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CHRONICA DA SEMANA'

De cama,..

f~~\ o lêr ha pouco o admiravel livro que sobre o valor ethnico da nossa raca vem

|™| de publicar Benlo Carqueija. a quem agradeco a honrosa offerta. lá topei uma

/ 1 citacão curiosa de Strabão e Justiniano a proposilo dos caracteres e costumes

dos coevos do rijoYiriato:
*

gente lão bellicosa. diz ella, que os faz buscar inimigos den-

fro de casa. quando Ihes falfam os de fora»

A serie de geracôes sobrevindas ao aguerrido punhado dos primeiros habitantes da

Lusitania não lhe fiz'.ram transviar o inslincto, nem abandonar os costumes. Muito ao

contrario. Ha casos que parecem accusar uma espécie de aperfeicoamenfo. E' vêr que
os lusos de hoje rC-.o contentes com terem guerra cá dentro e inimigos que baslem a

fazer dos dias que correm verdadeiros dias de juizo, isto é, dias em que o juizo menos

prepondera; ainda t,uerem ir correr a sorte dos combates contra inimigos de fôra de

casa.

Estas considengôes demoradas e algo pausadas eslão a dizer ao leitor o ar abor-

rido do chronista, ás voltas com uns ameacos grippaes. aborrecimento que elle pretende
destruir ou amenisar. lancando janellas fôra n'este glorioso domingo de Agoslo. os olha-
res a poisarem sobre o esmeraldino mar dos campos. o escuro copado dos pinheiros, o
rio, ali perlo murmurinhando uma escassa corrente e volume d'agua, o casario, ao lon-

ge, d'aquella aldeia que o Camillo chamava engravatada... O sol cahe hoje a prumo,

não ha a menor viracão. o céo é de um azul serenissimo e sem manchas, e as badala-

das do meio-dia vibram longamente. timbradamente na calmaria dos campos!
Deixo-me assim ir indo, ao sabor das mais futeis lembrancas. Esqueco a febre, os

jornaes, tudo o que me irrita, me pôe alérla, me incommoda.

Mes eis chcgado o correio. A polificancia de L;sbôa: dois jornaes realistas medindo-
se um ao outro... para futuros cumprimentos, um velho de branca pêra dizendo que a

allianca ingleza no tempo da monarchia de nada serviu, em comparacáo do valor que

elle, o rival dos reis, embora brasileiro nado e imperialista confessado. Ihe vollou a dar.

D'esta sorte, D. Carlos I. e Eduardo \'II ficam reduzidos a minúsculas proporcôes, e

convencemo-nos que foi effectivamente o grande Elias que sellou o facto luso-brilanico
nos tempos de João I e do Lancaster !

Depois as gazetas estrangeiras De Hespanha : a côrte veraneia, Romanones tambem.

prepara-se a assembleia de Covadonga e berra-se contra o exodo do operários para
Franca. De Franca,— sô a guerra. Os jornaes quase não discutem outra coisa...

Tudo tão velho ! Sô a eterna juventude dos campos. o Sol que ha tantos annos

brilha. nos diz coisas novas. de graca, de paz, e de belleza !

Louv.a.do seja o Senhor!

F. V.

V"idsL intensa

PORj. DE FARIA MaCHADO.

As luvas

r^ J hora do sol. Cruzam-se boĩas de iennis, cruzam-se palavras inglezas. Rapazes

II
e raparigas á vontade, nas suas flanellas brancas, riem. jogam, algazarram

f \ n'essa infanlil algazarra chalreira da gente do mundo. Dir-se hia uma fura. Para
além, n?s sombras discretas do parque, as senhoras disculcm animadas o ulíimo ro-

mance. a ul'.ima corrida, o ultimo escandalo,— no primeiro prelcxto para remecher na

vida dos oulros. no motivo d'uma ironia. na razão frivola d'umn blague. Tudo serve

Deus louvado! — á frivolidade mordente d'essas conversas. Sobre as mezas semcadas

pelo parque, brancas nas rendas caras das suas tonlhas de chá, accumula-se por enlre

Rôres. toda uma baferia apefiíosa de bonbuns, de br.los, de guloseimas, variedos nas

5U2S côres cxlr^rhas. berranles conio a nes^'a fiorida d'urri canteiro.



O sol suffoca, abraza, em chapadas de luz, projectando-se alravez da ramaria no

areado do parque, em arabescos de mosaico.

Longe deslisando pelo areal semeado d'oiro, o rio passa indifferenle ao ruido. como

se abrazado do calor buscasse mais depressa o mar. que o espera franquillo, lá ao fun-

do, no descer da montanha.

Fugi ao ruido. embrenhei-me no parque onde a agua canfa discrela na frcscura das

cascatas. nas pedras dos ribeiros, onde monos de granito, restos mufilados d um jardim

fradesco, se alinham sinistros como phanfasmas Fui correndo ã avcntura, pclos laby-

rintos e carreiros e no mais esconso da ramaria. sobrc um banco rustico dc corlica, cn-

contrei enrodilhas, esquecidas, umas luvas de mulher. Fiquei-me a olha-las com enlerne-

cimento, commovido quasi. como peranfe um cadavcr, porque não ha nada mais triste,

mais doloroso. mais sinistro mesmo. do quc umas luvas abandonadas. Calcadas nas mãos

pequenas d'uma mulher ou esficadas por eilas, na calurrcira dos nervos. jogadas d en-

contro á mão na hora frivola das conversas ocas, tcm encantos. fem expressão, fem afé

uma inexplicavel surprehendente poesia. Mas vasias como aquellas. são tristes horriveis

como corpos sem olma, como casas vasias. como cadaveres ! São restos. são visôes

desfeitas. sonhos amarrotados. que sô amargura nos suggerem, n uma extranha visão de

isolamento. de morfe, como a sensacão morbida que experimentamos. quando no inver-

no. o comboio nos errasta indiffercnte. atravez d'uma praia abendonada, com as suas

villas. os seus hoteis, apagados. vasios. as sua? janellas despidas. frias, sem vida. como

as orbitas sinistras d uma caveira.

