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Em.mo Cardeal Aristides Rinaldini

Nasceu em 5 de fevereiro de 1044 em Monlefalco; ordenado em 1868, comecou esse anno a carreira diplomaliea

como Secrefario ái Nunciafura em Lisboa. e (erminou-a em 1907 sendo Nunc.o em Madr.d,

d'onde Pio X o chamou á dignidade cardinahcio



CHRONICA DA SEMANA

Quatro annos depois...

Meados
oe setembro. Sobre os milhoraes túmidos de seiva. oos alourejamentos

fortos dos espigos: sobre os pinheiroes que por'qui. por'lli obrem o umbella

verde-escura dos romarios, occentuondo oindo mais o larga e mansa impres-

são, oh! de trislezo. que as oliveiros esporgem. oo empardecerem por longas extensôes

a orgilo do terrd creodoro; sobre os copellinhos que treporom ás grimpos culminanles

da região para desdobrarem seus alpendres. como tendas, gasalhadoras de suspiros de

meditotivos e de orocôes de peregrinos; sobre o cidode bronco, o brocejor seus tentacu-

los poro fôro do velho burgo. por lodeiros de montonhos. por bergos de amenissimos

volles e pelo margem do rio assombreado de choupos merencoreos que o vento arripia
em murmurios de choro; sobre ludo isto—a manhã irrodio I—o sol é ogoro o fluxl

A luz enche todo o céo,- e esperem o boter do meio dio. meltom vérzeo fôra por

entre os milhos das almarpens, subam lá ao fundo, a um pequeno patamar de eucoly-

ptos e olhem,—o casario da cidade cujo piltoresco o progresso mal disfarco, a estrada

mordido de securos e ordencios. o céo. . . Noo é. noo. todo ozul. é um conjuncto de mil

côres fundidos. n'uma coruscacão. rulilando grilos d'apoleose no espa^o!
. . . Caminham a esta hora pelo dorso dos outeiros. E' facil de topar. sob os oli-

vaes, um pastor com seu rebanho. Parem e escutem o silencio das coisas. E jô virom

paysogens como esto. onde oté o proprio tinido da pequenina campana atodo oo pesco-

go das ovelhas sôa timidamente. como um pungentissimo balido de cabrilinho tresmalha-

do e perdido? . . .

O homem do compo, com os suas botifarras chopeodos. sem coropuco. Cfll^a e

collete de encorpado panno que porventura Ihes torna o calor lava do inferno, usa cara

rapada. As suissas que no lavrador do meu querido Minho, são o signal da sua honra-

da prazenteirice falladora, nunca por aqui me appareceram a rematar face de labrego. E
o uso da cara rapada vem avivar os physionomicos detalhes. todo o modo de ser desles

camponios que eu vejo diariamente a caminho da cidade, todas as manhãs — vagarosos
cflrreiros, acodados feilores. pequenos proprietarios. com suas pequenas cestos enfiadas

no braco. deixando subir de sob o toalha de branco linho. um limpo oromo de queijo,
fresco como o orvalho que emperla o seio das rosas bravas . . . A pelle encorreouse-lhes
e o sol pinlou-a de um morêno tão duro que me parece. a mim habiluado a vêr o san-

gue circular nas caras redondas dos camponezes do norte, que o rubor anda exilado

d'estes cari-franzidos homens, de labios finos, e olhar vagueantes. cuja bondade. annun-

ciando uma brava e leal riqueza de musculos e uma rectidão inflecta na alma, é preciso
ir examinar de perto, sob as arcadas muito repuxadas e fundas.

Anda muila tristeza esparsa n esla terra côr de barro. e de tanto se curvarem para
ella no carinho do cultivo. aquella côr espelhou-se-lhes no rosto . . .

