iado direilo.- Dr.- Araujo-Gama. lenie da-eximcta facuJdade

de Theologia.
Ao seu lado esquerdo : Dr. Julio Gomes,

e Abbade de Paredes. Na extrema direifa: Conego ChouzaJ.

Na extrema esquerda: Padre Miranda.
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Visiia pastoral a Paredes de Coura

fjm grupo de caíhoíicos com

Sua fx.a Rev.mã
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tnsiruccgåo mililar preparatoria
de infantaria 8

Exercicio de gymnastica >

Exercicio de escrima
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5. Nicolau—Cabo-l/erde

Como se vê pelas gravuras que inserimos n'esfa lllus-

tracão. a ilha de S. Nicolau, com pontos de visla lindissi-

mos e eleva?ôes caprichosas, é uma das mais pittorescas do

archipelago de Cabo-Verde, merecendo. pela situacão que

occupa enlre as suas irmãs do referido grupo, ser escolhida

para séde do Bispado e do Seminario-Lyceu. instituicôes

que realcam a sua imporlancia social e Ihe dão uma espe-

cial primazia que suas irmãs olham com um cerlo desvane-

cimenlo . . . e ciume.

Não desconhece S. Nicolau o seu valor como centro

da instruccão Cabo-verdiana, mas fmgindo modestamenle

não dar por tal cmulai,-ão, váe aco'hcndo em seu seio aini-

go øs diversas gerasôes de estudantes que circumslancias

S. .\icolau— Um grupo de Seminaristas na propriedade
do Rev.mo Vice-Reitor /) Conego Oliveira Bou$as, nalural de Adaule—Braga

favoraveis do clima que é amenissimo e a fama do unicO

esfabelecimenfo do ensino superior da Provincia. alli alra-

hem, e que de lá levam, com um solido peculio de conheci-

mentos que Ihes abrem facilidade3 na vida. uma admiravel

robustez. physica que por seu lado egualmenfe Ihes faculta

os triumphos.

O edifîcio do Seminario-Lyceu, que bellamente se des-

faca d'entre o arvoredo que Ihe forma caminhosa moldura e

que as aguas da Ribeira Brava banham centro d'uma sadia

educacão moral que a Egreja inspira, deve-se aos esforcos

do Prelado D. José Alves Feijô que conseguiu em 6 de Se-

tembro de 1866. o Decrelo da sua fundacão. Estando por
mezes a dafa auspiciosa em que deve celebrar as suas bo-

das d'ouro, e para que fal data em certo modo fique grava-
da n'um monumento perduravel, um grupo d'amigos desta

instituii,ão. secundado pela bôn vonfade de foda a ilha. lem-

brou-se de edificar na Åssúmada do Ca-

c-aco. a 5 kilometros da Villa, e n'um

recôrte soberbo de monfanha a domi-

nar um largo horisonfe, uma capella con-

^agráda a Nossa Senhora do Monfe, de

cuja graciosa e encanladora imagem,

sahida da officina do considerado es-

culplor, desfa cidade Manoel Augusto da

Silva, pinfor. Domingos Fanzeres na Rua

do Souto e que brevemente irá dominar

a sublime aniinencia a que se destina,

lemos o prazer de offerecer, em photo-

gravura. aos nossos leilores e que se

acha em exposi<;ão nas officinas do habil

pintor Domingos Teixeira Fanzeres, na

rua do Soufo, e sendo a corôa para a

E.\celsa Senhora ieifa pelo Sr. Manoel

Vista geral da Villa da Ribeira Brasa
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Outra vista da Villa da Ribrira Brava— 1 Logar destinado á capeJJa de Nossa Sienhora do Monte.

—2Sé Calhedral.— 3 Seminario- Lyceu.
—4 Kibeira Bra\a

José Vieira de Macedo, com ofTicina, no Largo do Paso.

Que a Virgem. com o tilulo de Senhora do Monfe da

Cintinha, seja a Eslrella d'Alva d'aquelles nossos irmãos de

Cobo-Verde enchendo-os de ben^ãos salulares e lhes dulci-

fique as agruras da vida quando os csliagens poserem a

prova a raconhecida resigna<;ãa dos que vae patrocinar »■

consolar, como Excelsa Mãe de Grorns.