Eram d'anta. fortes. canhão largo. Tomci as nas mãos. virei-as. revirei-as á busca

d'um detalhe. d'um perfume que é sempre um indicio. c, fiquei a inventar-lhes urna histo-

ria. um romance. a imaginar as mãos patricias que as usaram c a forcar a imagina<;ão,

para reconstifuir pcla mão. a belleza da dom.

Fui caminhando absorvido. encanlado. achando gnca já. áquellas pobres amarro-

tadas luvas. a proseguir na phantosia da minha historia. a querer dramatisar aquelle

achado, a cnreda-lo de lenda quando na curva do caminho senti a' areia ranger e alvo-

rocado estaquei,
—

uma luva em cada mão.—para espcrar a gentil dona da minha desco-

berta. Ia vê-la, ractilicar a exactidão do meu sonho c todo eu tremia enlhusiasmado

como um collegial, quando uma sonora gargalhrîda echoou perto.
—Fazendo versos?! Ah ! enconfras-te-as ? Ora ainda bem. Era o meu amigo Z.

que sempre rindo. rindo (aquelle homem irrita com a sua alegria) caminhava solemne

pela vereda areada. As luvas. as amarrotadas e mysteriosas luvas, que eu me fartara de

idealisar, de revestir de sonho, de romantisar, cram aíînal . . . as suas luvas dc chauf-

feur 11...
«101» w-

Padre (flntonio \?ieira

POR JoSÉ ÁGOSTINHO.

Eassim
de nada valeu aos corruptos a vinda a Lisboa dos procuradores do Pará

e de S Luiz do Maranhão. que porfiaram em defender os seus pnvilegios e ex-

torsôes. conseguindo. enfretanfo. Vieira que D. João IV reunisse na capital va-

rios homens de auctoridade os quaes com decisivo peso lhe reforcassem a causa bem-

^9

Reuniram em Lisboa o dr. Margal Casado, Lenfc cle Prima dc Leis o Lente cle

Prima de Canones e. em logar de Fr. Luiz dc Sá Lenfc dc Pnma de Thcologia. que

estava impedido. o dr. Migucl Tinoco, da Companhia de Jcsus e que lcra na Un.versl-

dade de Evora todas as sciencias. r

Alem d'estes consultandos. compareceram
o Abbacle de Cedo.e.ta. Confessor e

Mestre dos Principes e Pantaleão Rodrigues Pacheco. Pres.dentc do Conselho Geral da

IaqUA?apresidencia coube ao Duque d'Aveiro. cntão Prcsidente do Paco. Tomou a po-

lavra Antonio Vieira. Nem uma sô mosfra de conhecer a in nga amb.cnfe. Ncm uma so

amaroura de ver mesmo convertidos em sorraleiros e despudorados immigos alguns que

outr'o°ra se jactavam de seus devoîados amigos. M.naram e.les na mefropolc. c rhc^va

a sua peconha ao Brazil.
(Co> tmúaí.



GOMES LEAL

N'um veu desolador de ingratidão immensa

Enrolaram-fe o nome as novas geragôes!

Cobriu-le a opaca voz da larga indifferenga !

—5uavisa-te porem nas ternuras da Cren^a,

E vai-te consolar no pranfo de Camoes!

Quizesfe dar a fudo um longo refrigerio,

Na cupula do Mal sentindo a humanidade!

—Mas, ai! que eras perdido em lufô e cemiferio,

N'um panfáno sombrio e n'um poqo funerio

De colerai e chacais, de Mentira e Vaidade!...

Quando na mocidade o teu genio irrequieto

Bramia furbulenfo. arrastado e convulso,

De encontro á podridão d'esfe planefa abjecto.

Chegasfe a ser então o poela prcdilecfo

E o rutilo pregão do revolfado impulso!

Passa.te a juvenfude enfre o grito que solfa

Peranfe a sociedade um livre cora?ãol

E setfuias levando a satanica escolla

Do De;animo. a Dor, a Descrcnca, a Revolta,

A Côlera. o Rancor, um grande furbilhão!

O feu vasto falento. irrifado e secfario,

Fazia rir a turba ao rir de Barrabás !

E montando da sanha o rôxo Dromedario

Eras o estrepitoso e rijo pamphlefario
E o negro paladim da safyra mordaz!

Enfrefanfo uma vez alevanfaste os olhos

Das lasfimas do mundo á abobada escondida;

Teu espirifo er^eu-se acima dos escolhos,

E viu, enlre affli<;ôcs e lagrimas oos molhos,

A fua Mãe pedindo a Deus a fua vida!...

Posfe o energico auctor da (ragedia da fome

Sobre o scenario frio do hospifnl e da rua !

Estudaste de perto a miseria sem nome!

E. junfo do eslndor que a existencia consome,

Visle a Desgra^a nobre, entre perolas, nua!

E, desde essa occasião, lindaram-se os tormenfos,

Cyclones e frovôes dos soffrimenfos feus;

Acabaram-se. alfim, os remorsos violenfos,

E consagrasle a Christo os ulfimos momenfos,

Carpindo a vasfidão das sombras dos atheus.

Levasle o desespero a casa dos burguezes,

Do hypocrila. do vil, do senhor do poder!

Azorragaste a Noife. os seculos. os mezes
'

E choraste. falvez, por muilissimas vezes

O pesadelo atroz do Ser e do não Ser!

Gemesfc o que passasfe e, um claro presenfe,

Confinuaste a viver; mas da Inveja o abysmo
Desobou sobre fi, geladr*, impenifenfe !

Scepficos e chrisfãos, indifferenfemente,

Deixarjm-fe a soffrer um heroico esfoicismo!

Deixavas a sonhar muifas virgens no leifo

Com um lirismo chão, de formas e linhas!...

Sabias comprehender as angustias d'um peifo!.

E, fazendo abalar o throno e o Direilo,

Fizesfe inda chorar os olhos das rainhas!...

—O vafe! não te punja a ingrafídão immensa.

Olha com menospreso'as novas gera^ôes!
—Do pincaro ferôz da larga indifferenca

Suavisa-fe no amor, nas fernuras da Cren^a!
E vai-fe consolar no pranfo de Camôes!

Fosfe um canfor ideal de versos vaporosos,

E encaminhasfe o Hilario ás paragens do Alem

O feu eslro buliu nas (orluras e gosos,

Fez baladas subtis e contos harmoniosos

Aonde predomina e surge o olhar do Bem!...