Hontem era uma noite de luar pleno. E um aulo me levou por alli fára, ã margem
do rio—um rio de ballada. E a paysagem, com seu pallidecente sorriso de luar melan-

colico. comecou de desenrolar-se entre cs eucalyptos. choupos e canaviaes marginanles
da estrada, por alli fôra, até que de repente o valle da Courario se mostrou. Que belle-
za! Era a meio d'uma ingreme ladeira. Toda curva grûciosissimo e suove se desenhavo.

mais nitida talvez sob o effeito da luz diffusa. A verdura dos campos tonalisáro-se, ma-

cia. Ao fundo casaes. alvejando. Via-se bem a linha do Ceia. escura de arvoredo quc
n'um ou outro ponto um pequeno areal aclarava. Circumposto. um boleado horisonte de
montes; e ao longo do rio. por cima delle. uma longa corda de névoa subindo lá de

baixo do Mondego. Iracava lado a lado o quadro enlevante. Ouvia-se perto o gorgolejo
da ogua entre os almargens. E a luz do luar davo o tudo, refêzos dos encostos. cosario,

arvorêdo, toda uma vida de mysterio , . .

Longe. a cidade branca dormia . . .

O' ferra amiga ! quando te vejo, eu ponhomc a chorar !

F. V.



kk »s Ifslîis ila Sfiiiíii'ii dii í'nriiiíi m íilla do fniidí

ri[~u.,it, '<ĩ<~ t/o L/ub \. ■

ovoense que ton:<:: pttrlc na rc\>al(.

Tirpula^ão d<~> C.'l/'1 Fluvial l i//aCo:ĸlrn>r

\socclo da rcccncâ<> tcila pelo Club Fluvial \'il/acon</<rs<

ao Club tluvial ^orluensc

I m aspcclo da procissão

1 1 ipul,n,'ũo do Club Fluvial I .^pozendcnse

TrinulacSit) do C/ub Fluvial Ptuiuense

I 'm o'rupo de anjinhos na /irccissão
da Scnhora do Carnio

S. Joroe
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/— Villa <lo Conde— Aspeclo da ben-

cada ^duranlc as rcgalas.

(PllOl.'.l. A/CVCll.>.).

12 — Penafiel-Melhundos— O andor com

a imagem de /\ossa Senho/a dos Remedios

scguida das liguras allegoricas da Fc, Espc-
ranca e Caridadc.

Sb—Angra do llcioisn.o (Acores)—Al-
iar dc i\ossa Senhoia Auxiliadora no orpha-
nalo "Hcalo João Baplis'a Machado*.

t e 5 — A/guris dislinclos cavalleiros
d aijccl/a cidc.de. duianle os seus passeics
pc/a i/ha. cnlic el/cs ic-.se i> snr. Miguel
Abnu. anli^o depultdo tvolucionista e e.x-

gc~en r.t.'or c/i/7 de Biagô.

l\>\,ch. A, I. Lc.k).
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A batalha de flôreê

nas festas de Lamêgo
lorrc 1,1111 hrillicir.liss'inas as feslas da Senhora dos Ke-

medios na cidadc de l.amcgo, que se eHecluaram no dia d

do eorrcnle mc/.

I louvc (Jrarde aniina<,cio principalmenle na balalha de

llôrcs t i:c, romn r.o.s oulios annos. loi composl.i de bel'os e

ele^antes carros enleilados, que percorreram algumas rnas

ora tra\ando luclas com os balcôes ora recehendo os ap-

platisos du puhlico.
A 'llluslracão Callioliia publua hoje elgumas pholo-

graphias d'esse ntimcro que tanlo hriho tleu aos leslejos c

que comprovaram o seu lino e caraclerislico gosto.

As ruas por onde se esfendia aquelle eleganfe forneio

f-lavam ornamenladas com longos cordôes de llôres enla-

(,ados nos paus das handeiras.

De longe, para ali se dirigiram muilos forasleiros a

passar alegremenle uns dias de lolia n'aquellí anliga e hel-

la lerra de Porlugal.
A procissão eonde iam em dois carros a !5enhora dos

Kemedios e da \nnuncioi;ão correram com a melhor ordeni.

1—0 carro oo snr. Rogerio Ferraz.

12 — O carro chinez do snr. Amaral.

3— O aeropíano dos snrs. Bordallo e C omi--

í—A Concha, carro do snr. Almcida

5 — U Caramanchão, carro do snr. Caidiso.
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/— As crci-ni, <is da Trcguezia de .\lnuica\e com a

rcspccliva bandciru.