U Ex.m0 e Rev.~'~ Senhor Arcebippo de Braga com as creancas da primeira communhêo

da freguezia de S. Lazaro da mesma cidade (Phof. rJelleza
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I—Copia da homenagem da Franca ao grande capitâo Peugeot
2— No sul da Africa. — Um grupo de feridos acclamando os

seus companheiros da Europa, apoz a leifura d'um periodico no qual
liveram conhecimenlo da nova ofíensiva.

3—Um comboio de automoveis da Cruz VermeJha franceza an-

tes de enlrarem em servico sanilerio.

3—A grande offensiva ingleza.
— fJm balalhão de infantaria ao

ser revisiado pelo seu commandanle anles de parfir par^ as linhas.
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O Dtique de

Gantberlapd

ooo

O Duque de Cumberland

está agora completamente doi-

do. Todos sabemos. que,

quando sobre este desventu-

rado Duque appareceu o pri-

meiro sintoma da alienacão,

foi, como medida preventiva,

encerrado n'um castello sepa-

rado da sua familia e debai-

xo do rigoroso tratamenfo da

medicina.

Estes ejfor^os foram co-

roados quasi em seguida. pois
o doente em breve .recupe-

rou o seu estado normal.

Ao rebentar a guerra cs-

tava já na convalescenca e

d 'ahi a poucos mezes foi to-

mar o seu logar no quartel

general de Hindenburg.
Passaram-se alguns mezes

mais e o descendente dos Cum-

berland endoidece completa.

mente e agora seni remedio.

Estava casado com a uni-

ca filha do Kaiser, havendo

já d'esse matrimonio um filho.

A 'lllustra^ão Catholica>

publica algumas gravuras re-

ferentes a factos da vida d'es-

te desventurado joven, como

do seu casamento e da che-

gada ao ducado de Brunswick.

1 — A princeza
Vicloria Luiza da

Prussia e o seu

esposo o principe

Augusto de Cum-

berland. que foi a-

iacadopela loucura
ultimamente quan-

da se enconlrava

nas linhas occi-

denlaes.

2— Recordando

o passado — As

duas imperatrizes.

d'Jnglaierra e Al-

iemanha no dia do

casamenio da Prin-

ceza Victoria.

3—0 rei de ln-

glaterra com o uni-

Jorme de general
ellemão e o impe-
rador d'Allemanha

cem o unilorme de

general inglez, no
dia da ceremonia.

4 — Os novos

consortes reaes no

dia da entrada na

capital do Ducado

de Brunswick.
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BRAGA— Creancas da

Catechese de S. Vicente

em

peregrinagão ao Sameiro

l — 'iCm aspecto do corle/o religioso

organizado n~> oom jcíus

ao A\onle.

Z>—Grupo de sacerdoles e câlechisfas

que tomaram

parie na peregnnacão

3—As creangas da calechese nos

escadorios de A' Senhora

de Lourdes anles do regre.>so.

f

••t-rfiT" **"■, .-^*.

"■
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Nas Môs
ooo

Em Julho de 1Q13 foi solemnemenfe benzida. no meio

de grande concorrencia de pôvo, uma estafua de marmore

do SS. Coragão de Jesus. rematando solido pilar de can-

taria sobre o bloco das Más, eminente a Carvalheira e d'a-

li se domina o vale infeiro do fiomem, baixo e médio, por

mais de vinte kilomefros, para além de Villa Verde.

A' ben^ão seguida missa campal, communhão geral na

igreja. peregr na<;ão e bencão papal como remafe.

Nos dois annos seguiu-se, repetiu-se no dia proprio a

fesfa do SS. Cora<;ão de Jesus na parochial, seguida de

peregrina^ão regional das freguezias da ribeira ao monu

menfo do Senhnr Jesus das Más, composfa pelos cenfros

parochiaes com suas bandeirinhas, e acompanhados dos

revs. Parochos respecfivos. Pia União dos Filhos de Maria,

creancas da 1." communhão efc.