—Terás uma apotheose infermina e divina

Quando o Ceu fe alcancar e os homcns fe perderem:
—Hade a Virgem dizer á fua alma diamaníina

Que faca em papel d'ouro e leftras de plofina
A 'Hisforia de Jesus» para os anjinhos lerem!...

V'illa Verde

16-7-16
RODRIGUES LEAL.
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PEZO DÁ REGOA
Notas "á vol d'olseau,,

Esta linda e imporfante villa frans-

montana, á qual' o illustre Prelado de

Lamego. Ex.m0 Rev m~ Snr. D. Francio

co José Ribeiro de Vieira e Brifo cha

mou A Joia do Douro.» e "a peroln da

sUa diocese,» reclina-se docemenle á

margem direila do rio Douro. e é conce-

ho e comerca de 1 .* classe.

A sua esta^ão ferro-viaria c das dc

m aior fráfego das linhas do .Minho e

D ouro. sobreludo em exportaq-ão do

seus preciosos vinhos, que fambem se

guem em grande escala pela via fluviol

Além da Egreja .Walriz. com a invo

cocão de S. Fausfino. possúe uma ele

ganfe Capella, a de Nosso Senhor Jc

sus do Cruzeiro. e uma oufra em cons-

truc^ão, de formosa archifeclura. e que

terá por petrono S. José. feifas a ex-

pensas do finado capitalista e benemcrifo José Vasques
Osorio.

Tem dois magnificos jardins, um d'elles com um bello

lago e corêto. em frente do soberbo edificio da Camara

Municipal, dos primeiros da provincia, pelo seu luxo infcr-

no, e aspecfo exterior.

Tem tambem um bom hospifal, que comporfa cêrca de

30 doenfes, e que foi inaugurado a lc> de novembro de

1873, pelo augusfo monarcha porluguez, Senhor D. Luiz 1.

S. M. El-rei e a Rainha senhora D. Maria Pia, offerece-

ram a este esfabelecimento de ceridade, 500000 reis cada

um. no acfo de inauguracão,

Desde aquella dala até ao presente, fem-lhe sido feilos

muitos donativos, entre as quaes, mais principaes cm im-

porfancia. os seguinfes:

José Vaz de Lemos doou o edificio onde esfá insfela-

Ffospital D. Luiz 1." e annexos

Pezo da Regoa—Pacos do Concelho

do o hospifal de D. Luiz 1; D. Antonia Adelaide Ferreira,

30.000:000 reis, seu filho Anfonio Bernardo Ferreira,

50.000:000 reis; Camillo de Moraes, 20.000:000 reis; Pe-

dro Verdeal-»-20:000:000 reis; José Vasques Osorio—

30:000:000 reis; efc. Além d'esfes bemfeilores, muifos ou-

tros feem auxiliado a existencia d'esta casa hospifalar.
Áfôra este insfifufo de beneficencia, basfanfes oufros

similares florescem na villa da Regoa.

Enfre elies, uns de caracter philanlhropico, e outros de

caracter recreafivo, e insfrucfKo, conlam-se os que passa-

mos a enumerer:

Asylo de velhos, fundado pelo rico e exfincfo subdilo

hespanhol, aqui residenfe, Pedro Verdial, e que fem o no-

me do seu insfifuidor; asylo-créche, para orphãos, n'um

grandioso edificio em construc<;ão, fundedo pelo fallecido e

já citado capilalisla José Vasques Osorio; um albergue
noclurno. pelo mesmo instifuidor. As-

sociacão Frafernal de Soccorros Mu-

fuos "Primeiro de Maio,,. Idem dos

"Amigos do Trobalho,,. Associagão

Humanifaria dos Bombeiros Volun-

larios do Pezo da Regoa; Club Re-

goense, de educagão e recreio, Asso-

cia^ão Commercial, efc.

A villa é esplendidamente illumi-

nada a luz electnca, até á proxima

povoa^ão do Salgueiral, n'uma e.x-

tensão de 3 kilomefros, aproximada-

menle.

Tem uma avenida marginal, as-

saz grande e (oda gradeada. L m al-

Irahenfe passe'o á beira-rio.

Tem escolas cenfraes e particu-

lares muifo frequenfadas; uma outra

aven'da frondosa, com lago; e uma

pilforesca grufa e exfensa pra^a mu-

rada e de consfruc^ão recenfe, onde

se fez o mercado diario, e as duas
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; Salão nobre das sessôcs da Meza

administradora. Pessoai hospitalar,

fendo á sua direiia o snr. Jayme Cuedes

Casteflo Branco. correspondente do

"Commercio do Porto.

2 -Nos jardins do edificio. Da direila para a

csquerda: D. Kosa
Lacerda. enfermeira; Maria de

Jesus Fernandes. ajudanie das cosinhas; Maria

de Jesus Taveira, directora das cosinhas;

D. Amelia Nunes. governanta; Dr. Joâo Alves

Barreto, clinico hospitalar;

Dr. Luiz Antonio de Souza. clinico hospilalar ,■

Manuel Marques Ribeiro, enfermeiro;

Gabriel Couveia, pharmaceufico.

3 — Caes do rio Douro e avenida marginal,

(ao fundo a ponfe de fetro).

importanfes feiras mensaes, extraordinariamente concorri-

das.

Na Egreja Matriz ostenta-se. no alfar-môr, um valioso

retabulo de Pedro Alexandrino, representando os doze

Aposfolos. e que tem sido admirado por nacionaes e ex-

rangeiros.

São fambem tifulos de honra para a Regoa, o fer sido

berfo do mavioso poeta João de Lemos. e do notavel juris-

consulto e fogoso depufado José Custodio Vieira. Ambos

elles teem ruas com os seus nomes.

Camillo de Macedo. Diogo de Macedo e Antonio Jo-

sé da Silva Torres, deputados, e par do reino este ultimo,

tambem naturaes da Regoa, muifo se nofabilisaram na po-

lifica monarchica.

Gabriel Gouveia

Phots. de Anfonio Teixeira!