-

— O carro concluziiĸlo a Senhora dos Remcdios

n i prccissĩc.

3 — (.' carro da Am.unciacao.
Pli.,1 AiiMilnr.i

AS eEREJAS
Táo lindas . . . pela beira das eslradas

fzm a/fas e frondosas cerejeiras,
A lentarem a genfe, essas brejeiras,
E as aves, que as dizimam ás bicadas! ..

E quando pe/a briza baloigadas,
As miramos sobêrbas, altaneiras,
Té parecem sorrir . . as feiticeiras,
Enfre os ramos. mais bellos mais côradas.

Depois que são maduras, bem vermel/ias,
Q</e visfa e que sabôr se /hes acha enfdn
— Afé para adornarem as orelhns

As cnancas. grifando. a el/as váo I
— Se as cerejas no mundo são jã velhas .

Eôram, talvez, o Mal de Eva e- Adãol .

Arouca. Junho de 1916.
Carlos Vaz Pinto.

18- IlLUSTRAQÂO CATHOLICA



0 Exercito Poi tuguez em Tancos
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DE TANCOS

l'oram liccnciados o< niililnres qiie

sr lormaram cm lanro. . depois cie

umas mnnohr.i* q>:e mn'-.lrarain não

liover cĩdo inuld o Irahalho coni ellas

de«pen(ido. porque ;c apicsenlarûm
roni crrbo sinceio e c'emonslrando

uma adapla>,ão neinora\el. Aclual-

menle prepara-se oulra mobili7<--ĸ;ão

:zTl

para inslruir mais soldados. enlrelan-
lo damos neslas phofog-aphias os

ullimos echos da cidade de Poulona,
a cidade do mililorismo porfuguez.
Oue (-> eslorco empregodo pelo nos-

so Porfjgal seja garantie fecundo do

progresso e esfabilidode da Paf ia se-

ja penhor da permanencia illusfre do

nome porluguês.

O general Tamagnini commandanle
da divisão que eslcve em Tancos

A arlilharia cm marcha (Com iiiĸ.loi'isiii,,-iO Jo í>r. Miiuslio da Cuni.i)
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(e pagiijas da Q^erra Ktiropêĩã®
^

As Iropas servias apoz a sua reconsliluicão.

Um acampamenlo perlo de Salonica

I 'm operador cinemalographica lirando uma filn

áuranle um combale, delraz d'uma Irincheirã

l'm inleressanle aspeclo oa eslacão da hcroica praca de \'erdun apoz varios mezes de eombatc é resislencia

A conduccão de obuzes atravez das trincheiras francezas , >ma companhia de soldados franceies ceifando um campo
duranle a batalha do Somme abandonado duranle um al(o de marcha

\QQ ILLUSTRAQAO CATHOLICA



Um grupo celebre

'Ûa c->jucrda para dircila: General JoHre, Presidentc da Repuhlica Francc/a. Pomcaré.
.

'•

Rei dc ■'nqfalena. Ciencra/ Toch c o Ceneral Douglas Fiaig, reunidos duranle a ullima v sila dc Jorgc V

á linha de Togo
'

*b

0 eslado ailual da caîa ,,ue seiviu dc ivarlcl gcncral

ao Kronprii.z duranlc a balalha dv Mairc

Foi deshuida t-la arlilharia lu.ncr/a

A lucla no ar.
— i'ma inleressanle TolograTia

d um aeroplano tirada de oulro

ILLUSTRACÃO CATHOLICA 107



"V^icLaL intensa
Novo apologo

NJum
rccanto do meu jardim. mcio occullo n'um macisso dc cravos, veia ha lempos

cstabelecer residencia um bando alegrc dc formigas. Humildes. soffredoras, alli

vivem as nobres afanosamcnlc, a sua exisiencia de Irabalho. Vicrain de longe,
d'um perdido reino dos confins do mundo, onde nasceram c vivcram largos annos, des-

cuidadas e felizes.