Um acto edificante de Fé catholica, senfido, serêno, mo-

desfo; sem sobressalfos, nem alegrias loucas ncm successos

Capella de N. Senhora da Penha e a lorre de Dom Egas
Paes de Penagaile em 5. Miguel de Carreiras

Egr.a parochial da Carvalhciro Saida da percgrinacâo ás Mái

de nenhuma especie, deixando a fodos incentados da misfica

caridade e espirifo christão que o informava.

A propria paysagem monfesinha. dardejanfe e acciden-

tada, e a sombra dos castnnhais parn as merendas lrazidas

nos farneis, accrescentam á gra^a do quadro, singelo, hy-

gienico, pacífico, confortanfe.

N'esfe anno tivemos, com a concorrencia accrescenfa-

da dos nossos peregrinos, maif numerosa por cerfo que ai

dos annos passados, a corporagão do rev. Padre Damião

Marfins que generosamenfe se presfou a frizar umas enfnu-

siasficas nllocucôes de improviso, á sahida da peregrinacão
e no alfo das Môs. mais a do rev. Padre João Marfíns de

Freifas, habil phofographo amador, que veiu de longe e com

famanha fadiga focar, como já de outras vezes fizera, algu-

mas vistas para a JJJusfragão CathoJioa e oufras applica^ôes
ainda.

Aos dois pague Deus N. S. tamanho zelo e dedicaîSo

peln sua maior honra e gloria. Amen.
M. C

Peregrinacão de 30 de junho— Chegada ao monumenfo
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•
— Em visita a N. Senhora