O escrifor Al/redo Pinto (Sacavem)
que no Thealro Pinheiro Chagas nas Cal'as i~

Rainha, fez uma notavel confersncia na eslreia

do Orpheon dos empregados do commercio

34 'LLUSTRAQAO CATHOLICA



øøø 0 exercito portuguez ø © ©

Confinencia á bandeira em infanlaria 18

Excrcicios dc gymnaslica
(Pholĩ. de Seraphim Cardozo PimenUJ

J
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Porlo—Crupo de senhoras poriuenses que ensaiadas pe/r Rev." P.c Espi-

rito S>onto, cantaram duranfe os mezes de Maria e Jesus na egreja de Nossa

Senhora da Conceicêo.—Sentadas: 1 .A D. Maria úa Conceicão Percira Ama-

ral. 2." P.~ João Martins do Espirito Santo. 3.a Maria Joaquina Rodrigues de

Castro. Depé: 4a Maria Joanna Figueiredo Perdigão. 5
'• Anna Luiz Figueire-

do Perdigão. 6.a Clementina Rod>~igu(s

de Casfro. 7.a Maria Emilia Figueiredo

Perdigão. 8.a Maria da Conceicão Car-

valho Molfa Pimenta.

2—A imagem de Nossa Senhora

que se venera na egre/a da Conceicão.

3—Braga— O distincfo orador Rev.

Fernandes de Casfro e o c/ero que lomou

parte na festa da primeira communhão

de S. João do Souto.

4—As creancas da primeira com-

munhão de S. João do Souto.

<^&M$M
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A PESCA DA SARDINHA EM ESPINHO

■■•.ikflipii^rr^v \^%ĸf .1- .

•—-

>*':"i':. ,

Sahindo para o mar

Chegada da rede a terra

Depois de aberta a rede Tirando-a da rede

Apanhando a sardinha Aearrefando-a

ILLUSTRAQÃO CATHOLICA \?>7



( g pagiĩias da Qiierra Ktiropeia gi

1 —Capilão Frvalt. commandante do 'Brussels-

que ultimamenle foi fuzilado pelos allemães. apesar da

infervencão benevo/a de algumas potencias neutraes,

2—0 Rev. D. O Su/Jivan. irlandez. professor de

theologia no Seminario de S. Brendan. Hĩllarney, e ho/'e

capellão militar catholico no Leal Regimenlo de Lancas-

tre do Norte.

3 e -f—A fabricacão de obuses de grande cafibrc

n'uma fabrica em Franca.

5— Um grupo de generacs francezes esfudando um

mappa e ao mesmo tempo ouvindo a opinião d um seu

velho camaracta.

6—Os soldados inglezes revistando os ptisionei-

ros a/lemiSes ao chegarem ao campo de concentracão.
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*■• HliSil ih r

/—Jorge V visitando e inspeccionando a

esco/a de guerra de Cambridge.

Em Verdun

2— Um monumenlo franco-allemão da guer-
ra de 1870—£s/e monumento foi exigido em

memoría do hisforíco cerco áquela praca.
3—A trípulacão do submaríno "B II- que

recebeu de premio 3:500 libras. apoz a serie de

avenfuras dos Dardane/Ios.
4—Mudando de posicão

fF.shoío d'um desenhislj Ingles)

h -■"■ <
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V.
Do Nascente ao Poente

im

1—Gasfon Mespero. Nofavel' Egy-
plologo recenfemenle falecido em Paris.

2—Ayoma—O funeral do comman-

danfe Japonez Timona morfo a bordodo'

crusador 'Quen Mary- na batalha na-

val de 31 de Maio.

3— Cairo—A guarda de Broma no

funeral dum allo pcrsonagcm milifar do

Egyplo.
4—A falla de viveres no Egypio. A

distribuicão do pelro/eo.
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JDe lés a. lés

Vida catholica internacional

EJ
uma nova seccão d'esta revista. O litulo diz tudo. O espaco que ella toma. no

recanto que lhe é destinado, revela o seu feitio : a li^ão dos exemplos de fôra.

vincada. mas ligeiramente. A impressão forte. mas fugitiva, do dever a cumprir.
E aqui temos já na Hespanha a attitude dos ferro-viarios catholicos. A ultima gréve teve

um caracter revolucionario. Elles viram-no e afastaram-se. conquistando afinal as justas
regalias que a classe desejava. sem um acto de sabofage. sem prejudicar a patri a. Um

modêlo de operarios. e um modêlo de operarios catholicos. Os socialistas agora aggri-
dem-nos, mas a opinião publica defende-os e as subscripcôes abertas em favor dos syn-

dicatos vão crescendo de assignaturas. Outro exemplo: não esquecamos os nossos ope-

rarios. A reunião de Covadonga promette o que deve ser: uma grande affirmacão ca-

tholica. a proclamacão dos fueros em pleno seculo XX, attestando a revivescencia do

espirito tradicionalista que as palavras de Mella e de Maura saberão defender e affir-

mar como ninguem. Uma oulra reunião se prepara grandiosa em Saragoca : a 2.:i Assem-

bleia nacional. com a peregrinacão sacerdotal ao templo do Pilar e a assistencia de

muitos Prelados, que em Hespanha occupam sempre um logar de destaque. E' vêr por

exemplo as homenagens prestadas em Cartagena ao bispo de Tarragona nos jogos flo-

raes em que foi mantenedor e as tocantes ceremonias religiosase patrioticas na Rabidade

Huelva durante os mesmos jogos . . .

Transpunhamos os Pyrineus. A Fran^a attesta a sua fé nas trincheiras. No interior,

os tribunaes castigam severamente quem insulta os crentes. E ver o que se passou em

La Flêche. Os juizes invocaram a união sagreda nos considerandos da sentenca e con-

demnaram o accusador dos catholicos e do Papa. E a bella alma da Franca que falla.