Um dia, — assim conlou a mais vclha, um pouco philosopha, que pclo visto a phi-

losophia já vermina e corroe entre os pobres animães, --o reino em revolla. anniquilou
a tyrannia d'um despola feroz. \;ieram dias felizes. vieram dias amargos, e, as pobres,
faminlas, perseguidas, emigraram para o canteiro do meu jardim. Ainda hontem a phi-

losopha formiga, me repeliu e eu vou reproduzir a quadra Iragica do seu paiz.
Ha naluralmente que descontar a prosapia pelulantc, com que o bichinho se consi-

dera humanissima pessoa, as bellezas das suas prat^as e jardins. os seus exercitos e o

seu luxo. a louca obslinacão de ehamar homens e povo, aos seus collegas roedores.

Mas vaidades quem as não tem! Ahi vão pois, reproduzidas fielmente, as impressôes da

minha formiga, que eu offereco gentilmcnle aos meus leilorcs, como argumenlo de engen-

droso apologo.
'

. . . Cruzei o paiz em revolta. De norle a sul a mesma febre, o mesmo enthusias-

mo, o mesmo desvairamento. A multidão ululava nas pracas, nos jardins, acotovelando-

se sobre o montão macabro do saque, sobre as ruinas fumegantes dos palacios, das

cathedraes. Vozes mililares. loques de commando, rufos dc tambores, silvos agudos co-

mo laminas, arripiavam por enlre o unisono vozcar da massa triumphante. O povo des-

voirava, enlouquecia de gloria, dc Iriumpho. N uma hora o seu esforyo, vingara, o seu

iideal attingira o dominio. derruira seculos de tradicão e de prestigio. A alegria desan-

dava as cabecas. Havia sol, o sol Ihealral das horas rcdemploras. aureolando os vence-

cjores; as bandas. graves, marciaes. marlelavam hymnos dc victoria ; homens forles es-

farrapados, tisnados de polvora, sahidos das alfurjas -loda a Iragica mnrezia das revo-

lucôes — transmiltiam ordens e passavam, solcmncs já, cnlre palmas e acclamacôes, O

povo ria, cantava. delirava feliz, louco de enlhusiasmo: ia mandar. Teria pão á larla,

leria tudo. Aquella manhã fôra o seu grande triumpho. a aurora da sua liberdade, a

victoria épica d'uma casta espesinhada duranle scculos d cscravidão. A policia fora des-

armada. o exercito dissolvido, houvcra pão para todos c o povo canlava, ria, bailava,

nas pracas e nas ruas . . .

Voltei tempos depois ao dislanlc país c dc norlc a sul. como enlãO, na manhã vcr-

mclha da revolta. jornadeei despreocupado. O povo já não centava a victoria, já não

ria tresloucado de Iriumpho. Nas pra<;as, nos jardins, nas ruas. a policia grave, passea-
va solemne. muito cheia da ordem que mantinha: nos paleos dos quarteis, rufavam tam-

bores, estridulavam clarins c o povo aquella massa ululanle quc dcsvairava na victoria,

seguia cabisbaixa para as officinas. \ miscria orcsccia
—

a cada canlo máos exlcnden-

do-se em suplicas, em cada csconso uma Iragedia envergonhada berrando: lome. Inda-

guei, busquei, d aquelles homcns lisnados, quc na manhã sangrenla crusavam as pracas
cntre aclamacôes. os heroes que o povo guindũr i inconst icnle c vi-os solcmncs allivos,

passando nos seus aulomoveis. indiffcrenles á massa faminla. Ah! o povo já não ria!...

Como ia longe aquella manhã dc gloria' Depois Agora lntlia fomc. Nas officinas. nas

alfurjas, nos paleos. nas ilhas, nos csconsos ignorados. sombrios para t ndc dc novo re-

legaram a multidão vicloriosa, fallava o pão c a miscria alaslrara. invadira-os. como a

rcvolla maré d um oceano em furia. ..