da Penha

Familias Lopes, de Goåes e

Dr. Abel Rodngues, da Porlella

2—Dr. Abel Soares Rodrigues.
lamiiia e amigos. na sua

festa em accão de gracas. na Porlella

de Penell,:.

~~~~~~~~^?^J.

--■^scm
U

Terras de Porluílal—Fítreia Malriz de Aldeqallega
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Os Santos
POR F. d'.ALMEIRIM

Na
revisfa milaneza La

Leffura acabamos de

lêr um arligo sub es-

le titulo que vamos exlraclar

e ampliar para os bons lei-

tores.

A litteratura e a arte re-

ligiosas não apresentam co-

mo Santos sômenle os pri-
meiros aposlolos do Evange-
Iho, os grandes solilarios. os

mertyres de mil persegui-

gôes, os Campeôes da Cari-

dade. Ainda no campo das

armas e nas filas dos guer-

reiros figuram alguns perso-

nagens, tornados famosos

por singulares virtudes. O

esludo da archeogia chrislã

das Catacumbas diz-nos que

nos primilivos tempos do

chrisfianismo entreosfieis se

contflvam muilos mililares.

Quem não conhece aquella
pagina que o espirito foyos,,
e absoluto de Terlulic-.no es-

creveu sobre a conquisla
das legiôes pelos cii>i-!ãos:

Nôs enchemos cs vossos

querreiros
/o vo vedere in Cavalier de' santi

II Snila io vo veder de' cavaJieri.

Card ucci.

í^ssĩKSMaswsaøaswrøs
■ui« j»»ĸ>»yiM>t>ui>CTmiaCT». «w*

campos
i

S. Jorge
Viuseu N'acional cle Firenre

Percorrendo os annaes

cujo martyrio fão dolorosa-

mente sobresahe da téla

admirave! de Sodoma que se

admira na galeria dos Uffizi

em Firenze, e cujo perfil tâo

impressivamente avulta no

livro esplendido do Cardeal

Wisenrann.

S. Marlinho— eis oufro

cavalleiro santo. Viveu no

IV seculo. Filho de um offi-

cial, entrou no mester das

armas. Depois de haver pres-
tado a sua actividade e o

seu valor no exercilo, sen-

fiu se chamado á milicia ec-

clesiastica e subiu á digni-
dade de Bispo de Tours.

A sua caridade tornou-se

popular e crêmos que nin-

guem esqueceu ainda aquel-
le quadro em que o Santo

reparfe a sua capa com um

pobre.
S. Mauricio, comman-

danle da famosa legião the-

bana composta de 6600 ho-

mens, enviada por Dioclecia-

no a suffocar no anno 266

uma rebellião nas Gallias,
illustra tambem a historia ec-

S. JorQe combate o dragåo
(Carpaccio-Veneza I

da agiographia catholica encontraremos al-

guns typos de Santos guerreiros que com-

provem estas affirma^ôes.
Assim, S. Sebastião, capitão das mili-

cias pretorianas no tempo de Diocleciano,

clesiaslica. Recusando-se a participar n'um
sacrificio aos idolos, ordenado por Maximi-
niano Erculio. foi decretada a dizimacão
do corpo expediccionario. Era este o sys-
thema de casfigo adoptado entre os roma-



r.nos para as legioes mili-

tares; e consistia em man-

dar á morte um por cada

dez soldados, mediante

sorteio. S. Mauricio e ou-

tros officiaes christãos fo-

ram condemnados á mor-

te.

Vem a seguir S. Jorge
que é e foi, com S. Thia-

go, patrono da cavallaria.

Mais amigos das suas tra-

diccôes do que nôs, os

hespanhoes não cederam

S. Thiago por S. Jorge
nas .suas invocacôes de

guerra. Enlre nôs. a vinda

dos inglezes para com-

bater em Aljubarrota. destruiu aquella
invocacão que não deveramos esquecer

porque aos povos peninsulares pertence-
mos. Foi Victor Scarpazza. pintor do se-

culo XVI, quem melhor reproduziu em ar-

Tran = porlado ao seu cas-

lello, enlregou-se á leitura

de obras religiosas du-

rante o tempo da cura ao

lim do qual resolveu aban-
donar a vida das armas e

abracar a fé de Christo.

Santa EWbara figura
lambem n esta galeria. Em

Hespanha e na Italia é

considerada padroeira da

arma de artilharia e en-

genharia. Por acreditar e

propagar i religião chris-

tã. incorrvu nas iras de

seu pae f ) oscoro, um dos

nolaveis Je Nicomedia,

que a ei . rrou n uma tor-

re e de lá a lirou para a arrastar ao tri-

bunal de Marsiano que <•> bre ella pronun-

ciou a sentenca de morlc. O deshumano

pae chegou á ferocidade de se offerecer

para execular a terrivel senfenca (a 8 de

v~ires

te a tradiccional concepcão cavalheiresca dezembro de 236) mas quando ia a sahir

de S. Jorge. Se // Carpaccio não cguala de casa cahiu fulminado por um raio. A

a Cima e a Bellini, vence-os em riqueza rozão de ser Santa Barbara tomada por

de composicão. na largue-
za de perspectivas e na