Mas no alto do poder parece que a sua voz não se quer ouvir. O Temps orgão do go-

vcrno ainda ha dias atacava dura e injustamente o Papa, por elle não se pronunciar
contra as deportacôes de Lille. Ora. o Soberano Pontifice ouvira já o Cardeal Hart-

mann e vae pronunciar se, decerto, pela justica. clamando a paz e a brandura no trata-

mento das popula^ôes indefezas. como procedeu para com as da Belgica onde acaba

de chegar o novo nuncio. Mgr. Locatelli. um consummado diplomata que fica em con-

tacto permanente com o governo do rei Alberto. Mas em Franca os radicaes não que-

rem ver isto. e teem publicado decretos caracterisadamente socialistas e revolucionarios

que os conservadores, depois da victoria, terão de revogar porque são um verdadeiro

attentado ás Iiberdades publicas. Confiemos na bôa Franca, tão admirada nas festas

que na Argentina acabam de ser feitas a Joanna d'Arc. na Argentina onde Ruy Bar-

bosa no seu discurso admiravel sobre as convencôes da Haya fez a apologia do di-

reito em nome da religião christã que conta o notavel orador como uma das suas glorias.
Em Roma a celebracão do III Centenario da Porciuncula decorreu brilhantissima.

A junta diocesana de Roma fez uma solemne commemoracão do Perdão em S. Luiz

dos Francezes. na Escola de musica sacra, sendo brilhantissimos os discursos de Mgr.
Salotti e do dr. Aquilanti. Outro tanto se fez no salão parochial de Santa Dorothéa onde

produziu uma notavel conferencia o sr. Silvestri. Por outro lado, os catholicos não aban-

donaram as obras de caridade da guerra. Assim é que a sr.a marqueza Emilia Carrega
e a Superiora Geral das Filhas de Santa Anna visitaram ha dias o hospital militar de

Santo Anselmo. a tudo provendo e tudo dirigindo.
Além d'isto, as ultimas victorias de Cadorna, no Isonzo, accordaram grandes en-

thusiasmos nos catholicos italianos e nas ordens do dia. citam-se os nomes heroicos de

varios membros da J. C. italiana e de muitos padres. Infelizmente tambem. como em

Franca. a imprensa radical persiste em atacar o Summo Pontifîce que, como diz o Os-

servafore Romano, tem defendido sempre a innocencia e a justice. Agora mesmo a che-

gada de Mgr. Tacci antigo nuncio na Belgica foi objecto de mil insinuacôes, quando a ver-

dade é que ao retirar-se, o nuncio ouviu do rei dos belgas as melhores palavras de

elogio e de agradecimento para o Summo Pontifice, a quem prestou *as suas mais de-

votas e filiaes homenagens.»

JUSTL'S.



Travessas) (Lege)

Casa das Travessas

3Q
neto dc Felix Jæé Nogueira Marinho Falcão. Juiz, Vereador, Almolacé. Provedor da Misericordia

e Juiz do Senhor, senhor dos Morgadios das Travcssos e da Lage c D. Anna Waria Quiteria de

Brifo Mendes de Araujo, senhora do Morgadio e da casa da Lomba.

| 4° nelo do dr. Francisco Nogueira .Wanho Falcão. Procurador da Fazenda Real da Alfandega
de Moncão, cargo desempenhado sé por nobres e de grandes rendimentos e de D. Benfa de Caldas Gomes,

senhores da nobre e illusfre casa da Lage.
5.° nefo de Manuel Marinho Falcão e de D. Joanna Marlins.

i~>.° neto de Sebasfião Marinho Falcão e de D. Francisca de Polheres, senhores da nobre casa solar dos

Pinheiros onde moraram.

7.° neto de Manuel Marinho Falcão. Meirinho-môr de Mon^ão e de D. Anna Maria Falcão sua prima.
>^.° nefo de Jeronymo Marinho Falcão, Meirinho-môr em Monqão e dc D. Waria Soares de Lira. dcscen-

denfe dos senhores de Lira e de Fraião.

Q." nefo de Vasco Mannho Falcão e de D. Cafharina Ribeiro de Macedo.

10.° neto de D. Lan^arote Falcêo, fidalgo gallego que veio para Porfugal em 14>si offerecer seus scrvigos
ao rei D. Manuel I que o fez fidalgo da sua casa e 1," commendador de Mongão na Ordem de Chrisfo, de S.

Waria dos Anjos e de D. Joanna Marinho de E?a.
11." neto de Monsieur Trisfão, illusfre fidalgo francez que vcio a S. Thiago de Composfel'a em 145Ô e

d'aqui passou a Pontevedra onde foi adminisfrador do Sal, cargo nobre e muito rendoso, e de D. Anna Falcão.

12." neto de Pedro Falcão.

13.° nefo de Manuel Falcão, Alcaide-môr da villa de Mugee de D. Luiza de Macedo. D'aquelle era irmão

João Falcão. Alcaide-mo'r de Moni;ão, senhor do Casfello de Vide, Monforte e oulras ferras, que conduziu a

bandeira da Ordem de Christo, na fomada de Ceufa.

14.° nefo de Mosen John Falconefh, Alcaide-môr e governador da praca de Benovenfe, onde morreu quando
D. João I e o duque de Lencasfre enfraram em Castella. Era um disfincfo fidalgo inglcz. da familia dos condes de

Monfinglef, senhores da nobilissima casa de Folches e Lords do Parlamento inglez, veio para Portugal na nobre

qualidade de Mordomo-môr da rainha D. Philippa de Lencasfre, mulher de D. João 1, a quem sempre ocompa-

nhou, casou com D. Waria de Abreu, filha de Gon<;alo Alves de Abreu, fidalgo considerado, senhor de Cosfello de

Y'ide e de Monforte e descendente de Gon^alo Rodrigues de Abreu que foi um dos senhores mais poderosos
que houve em Porfugal.

11.° neto por D. Joanna Marinho de Eca e de D. Vasco Marinho e D. Bernardina Annifio,

senhora nobre romana, de familia illusfrissima e antiquissima da qual sairam consules nofaveis, impera-
dores insignes como Constanlino Magno, Jusfiniano e oufros, sanfos como S. Ambrosio, S. Gregorio Magno,
S. Man<;o, S. Placido, S. Thomaz, Sanfa Cecilia, S. Benfo, S. Felix, papa, e outros, D'esfa familia era o impe-

rador Carlos V de Austria. D. Vasco Marinho foi educado em Galliza e mosfrando desde logo ser um grande
falenfo. foi ainda mogo para a Ifalia onde exerceu o elevado cargo de secrefario e confessor do Papa Leão X

que o enchcu de mercês e enfre ellas a de abbade commendafario de S. João de Longos Valles de Moncão, ar-

cediago de Vermuim e da Labruja na Sé de Braga, conego em S. Thiago de Composfella, abbode de Santa

Maria em Wont^ão, de Luzio, de Troviscoso, de Pias, de Pinheíros. de Ponfe Arcão na Galliza, de Moreira e

Lago em Valladares, e por ulfimo nomeou-o Profo-nolario Apostolico de numero, cujos beneficios teve fodos

juntos. Foi senhor de muifas rendas e da case e torre de Maregaes que ainda exicfe.