Vi enlão. que de longe vinha convcrgindo para a prat;a. a grandc praca arboriscĸki
da vicloria uma negra massa agilando sc em grilos. Iracos Iregeilando rcvoltas, ululante,
laminta. Havia sol como na manhã vcrmtlha, mas já não doirava o estandarle llamejan-
le do triumho, esmorccia tristc .10 negro smislro dos pendocs dc fomc, que a cxtranha
multidão agitava revoltada. O povo desvairava d'indignacão. Hnchcra a praca gritando:
Pão. Pão. A policia deu a primeira descarga e um esquadrão que logo veio, carregou
brutfll. varreu ferozmente a praca. O povo já não ria e nas officinas, nas allurjas, nas

ilhas esconsas. n'essa noite de tragedia, o pão, o raro pão, que as creancas comeram era

vermelho. sabia a sangue.

O povo comprara muilo caro o seu pão. (Pcio extraclo)



Berck Plage
Ao Luiz Teixfjra Neves.

As
mois bellas decoracôes do impressionisla Besnarde encontramse porventuro em

Berck-Plage. no hospitol do sonotorio maritimo para creâncas, onde foi tratado

o seu filho mais novo.

Quem vê A Doenga. A Operacâo. A Esmola, A Cidade fufurå, A viuvêz. O Lor~

deiro Redemplor. A Morfe, pode ficor é primeira vista desorienlado pela concepsão pi-

ctural evidentemente errojada.

Mas a rigidêz impressionaute de cerlas attitudes vae-se diluindo nas tonalidades

verde. azul. roxo. alaranjado e papoula. até resultar umo harmonia de côr inesperada e

magnifica

A Viuvêz, sobreludo. causa uma impressâo d'Aríe inolvidavel. Besnard pinloua á

maneira dos Piimitivos. inspirando-sc nas melhores Pietá italianas. E'uma pagina de sof-

frimento. de angúslia. de luclo. de amôr malernal. A Virgem. amparando nos bracos e

nos joelhos o cadaver do Seu Divino Filho. tem a cabeca repuxada para Iraz numa

contrac^ão de quasi desespêro. E nas pupillas cerradas num exlasi imploralivo. sente-se

o queimôr das ultimas lagrimas em brasa.

A Operacáo é uma scena classica de hospitol Iralado com o vigôr dum forte ano-

lomisto. A esquolidonudêz da creanca estendida. a maneira lirme e resoluta dos medicos.

e othmosphero illuminodo do solão subjugam nos poderosamenle. Mas neste quadro

banol e todavia dramatico o que mais impressiona e commove é a apparicão de Christo.

com os bracos estendidos em signal de perdão. o tunicoabar.donada na cinla e as chagas

vivas. sangrando... Nada mais extraordinario. mais tocante e mais real do que esla visão

do Nazareno. que se compadece das creoncinhas e vem tronsfigurar a dôr, sanclifi-

condo o ...

No Moríe. Besnord foi prodigioso de realismo.

A lurbo. que parece abandonar um leito fúnebre. é o mullidôo cheio de vicios e de

léros. compossiva e repellente. cujo destino anda ligado ã miseria dos farrapbs. Mas

otc sobrc essa propria miséria, escarnecida do mundo. se alonga como umo sombra be-

néfica o immensa e misericordiosa mão de Deus.

E Elle segue os feridos do mal. pendente da cruz e reclinado sobre elles. amparando.

abenvoando. dignificando a dôr.

0 espirito ainda hontem rebelde, que preside á Villa Médiás em Roma. deixou-se

guiarpelo cora^ão cm Berch-Plage Deus restituiu-lhe a saude a umfilhomuitoquerido. Eo

seu cora^ão de pae agradeceu a dédivo celeste. pcrpétuondo. o suo ongústia. o seu

lcmôr. o seu desánimo, a suo fé. nos dromalicos paineis que octuolmenle recobrem

os paredes do hospital

MANnEL Semblano.



Casa das Travessas

26,
n neto do conde D. Rodrigo AHonso e de D. Gonia. 27.° neto do Conde D Monso Ordones

fundador do Mosfeiro de Lievana e de D. Jusfo. 28.° nefo do inlanfe D. Ordono 'O Lego.,

e da infanfa D. Chrisíina. filha de. 29." nefo do rei D. Bernardo II.de Leao. 29." uefo do

infanfe D. Ramiro. f.lho. 30.° nefo do rei D. Feruella II de Lcão. Asfur.as e Calhza e de

D Nunila Ximena. f.lha de. 31.° nefo do rei D. Sanches Garcez "O Reparador,. e da rainhe D. Loda Asnar II-

Iha 32
° nefo do infanfe de Aragão D. Asnar 31.° neío do rei D. Aftonso III «0 Calholico. e da rainha U.

