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E

CHRONICA DA SEMANA

"Té RibaTamega...,,

RA . 23 de mor?o de 1834-con.ovo-me ha dios o obb.de de S.n.o Thyr-o O. miguelis.., é approxi-

J£ ÍL forjas hber.es. de caeadores. sahiram da vi.la para dar combale o.l, para as margens

d0EÍOo'velhoeerudi.oabbadea0cometara narra.ivado episodio, abriu de par em por as porfodas

do olfor da socr'.stia, em fo.ho. cavado de peqt.enos nichos ondc n'esle e n'aque.le. repotisam ho,e bus.os de-

Mn,°!_mír'^ia em cada um d'es.es nichos. con.inuava elle, muilas reliquias. E a soldadesca e a canalha que

. .c0mP.nhava. en.raram aqui orrombaram es.as porlas e como ^assem que os reliquia, eram cercados e

um pequenino f,o de pra.a . . . (aind, eUá ali um, fin^imo. que .laria aquilo
■ i . . prof.naram „„ rehcanos para

roubar os fiosl

Depois accrescenlou:

Ê^l 7enqtnoacqubiculo á esquerda do al.ar. Ao fundo uma pesada e larga comodo de omplos gave.ôes

de cast.nho. Dos lados da porla. muilo refor^ada de chapas de fer.o. dois .Hos ormanos.

Quizéram vir aqui. á caixa forle dos cruzios. Mas a porla cra resislenle c arrombaram-na n bal:. . . . U

eslão os signaes das ballas ao passar, que foram baler alli . .

E mos(rou-os ainda. nas rodelas de chumbo crovndas nos gavcfôes ...

-Os homens.não mudam ! sacof elle Por fim como um, i!l„c5o dc invcs.igador d, h.sfona. I.a cm c.mo

leváram os fubos do or^ão ... . . .

Eu rccordei em voz alla o que haviam feifo os mesmos cacadores das nquezas tlos moslcros em Monla-

riol, hu cinco annos.

—Sim, os homenj não mudam, lornou o velho obb.de erudilo.

P. sô ogora me recordo eu de que d'hoje a qualro dias se solemnisa o 6- onnivcrsano da republica! Ha

seis .nnos apenas ! F. a final se (odos nôs soubessemos aprendcr a olhar no proximo passado de honlem a con-

tinuacão do proximo passado de hoje. não andariamo, (5o (resvanados de ulopias, e venanos que precnamen-

le n'.quelle dio_23 de mSr<;o d- 1>S34-e n'aquelle vcíuslo e rico mosleiro crusio por cu]os corredorcs re-

soam hoje as bolas dos soldados da guarda. e que cobrava fôros afé ás portas do Por(o. agora, d.go, . mesma

ideio liberal (liberalenga Ihc chamava de Londres em 62, Anfonio Ribeiro S3raiv.v praficam-nle demonslrava

que não dava melhores nem peores Iruclos sefenla e sé(e onnos depoisl

Cifei o caso a um emigrado polilico das incursôes reaĩislas, meu amigo e conlemporaneo de Coimbra,

que me odduzio ainda fervorosos argumenlos em prô dos seus sonhos. E foi como um banho frio! Exccllenle ra-

p.ic pobre sonhador que os primeiras. oinda as primeiras desillusôes, comtfaiii de
creslar!

Francamenle. en.re a conversa do abbade Pedrosa e a (ua, Carlos, prefiro o d'elle n'aquella manhã. A

lua. evhrou-me o sacrificio que a onorchia de hoje m: impôe e a salvacão da fé do nosso povo reclama—mas

fez-me frisfe, que frisfezas posseei n'aquella noile pelas ruas desertas da villa. A d'el'e, fallando-me ao songue,

ás minhos (radi-gôes de famiiio, chrisfãs e polificas. levou-me pelo braco afé um lempo onde o minha desillusao

se ocho bem, oo veio d'oiro puro d'onde eu, em horas de desalenlo algenle,' vou exfrahir a forga da minha es-

peronca nos dias de amanhã quando nôs. os velhos— rapazes de hoje formos os frcnados homen3— velhos que

por mui.o saberem vêr e ouvir, poderão ensinar o cominho verdadeiro aos que hoje balbucíam no regoco qucn-

le de suas môes e o uma parfe dos que, indemnes, solelram nas escolas primarias e nos collcgios!