generosidade dos efĩeitos.
E' o cavalleiro de pesada
armadura, atacando um

dragão para defender uma

virgem que o monstro

tentava devorar. Facil é

comprehender este svm-

bolismo: a cavallaria me-

dieval, pioneira e campeã
da pureza da fé contra a

idolatria.

Por seu turno, a fi-

gura de S. Thiago sym-

bolisa napeninsula a mes-

ma ideia alevantada e he-

roica da defeza da fé

contra o fanatismo musul-

mano, ideia em que se

consubstancía tambem o

ideal sublime da Recon-

quista chrisfã. berco das

nacionalidades ibéricas. O

monstro do quadro tradic-
cionalisfa.de Carpaccio
é substituido nas imagens

de S. Thiago por um moi-

ro esmagado sob as patas
do cavallo.

Militar famoso e san-

fo entre os sanfos foi San-

to Ignacio de Loyola, de nobilissima fami-

lia hespanhola. Era Pamplona cercada pe-

los francezes. Entre os defensores eslava

Santo Ignacio que foi ferido n'unvi pcrns

Sanfô Barbara

padroeira da artilharia é,

segundo alguns. serem as

torres a parte mais im-

portanle das fortalezas,

objectivos ou alvos esco-

Ihidos dos canhôes d'a-

quelle tempo. Assim será,

que ao olharmos para a

obra prima de Negrelti
(na egreja de Santa Ma-

ria Formosa em Veneza)
— 'a mais sã e vigorosa

figura de mulher que já-
mais representou» , como

disse Molmenti— nos ac-

code tambem á lembran-

ga que a coragem de San-

ta Barbara á vista dos

mil tormenlos que a espe-

ravam, pode inspirar mui-

lo bem as heroicidades

dos soldados de arfilha-

ria.

E egora evoquemos

como portuguezes o nos-

so incomparavel Nun Al-

vares, Heroe e Santo —

symbolo da nossa raca.

monumento da nossa té !

Na hora suprema que

a Patria atravessa, entre

os fragores da guerra.

lembrar e rezar a Nun'Alvares é acreditar

que Portugal não morrerá !



dnccbolm Âi&to i-icao
2>itos e pen$an\enios

Luiza Lecrinska

conde de Tessé era eslribeiro-môr

da rainha Luiza Lecrinska. Fal-

lando-se em certa occasião. de

feitos militares da nobreza franceza. voltou-

se a rainha para o conde e disse-lhe:
—Senhor de Tessé. a vossa casa tam-

bem se distinguiu na carreira das armas?

Sim, minha senhora, respondeu immedia-

tamente o conde. todos nôs morremos ao

servico dos nossos amos.

—Como eu sou feliz. replicou a rainha,

que vôs escapasseis para m'o dizer.

O cavalheiro da Casa Vermelha

N'um grupo de amigos, o grande roman-
cista Alexandre Dumas disse:

—Aposto quanto quizerem que sou ca-

paz de escrever em 72 horas um romance

em dois volumesl
—Apostamos em como não!

Exclamaram todos os presentes. Nume-

raram-se logo tantos quartos de papel quan-
tos Dumas calculou serem precisos e fechou-

se o escriptor num gabinete. depois de ler

recolhido mantimentos para não morrcr de

fome.

Volvidas as 72 horas. abriu-se a porta
e appareceu o velho Dumas com o romance

O cavalheiro da Casa Vermelha.

Os verbos do negocio

0 cardeal D. Verissimo de Alencastre

costumava dizer:
—Em todos os negocios ha estes trez

verbos: escolher. suppor, acceifar. Escolhcr

o melhor, suppor o peior. acceitar o que vier.

Proudhon

Proudhon expunha uma vez ao principe
Napoleão as suas ideias mais revoluciona-

rias. Atterrado com o radicalismo do celebre

publicista o principc balbuciou:
—Mas que sociedade sonha então, se-

nhor Proudhon?
—Sonho uma sociedade em que eu scja

guilhotmado como conservador.

Pedra . . . (umular

O celebre caricaturista Gavarni tinha

promeltido a Huart, direcfor do Charivari,
fazer-Ihe um desenho para o jornal. Huart,
contenlissimo, mandou-lhe a mais bella pedra
lithographica que tinha na officina, mas pas-

saram semanas e o desenho sem vir. Afínal,

desesperado, Huart envia um dos seus em-

pregados com ordem formal de trazer, ao

menos a pedra.
— Desejava fallar ao snr. Gavarni da

parte do snr. Huart.

Diz o empregado á pessoa que Ihe veio

abrir a porfa.
—Já morreu.

Responde essa pessoa. que era o proprio
Gavarni em corpo e alma.

— Mas, encorregaram-me de reclamar

uma pedra .. .

—A pedra... Está sobre a sua sepullura.
Reponde Gavarni com voz sepulchral,

fechando a porta na cara do infeliz embai-

xador.

Alexandre Dumas

Na sua quinta chamada Monte Christo

gastou Alexandre Dumas perto de um mi-

Ihão de francos. Emquanto Dumas a habi-
tou foi uma grande hospedaria.