Amelino da casa real de Franca. sobrinha do imperador Carlos III «0 Grosso* e descendenfe por varonio do

grande Flavio Recaredo que era calholico. apezar de scu pae, o rei l.eovigildo. ter defendido.com fodo o seu

grande valor a fé- ariano. 1Ô.° nefo por D. Aldon?o de Vosconcellos. do Rico-Homem D. João Mendes de Vas-

concellos e de D. Aldara Aflonso Alcoforado. 19." nefo de Vasco Aftonso Aleoforado e de D. Br.fes Merlins

Barrefo. 19.° nefo de D. Mem Rodrigues de Vasconcellos, Meirinho-môr em Enfre-Douro e Minho. Alcaide-mor

de Chaves e de D. Maria Marlins. 20.° nelo de D. Rodrigo Anes de Yasconcellos. Rico-Homem. e de D. Mana

Rodrigues de Penella, senhora das Honras de Penella e Penagafe em S. Miguel de Correiros. de Villa Verde,

da casa solar. Quinfa e Torre de Casfro em Carrazedo de Amares. padroeira da egreja de Carrazedo e descen-

denfe de D. Peruela II rei de Leão. 21.° nefo de D. João Peres de Vasconcellos. descendenfe do rci D. ler-

nando "O Magno„ que foi o primeiro que fomou o apellido da Torre de Vasconcellos, achou-se no cerco de

Sevilha em PW e da condessa D. Maria Soares Coelho. 22.° nefo de D. João Soares Coe'ho. o prioiei-

ro que fomou o opellido Coelho e de D. Maria Fernandes. 23.° nefo de D. Soeiro Viegas Coelho e de U.

Maior Mendês de Gundarei. 24» nefo de D. Egas Louren?o e dc D. Maria Godim. 2J.° nelo de D. Lourensp

Viegas "O Espadeiro,, a quem D. AITonso Henriques chamova por irmâo. 26.° nefo de D. Egas Mon.z toelho,

o celebre oio e Mordomo-môr de D. Altonso Henriques, progenilor dos Coelhos e de D. Thereza Affonso Diho.

27.° nefo de D. Aftonso. conde das Aslurias. 7.° nefo por D. Marianna Cor.rcia Mnrinho. de Gaspor de Al-

meida e de D. Susona de Magalhães, da casa e Torre de Moreira, fermo de Moncão. 6.° nefo de D.
Jzabel

de Almeida Correia Manuel de Aragão, herdeira da casa de Moulães e de Donozôr Marinho.Folcão. 14. nelo

de Pedro Gomes de Abr;u, Alcaide-mor de Welgaco e de Lapella, senhor do coufo e casa de Abreu. 15.° nefo

de D. Affonso de Lira de Volladares e de D. Maria de Solfo-Maior. 16." nefo de D. Lopo de Lira de Valladores

e de D. Thereza de Abreu. 17." nefo de Alvaro Pires Cabeqa. lft.° nclo de Goncolo Pires de Perada Cebe?a,

senhor de Parodu cm Riba de Mouro, a quem o rei D. Fernando mandou accrescenfcr o opellido Cebe?o e que

descendia do Rico-Homem de D. Fernando «0 Sanfo-. Goncalo Fernandes Alfamorino. 16.° nefo por D. Hel

de Abreu de Ya»co Gomes de Abreti. rt.° senhor da Honra e forre de Abreu, Alcaide-môr de Lapella, Melgaco

e Cosfro-Laboreiro que assistiu oo juramento que D. Pedro fez de ler recebido por sua mulher

a rainha D. lgnez de Coslro. 17.' nelo dc Lourenco Gomes de Abreu. emboixador do rei

D. AITonso e procurador da corôa em Casltlla e 7." senhor da Honra e Torre de Abreu. lô.° ntlp

d« Gomes Louren<;o de Abreu sexfo senhor da Honra e I orre de Abreu. grande fidalgo, e de D. Guio-

mar Soores de Tongil. filho de D. Louren?o Soares de Tangil. 19." nefo de Goncalo Rodrigues dc Avreu Oti