\'iveu sempre com grance pompa e estado como !he permittia o seu rendimento superior a cincoenla mil

cruzados. Legitimou os trez filhos que teve de D. Bernardina Annitio no livro das legitima<;ôes de El-rei D. Ma-

nue. I, err 15' 1. Em Roma advogou com grande ardor o casamenío ''05 nodres a fim de casar cem D. Bernar-



dine. 12.° nefo de Alvaro Vaz Bacellar. senhor das terras de Wenancos. lermo de Moncão, e de D. Joanna

Warinho. 13.° nefo de Vasco Gil Bacellar, fidalgo de solar, senhor da Torre de Bacellar e de D. Helena Go-

mes de Abreu. 14.° nelo de Gil Vasco Bacellar e de D. Anna Gomes de Abreu e Silva. 15." nefo de Affonso

Gil Wartins Bacellar que serviu os reis D. Diniz e D. Affonso l\' nas guerras conlra Galliza, e de D. Helena

Gomes de Abreu. 16.u neto de Affonso Martins Bacellar e de D. Mecia Gil Cabego. 17.° nelo de Warlim Al-

fonso Bacellar. o primeiro d'esfe nome, senhor da 1 orre e Honra de Wira e casa solar de Bacellar, Honra e

Torre do mesmo nome, e de D. Sancha Vasques. senhora do Coufo de S. Fins e da casa e poco da Lara. ltt.u

neto por esta de Pedro Nunes de Barbosa e de D. Elvira Marlins da Waia. 1 3.° nelo por D. Joanna Warinho,

de D. \ asco Warinho, da nobilissima casa de Goianes solar dos Warinhos na Galliza e de D. Joanna Lopes

Aldão. 14.° nelo de D. Pedro Annes Warinho e de D. Mecia Lopes Taboada. 15.°neto por esla de D. Fernão

Wart ns Taboada e de D. Mecia Figueirôa de Ribadanera. 15.° neto de D. \'asco Marinho e de D. Iherezo Ro-

dngues de Volladeres. lo." neto de João Rodrigues de Valladares e de D. I hereza Lopes Warinho. 17." neto por

esta de D. Pedro Anes W. 10." neto este D. Pedro Anes M. e de D. Briles R de Lima. 17." nefo por esla de R. F. de

Lima e de D. Varia AHonso Turrichão. 17.°nelo de D. 1 herezo Paes Warinho e de seu lio D. João Pires .\\a-

nnho. UV nelo de D. Pedro Alves Morinho e de D. Sancha Vasqucs Sarraca, descendenfe de D. Affonso

Henriques e de D. Affonso \'l de Castella. \<--.~ neto de D. João Forjaz Morinho c de D. Elviro Ordonez de

Bôveda filha de D. Garcie Ordoiiez dc Boveda. 20." nelo de D. Fraião. fidalgo ifaliano, senhor da Torre dos

Warinhos em Arvoredo. Mongão, que veio com o conde D. .Wendo. de que«n se fallará de novo, ajudar a expul-

ser os mouros e de D. Wari-na. Os iWarinhos trazem a sua origeru do romano Caio Wario, esplendor da mi-

licia romana, set"? vczes consul e governador da Galliza.

D'eííũ familia era o santo porfuguez S. Warino que foi martyrisado em Cesarêa reinando Juliono.

3.° nelo de Wanuel de P. de Barbosa C. da casa da Barreira e de D. Waria José de Souza e Laslro

de Sot'o-.Waior da casa de .Wantaes. 4." neto por aquelle de Femão Soares de Novaes, sargento-môr^ e de D.

Wariû Soares Pereira. 5." nelo por aquelle de Wanuel de Palhares de Barbosa da casa da Barreira. Cavalleiro

de Christo e de D. Maria de Caldas e Souzo. descendente dos Caldas de Vascôes tambem de D Lancarote

Falcão e D. \'asco .Warinho, dos reis da 1." dynastia. e dos reis de Leâo e ainda como Palhares de Deu-la-Deu

cujo busto está nas armas da villa de Mon<;ão e que por sua vez descendia de Ero conde de Lugo e de D. Ko-

dnco. conde de Monlerrozo. 4° neto do capilão Alexandre de Souza Caldas, da casa de Wontães e de D. Wa-

na .losc ce Castro de Sotlo-Waior. 4,° neto por D. Anna W. Quiteria, de João de Bnto Rebello dos Gui-

marães. senhor do .Worgadio e da casa do Lombo e de D. Anna Maria Cerqueira Wcndcs de Arau|o, 5." nelo

por esta de Domingos Wendes Rebello da nobre casa de Quinlas Wires em Cambezes. e de D. Marianna Ler-

aueira de Araujo Taveira. da muito nobre e illustre casa de Sopegal. 5." neto de Bento de Brito Re-

bello do nobihssima e antiquissima casa e Torre de Aguiã, e de D. Rosa de Brito de Barros. da casa do Lo>,.-

bo 6.° nelo de João de Briio de Barros. senhor e insfituidor da Morgadio do Lombo. 5° nefo de Domingos

de Caldas Gomcs senhor da casa da Lage e descendente dos Caldas de Vascôes. 10." neto por D. C_R. Ma-

cedo de Gaspar Ribeiro de Wacedo. Alcoide-môr de Lapela e de D. Izabel da Rocha. 14." neto por D. Luiza

de Wacedo. de Pedro Aflonso Cofa. Ouvidor dos feitos de el-rei D. Afíonso IV em Sanfarem, e de D. Anna dc

Wacedo. .