—Senhor. perguntava de manhã o cosi-

nheiro. para quantas pessoas hei de fazer o

jantar?
—Ha oilo convidados. .. faze jantar para

trinta.

O pretendente da empregos

Filado ás abas da casaca de Thiers an-

dava ha longos mezes um politico radical
para obter do presidente um bom emprego.
Thiers respondcu:

—Meu caro senhor. eu fenho o maior

desejo de Ihe ser agradavel. mas n'este mo-

mento não lenho senão um logar diametral-
mente opposto ás suas opiniôes politicas. 0
senhor é radical . . .

—Que logar é?
Perctunlou o pretendenfe confcntissimo.
—Um logar de conservador.



Monte Pio do Clero Secular

Portugnez
Successor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

• clerigo d'ordens 'sacras, que desejar alistar-se n'este Monte

PIo, deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos, niuradi r

na Avenida Fontes Pereira de Mello. 41, Lisboa. cs seguinte docu-

mentos:
— 1." Certidão d'edade, devidamente reconhecidn por notario.

—2.' Oois attestados, ou declaraîôes medicas juradas e reconliecidas

pot notario, em como não soffre de molestia actual, ou habitual (pa-

lavras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretarie

da Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vi^ario da Vara, Arci-

preste, ou Ouvidor, em como está no legitimo exercicio das suas or-

dens, exerce o cargo de... e não e*tá incurso em processu al«um

ecclesiastico ou civil.

Os documentos podem ser em papel commum.
Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga deve dirigir-se ao

Rev. Padre Antonio José de Carvalho, residente na rua de Santa

Margarida, 9, em Braga, ou ao Padre Leonel Ar.v;fio Dantas de Sou-

la, morador em Laranjeira, Monsão; ambos são socios corrcspon-

dentes do Monte Pio.

Este concede subsidio na doenca, suspensão e falta de colloca-

(ão; paga visitas medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-

ras em que residirem 20 socios; dá 10 escudos para operatôes cirur-

gicas, ou conferencias medicas e 10 escudos para auxilio das despe-
tas com processos ecclesiasticos ou civis; todos podcm celebrar na

capella do jazigo sito na rua numero 5, do cemiterio do Alto de S.

João; faculta a livraria aos socios, que a desejarem consultar; tem

direito a comprar para si e para as suas familias medicamentos me-

Ihores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de

Lisboa; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referi-

do jazi^o, etc.
Concede e subsidio de vinte e cinco escudos e mortalha para o

fnneral dos socios res dentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

funeral dos socios residentes fôra de Lisboa-

Frígideiras e Restaurante

CASA DO CANTMO

L>argo de S. )oâo do Souto

BRA6A

EsîabelecicRenfo mais aníigo
e acrediîado n'esíegenero

A. de ÍVIenozes

MA89UAL DAS FBLHAS DE MARIA (Congregagôes marianas)
Preco--:—Encadernado em carneira, i'.'ii; nn eha^rin, corte doirado, ">io réis.

MANUAL DOS CONGREGADOS DE N. SENHORA

Prei;os:- Encadernado em percalin.i, 440; em carneira, i'JO; em chaĸrin, corte doirado, ;>i0 réis.

Novas edigôes, feitas por A. de Menezes, rai harmonia com as ultimas rep-as puhlicail;is.
Francos de porte. Para rej;isto, mai- 50 réis por pacote. <_>s pedidos, acompanhados da respectiva importancia,

áevem ser feitos a ANTo.MO (iftMES PEHEIHA, f.alle San Telmo, 21- THY.

Arte e Religião
OfScíias de escniDtnra e entalhador

47—"Rua da Fabrica—49

PORTO

^
«á

Deposito de imagens, sanctua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execucão de encommendas pa-

ra as Proyincias, llhas, Ultramar
e Brazil.

Pre^os e fodas as informagôes

Fereira d'Abreu & Filhos

SWCCESSOR

José da Silva Franca
b

\~

-d

VIZELLA

Este afamado hotel está si-

tuado no centro da povoa^ão e

muito perto do estabelecimento

dos banhos.

Bom e limpo servÍQo de me-

sa, quartos arejados e luxuosos.
Seriedade em todos os seus

contractos. (80)

Dirigir ao proprietario

José Garrido Uasqíies



PMÍÉÍTOS
X OS MAIS BEM MONTADOS ATELIERS X

Officina fie EscDlptura Religiosa em madeira, pintura ,
donrado e encarnagão

faca-se unj confroqto.

ĸinm
Monteiro Borges - PO'RTO

Ruas do Sil e di BiUlha. — Eidere&o Tdlegraphico—Fabrilculto —PORTO H0BILIA8I0
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