Abreu, quinlo îenhor da Honra e Torre de Abreu. 20." nelo de Lourcn?o Rodrigue3 de Abreu, grondc cavollei-

ro e cápilão, fundador do caslello e Torre de Lapella, fermo dc Moncão, e quirfo senhor do Honra e Torre de

Abreu. D'esfe era irmâo Goncalo Rodrigues de Avreu que por casamenlo com D. Mecia Rodrigues consliluiu a

casa dos Abreus Caslello-Brancos, varonia dcs condes de Fornos de Algodres. 2l." nelo de Ruy Gomes d'A-

breu. ferceiro senhor da Torre e Honra de Abreu, fidalgo de grande volor que luslrou em muifos lides. 22. ncfo

de Gomes de Abreu, segundo senhor do Honra e Torre de Avreu, fidalgo imporfanfe e ofamado guerreiro. 23.

nefo de Gon^alo Rodrigues de Avreu ou Evrcux, o primeiro chele d'esfa illustre familia em Porfugal que occm-

panhou para aqui o conde D. Henrique e chegou a ser Rico-Homem e Mordomo-môr do rei D. Afíonso Henri-

ques e que dispunha de dezesseis mil vassallos. Fundou pora seu solar a Torre e Honra a que deu o seu apellido

de Avreu; na freguezia de .Werufe, fermo de Moncão. Denominavam-no "Cavolleiro de Evreux,, que se corrom-

peuem Avreu e Abreu. DescenJia dos condes de Evreuxe esfes da casa real de Fran?a. 6.° nefo por D. Juliana

de Brilo. de Francisco de Palhares Coelho, senhor do Paco e Tôrre de Trufe. lermo de Mongão, que é o solar

da familia Palhores, do vinculo dos Cordeiros, fidolgo da Cosa Real, Sargenfo-Már. Covalleiro do Habilo de

Chrisfo e descendente da grande heroina Deu-la-Deu que nasceu na Tôrre e Pa^o de Palhares e de seu man-

do Vasco Goroes de Abreu, Capifão-Môr de Mon<;ão, e de D. Anna de Brifo.7.° nefo por esfa, de Diogo Soares

de Brifo, o 'Pé de Ferro,» senhor dr. Casa da Brejoeirae Burnaria e de D. lgnacia de Araujo Lobafo, Diogo

Soares era dos Soaresde Tangilquesão descendenfes de D. Soeiro Mendesda Maia, o "Bom,„ e de D. F. Mo-

niz, filha do Conde D. Mousinho da Maia e D. Ximeno Nunes de Gusmão, filha dos reis de Navarra D. Gar-

cia VI. 8.° neto de D. lgnacio de Araujo e de D, Izabel Soares Lobafo. 9.° neío do já mencionado Borfholomeu

de Araujo. 9° nefo por aquella, de João Lobafo de Castro. 5.° nefo por D. Moria José de Caslro de Sodo-

Mayor. de Antonio Soares de Casfro e de D. Magdalena de Sousa de Casfro. 6.° nefo de Domingos Gomes

de Abreu, da Casa de Regalados e de D. Maria Soares Pereira de Casfro, senhores da Casa da Fonlainha

em Melgago, onde viveram. 7.° neto de Manuel Soares, senhor da Casa e Morgadio de Brei em Mon^ão e de

D. Catharina Pereira. filha de Sebosfião Vaz Bacellar de Gulãcs. por ser senhor do Paco de Gulães em Pa-

derne. ô.° nefo de oulrc Manuel Soares, da mesma casa de Brei e de D. Mogdalena de Castro. 6.° nelo por

D. Magdalena. de Domingos de Cêa Pereira de Cosfro, do Cosa solor de Cêa em Truíe e de D. Angela de

Soares de Casfro da nobre e antiga casa de Soufo. 7.° nefo de D. Mario Soores Pereira de Casfro e da capi-

lão Martinho Mendes de Araujo de Sotto-Maior que era da casa e solar dc Pombeiro na Galliza cujos senho-

res eram chefes dos Arnujos Gundares, Softos-Maiores e Sarmenfos e viveram na onliga cosa e quinla dc Soufo.

ft.° neto de Manuel Soares e de D. Mogdaleno de Cosfro releridos.