Esta familia Cota é de origem milaneza, muito illusfre a qucm foram concedidas as armas de que usam pe-

los imperadores romanos. 5.° ncto pelo capifão Alexandre, de Anlonio de Caldas de Berbosa "o Biquinho- e

de D Juliana de Brito Mendes de Abreu. 6." neto de Francisco de Caldas de Barbosa e de D. Mananna Lor-

rêa Warinho da muito nobre casa de Farelães. 7.° neto de Bartholomeu de Araujo. fidalgo da casa real edeU.

Warganda Ma-inho. 6." neto de Fab.ão de Araujo. fidalgo da ca«a real e de D. l.enebra de Barbosa
Ce^as

Souza 9
~ nelo de Bartholomeu de Araujo que fundou o Worgadio dos Araujos na villa de Monsao e de U U-

tharina Fernandes de Araujo. Q.° nefo por D. Genebra, de Henrique de Caldas e Souza. senhor da casa e lor-

re de Wanlellâes em Formaris de Coura e de D. Francisca de Barbosa "A Jusleira... 10." nefo por es a de

Joâo Fernandes Barnga, fidalgo de gera<;ão e de D. Brifcs de Barbosa, senhores da casa de Bommonle em

Formaris 11 ." neto de Jacome de Caslro Barriga descendenle do grande capilão Lopo Barr.ga Ada,
de^ahm.

de quem fallam as Chron.cas de el-rei D. João III. 11" nefo de Esfevão Gonoa ves de Novaes Varela OJus-

•eiro- que procedia de uma nobre e illusfre familia de Valenca e que esfeve na batalha de Al,ubarrota, e de L).

Brites de Barbosa, senhores da casa de Aborim em Barcellos. do Paco de Vascôes e da Torrc de Lapela onde

viveram n
-

nelo de Concalo Fernandes de Barbosa. Rico-Homem. infrepido guerre.ro que csteve na batalha

de Aljubarrofa com vinfe homens dc cavallo armados á sua cusfa, senhor de Aborim e Lanfo-Brandao, e de U.

Brites Corrcia, da casa de Farelães. 13." nefo de Fernão Warfins de Barbosa e de D. Wor Anes Paes de For-

nelos 14« neto de .Wartim de Barbosa. senhor da casa e quinfa anfiga de Warrancos termo da Porfella das

Cabras que por senlenqa de 1 de Abril de 1637 foi julgado solar d esfa familio e de D, Marganda Anes de
"

5»í de João Annes de Urrô e de D. Wargarida Goncalves .Werlar. 15." ne.o de Pedro Fernandes

Barbosa que se enconlrou com D. Affonso IV na bo.alha do Solado. 1,,- nefo de I ernando Pires de b.rbos-

Rico-Ho.nem de Pendão e Caldeira de D. Diniz. Alcaide-môr de Le.r.a senhor da qumta casa e lorre de

Aborirr e de D. Estephania Fernandes Barrefo. U.~ ncfo de D. Pedro Nunes de Barbosa. Rico-Homem de

D^
Affon.0 II e de D Elvira da Waia. 1-s." nefo de D. Nuno Sanches Barbosa e D^Thereza

Alvores ia nefo de

5 Sancho Nunes de Barbosa e de D. Thereza .Vendcs. 20." ne.o de D. Nuno Guferres, conde c

Cela-Novo^
-1

"

neto de D Guterre .Wendes Arias. conde de Herminio e Celo-Nova. governador do Porto a.e a Guarda

^ de a lcancou grandes viclonas con^ra os mouros. e de D. Aldara que a e,re,. canonisou com o nome de

Sanîa HZra' d'esles fambem eram filhos S, Rozendo. bispo de Dume

^n.a
Adoz.n a. abba essa e ou.ro

-1" neto de D Hernu ,egildo. condc do Porfo e 1 uy. proximo parente de D. Affonso II de quem recebeu ,

rogardBoríl onde eslá a Honra de Barbo.a e descendenfe do re, D. Ram.ro I de Ieao. 1 X nelo e Fer-

nío Atîonso Correia, senhor da Honra e Torre de Farelães e de D. Leonor Rodngues da Lunha. 14 n (o de

D. Nuno da Cunha. Padroeiro do Sou.o. 14." ne.o de Affonso Voreeia, senhor ,

f^^^
orre de

Fa^elaes
c

das fre^uezias de 5. Pedro do Wonle. Vea.odos e V.lla Mea e de D. Bnles Ma:l,ns. 15. neto de D. Pa,o

Pere.Corre.a.celebremesíredaOrdemdeS.Thiago um dos bravos no cerco de Sev.lha que passou a

Casíella acomp.nhando D. Affonso III nas guerras confra os mussulmanos fazendo d esfe commendador de

U le ede D. Maria Wendes de Mello. 16." nclo de D. Mem Soares de Mel'o. pr,me,ro senhor de Mello

Rico-Homem. Alteres-môr de D. Affonso III com quem es.eve na conquist, do Al.arve e de L». Teresa Al.onso

GjIũ, fiha de D. Affonso Pires Gafo.
i Conlmja) .



dnecbolas ni^to^icm

Siios e penscrnjentos

Quetn leva e quemdá

)uando da guerra da independencia,

apresentaram-se a um capitão

_ hespanhol tres homens que affir-

mavam ter entrado em muitas e duras pele-

jas contra os portuguezes.
E certificavam no mostrando o rosto e o

peito lavrado de compridas cicatrizes. O ca-

pitão agazalhou-os, mas foi lhes dizendo:

— Camaradas, eu fa<;o muito caso de

homens aguerridos, como vôs: mas eu antes

queria os que vos fizeram os servicos que

alegaes.
Mandar pouco

São Philipe Neri. dizia:

—O superior que quizer que lhe ,obede-

<;am muito. mande pouco.
A conversaqão

Tudo o que se diz. e tudo o que se não

diz; tudo o que se sabe. e tudo o que se

ignora: os boatos, as vozes. os receios e as

esperancas do mundo; um tanto de calumnia,

bastante maledicencia. um certo fundo de

justica. a adulacão para os que nos escu-

tam, a implacavel censura para os ausentes;

eis como em rigor se pôde definir essa coi-

sa indefinivel chamada conversacão.
— Juiio

Janin.

Sempre caprichosas

Dizia um discreto cortezão que não

sabe um homem como haver-se com as

mulheres:

5e as não ama. têm-no por nescio.

Se as ama. por leviano.

Se as deixa, por perfido.
Se as não segue. por covarde.

Se as serve. aborrecem-no.

Se as não quer, perseguem-no.

Môior onzeneiro

Dizia Dom Martinho de Portugal, ar-

cebispo do Funchal ;

—Não ha maior onzeneiro que o ho-

mem cortez, pois a troco de palavras ce-

ganha coracôes.

Treze 1 nles

Porque havia treze deputados lentes da

Universidade de Coimbra na legtslatura de

1657, uti jornalista escreveu:

Então é cega de todo.

E as razôes estão patentes:
Nada vê quem não vê bem

Armado de treze lentes.

Sem nome

Quando da comuna. em Pariz. um indi-

viduo pretendia sahir as portas da cidade e

a sentinella pediu-lhe o passaporte.
— Esqueci-o.
— Como te chamas?

— Sou o snr. marquez de Saint-Cyr.
— Cidadão, já não ha senhores.

— Então . . . o marquez de Saint-Cyr.
— Já não ha nobreza. nem titulos.

—.N'esse caso de SaintLyr.
— Tambem já se não usa de.

— Então . . . SaintCyr.
— Acabaram os santos.

— Emfim . . . Cyr.
— Isso foi tempo: já não ha sires. Deves

saber, cidadão, que estamos em Comuna,

— Pois bem. chamai-me sem nomc.

—

Agora sim, podes passar cidadão.

—Os retratos que nos tirou outro dia não ficaram nada

bem. Enfão meu marido parece mesmo um macacol

—V. Ex.a devia fer-se lembrado d'isso mais cedo... anfes

de elle o tirar .. .



Monte Pio do Clero Secular

Portugnez
miccessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

0 clerigo d'ordens sacras, que desejar alistnr-se n'este Monle

!fi», deve enviar ao Rev. Padre Allredo Elviro dos Santos, morador

ia Avenida Fontes Pereira de Mel.o. 41, Lisboa, os scguinte tlucu-

sentos:
— 1." Certidão d'edade, devidamente reconhecida por notario.

-2." Dois attestados, ou declaracôes medicas juradas e reconhecidas

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

:svras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretario

«a Camara Ecclesiastica respectixa, ou do Vigario da Yara, Arci-

»íeste, ou Ouvidor, em como está no legitimo exercicio das suas ur-

éens, exerce o cargo de . . . e não e^-tâ incurso em processo aWuiii

?cc;esiastico ou civil.

Os documentos podem ser em papel commum.

Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga deve dirigir-se ao

5_ev. Padre Antonio José de Carva.ho, residente na rua de Santa

iViargarida, 9, em Braga, ou ao Padre Leone. Aragão Dantas de Sou-

M, morador em Laránjeira, Monsão; ambos são socios correspon-
_Ventes do Monte Pio.

Estc concede subsidio na doenca, suspensão e fa.ta de colloca-

psc- paga visitas medicas aos socios rcsidentes em Lisboa e nas ter-

as em que residirem 20 socios; dá 10 escudos para operac,ũes cirur-

L.cas, ou conferencias medicas e lOescudos para auxilio das despe-
£ãs com processos ecclesiasticos ou civis; t>>d>>s podeni celebrar na

■spella do jazigo sito na rua numero ô, do cemiterio do Alto de S.

ioão; facu.ta a livrarki aos socios, que a desejarem consultar; tem

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

"hores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutnalistas de
L.sooa ; todos têm direito a ser sepultados ou depusitados no referi-

ic iazif.ro, etc.
Concede e subsidio de vinte e cinco escudos e mortalha para o

Pneral dos socios res dentes em Lisboa. e o de vinte escudos para o

ujTieral dos socios residentes fôra de Lisboa.

Frigideiras e Restaurante

GASA DO CANTINHO

bargo de S. }oão do Souto

B-RA6A

Esîabeleciinenío mais anîigo
e acrediîado n'esíegenero

A. d© Menezes

MAgUAL DAS FELHAS D£ MARIA (CongregacCes marianas)
Fregos:—Encadernado em carneira, 490; em oha^t'in, corte doir ado, '.'< io réi

MBANUAL DOS COHGREGADOS DE M. HE^HORA

PreîOi
v

Em.adernado em percalina, 440; em carneira, 400; em cliaicrin, coi

,;ovas edii.ôes, feitas por A. de Menezes, em harmonia

Francos de porte. Para reĸi>to, mais 50 reis por pacote. Os p<
áeveæ ser feitos a A.NToMÛ GÚMES PEREIRA, Calle San Telmo, L'l-

com as ultim.is reg

acoin

Tlĩl

e doirado, .">Í0 réis.

-

j iiblicadas.

uiliados da re^pertiva in: :_&,

Årfe e Religiáo
Oflcíias sîe esciiiDtnra 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 Prorincias, llhas, Ultramar
• Brazil.

Pregos e fodas as informagôes

Fereira d'Abreu & Filhos

SWCCESSOR

l-
José da Silva Franca

Ie

=<>

-= Garrido=-

VIZELLA

Este afamado hotel está si-

tuado no centro da povoacão e

muito perto do estabelecimento

dos banhos.

Bom e limpo servico de me-

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

contractos. (80)

Dirigir ao proprietario

José Garrido Uasqíies



Â

í
^

, cA:^*k
/S'ĩ%^p,^w

s-"y ■/$&mt-$$M&^'
/%> ■'^B&cS^'hs^

r~

Monteiro Bopges — POHTO

As

Egrejas
I fortjecem-*
Se d'esfcr
casctpor

Ser a mai's
completa
no seu ge~
nero em

portugal.

Ricos modelos em objectos de

prata, cristofle, melal e crisfal fino

O primeiro slok de paramen-
laria e os maiores afelicrs.

A mais bem montada officina

de Esculpfuras re/igiosas em ma-

deira mas sô de madeira, as

quaes poderão ser admiradas

atravez dos seculos.

RoasdoSol e di Bitalha. — Eiderepo Telegrapliico—Fabrilculto—PORTO

faga-se unj confronto.
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