(Continúa).



lonte Pio do Glero Secular

Portngnez
Siccessor da Veneravcl Irtnandade

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, morador

,
na Avenĩda Fontes Perelra de Mello. 41, Lisboa, os seguintc docu-

nentos:
—1.* Certidão d'edade, devidamente reconhecida por notario.

—2.' Dois attestados, ou dcclarasôes medicas juradas e reconhecidas

eor notario, em como nSo soffre de molestia actual, ou habitual (pa-
lavras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracâo jurada, do secretario
da Camara Ecclesiastica respectiva. ou do Vlgario da Vara, Arci-

pfeste, ou Ouvidor. em como está no legitimo exercicio das suas ur-

dens, exerce o cargo de... e não está incurso em processo alfum

ecclesiastico ou clvll.
Os documentos podem ser em papel commum.
Se o clerigo resldir na Archidiocese de Brâga devc dirigir-se ao

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

.Margarida, 9, em Braga, ou ao Padre Leonel Aragão Dantas de Sou-

sa, morador ein Laranjelra, Monsâo; ambos são socios correspon-
déates do Monte Plo.

Este concede subsidio na doenfa, suspensåo e falta de colloca-

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

rasem que residirem 20 socios; dá 10 escudos para opera;ôes cirur-

jicas, ou conferencias medicas e 10 escudos para auxilio das despe-
"

xas com processos ecclssiasticos ou civis; todos podcm celel>rar na

•apella do jazigo sito na rua numero 5, do cemiterio do Alto de S.
-

Jelo; facuĩta a livraria aos socios, que n desejarem consultar; tem
'

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

thores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas dc
Lisboa; todos têm direito a ser sepultados ôu depositados no referi-

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

{o jeral dos socios residentes cm Lisboa, e o dc \ intc escudos para o

» .neral dos sodos residentes fôra de Lisboa-

Frigideiras e Bestanrante

CASA DO CANTINHO

L>argo de S. }oâo do Souto

BRA6A

Esfabelecioiento mais anfigo
e acredifado n'esfe genero

A. de Menezes

&3ASUAL DAS FILHAS OE ftiARIA (Congvegacôes marianas)
Pre<;os:—Encadernado em carneira, 490; em chagrin, corte doirado, .'iVO rcis.

MANUAL DOS CONQH£GADOS D£ IS. SENHORA

Pregos:
—Encadernado em percalina, 440; em carneira, 490; em cliagrin, corte doirado, 540 réis.

Novas ediQôes, feitas por A. de Menezes em harmonia com as ultimas repras pnblicadas.
Francos de porte. Para registo, mais î>0 réis' por pacote. Us pedidos, acompanhados da respectiva importancia,

Aaveai »er feitos a ANTONIO GOMES PEREIRA, C.alie San Telmo, 21—TUY.

Jlrt© © iieligĩåo
Oflktø de sscuiDtnra e entdlbador

.*■-:. 47—Hua da Fabrica—49

PORTO

Deposito de imageDS, sanctua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execu<jão de encommendas pa

ra ás Províncias, llhas, Ultramar

• Bjraziĩ.

■■'■'• Pre^os e fodas as informa^ôes

Fereira d'flbreu ■..&.. Rlhos

SWCCESSOK
i

■

.

daSilva

-^

i i

j

--■4

Ie
- ~ Qarrido ==~

HIZELLA
- • 4» •-

Este afamado hotel e^tá si-

tuado no centro da povoa^ão e

muito perto do estabelecimento

dos banhos.

Bom e liinpo servÍQo de me-

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

cootractos. (80)

Dirigir ao proprietario

José Gappidô Úasqáes
v
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mais (ompleîa d? Poptdgal em todo o g?oero

oPDameDîos d'^greja. xx Graodes iDStaÍIa^ô?:
RUAS DO SOL e BAtALHA PORTO.
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