...No dia seguinte, marchei "(é riba Tamega,,, Honfem subi, como alpinis'a dexfro. a um monle fronleiro

6 quin(a de Pensos, chomado Meirinho. E' um cabeco árido onde esfevas e fojo3 bravos roslejam, e oondc sô

chegom os refolgos espumanfes do Tamega n*s agudes, e gritos de aves nos pinhaes dos sopés; sublinhando

de escuro o linho bronco dos rochedos que cascateiam o rio por ambas as ínorgens. Lá do eimo, um vasto po-

norama lodo o olhar abraga! Vé-se o ponto de conlluencia do Douro com o Tamego, e fodo o valle do rio po-

Irio se denunciovo, sob um esfirodo docel de névot, enfre as monfanhos, ozulejondo oo longe, e mais ao perlO

orroixando, sob os raios do Sol friumphal da manhã. Mais para o esquerda, o Tamego enfalodo das rapidos

verfen.es frogosos cinzenfo e vêrde escuro, com rápidas manchas brancas de espuma. Sobre o morgem direito,

uma oldeia olegremenle dispersa no llanco da monlonho: Rio-de-Moinhos. Ao longe no morgem esquerdo, como

um grilo de olvuro, o mossa sombria dos pinheiraes interminos, o velho mosfeirO dc Villa Bôa do Bispo, cosa

de compo dos cruzios do Porfo que, por inutil, eHes venderom o um Vieira de Casfro. . .

Que silencio! Bo.erom ha pOuco onze horas; o rio conlinúa o seu sussurrar surdo de espuma: e sôbe po-

ro nôs umo centigo de vindimodores. de sob os romodas vcrdes opulenlas!
F. V.



Villa, do Con

Casa de correccão

Wuito eleganle, modesta e reca-

tada como a genuina gra<;a portugue-

za, é X'illa do Conde, aristocratica e

popular. ciosa de (radigôes. zelosa de

pergaminhos. A villa um encanlo, meia

marinhc, meia camponeza, como se

não acertasse em decidir-se pelo mar

que a banha, pelo rio que a namora.

E possue a bella casa de correccão

sobranceira ao rio. o acqueducto, e

uma linda mafriz. cujo portico manue-

lino decerto teceram, na almolada de

bilros, as gentis villacondenses. tal é

a finura do rendilhado. E' assim Yilla

do Conde, graciosa e bella. muifo ele-

ganle, modesta e recatáda.

.4 vîlla sobre o Ave

A tgreja Malriz

Na praiå
O estaleiro
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Excursão dos Empregados do

Gommercio do Porto a Peoaflel

Realisou-se recentemente uma excursão dos

Empregados do Commercio do Porto a Penafiel.

Reproduzimos alguns aspectos d'esse passeio que

esteve animadissimo. Representam:

/—O povo e associacôes locaes, aguardando os excur-

sionistas .

2—A chegada do comboyo.

3—0 corte/o chegando á Comara, onde houve sessão de

boas-vindas.
(Phols. Braz Ferreira de Souza Carneire.)

ĩ)a Povoa de "^arzim

A Capella de N Senhora das Dores na Povoa de Varzim, por occasião da feala alli pomposamente ceiebrada
em 17 de Selembro, á sahida da procissão

' (Phol. Julio d'Oliveira Luz.)
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Senhor I Senhor !

Ouve esle grito,

Cura esta dor,

Estou afflicto !

Sabes que eu amo .

Todo este amor

Em que me intlammo

E' teu, Senhor I

Sô teu ; não minlo.

Mas que dor esta

Que n'alma sinlo

E que me cresta.

SAN TANDER—Residencia

dos jesuitas

V''/'uy^<3 lmagem do 5. Cora-qão de Jesus:

^esculplura de M. Castellanas]

E eu já não posso,

Eu desfalleqo . . .

Ah! que destroqo.

Tudo mere?o , . .

21-Sei.-1911.—0 salvavidas da Povoa de Varzim soccorendo

um barco em perigo (Phot. 0. Luz).

Mas lodo o amor

D'este meu peito

Arde, Senhor,

Vivo e perfeito.

PRANCISCO SEQUEIRA.



Hespanha

dosé Echegãray

Escriptor hespanhol fallecido ha poucos

dias. Foi dramaturgo excellente sob o ponto de

vista litterario. chegando a conseguir o premio

Nobel.

Sob o ponto de vista moral, nem tudo é

ouvavel, infelizmente, na sua obra artistica.

CORUNHA.—Monumento á Condessa

de Pardo Bazan, insigne escripfora hespanhola, o qual vae ser

inaugurado brevemente. Obra esculptorica
de Collant Valera.

«♦> ■m- <+>

I lespanha. com sensato critério,

está procurando fazer em Mar-

rocos uma notavel penetracão pa-

cifica. Melilla, por exemplo attinge

uma prosperidade notavel, como se

viu na recente exposicão hispano-

marroquina.

Entre as importantes personali-

dades que alli foram, conla-se o

insigne escriptor, Arcebispo de Tar-

ragona. Foi alli extremamente obse-

quiado, sendo um quadro interes-

sante o que reproduzimos aqui:

Um jantar ao estylo mourisco. que foi offerecido por Maimim Mohatar, chefe mauritano, ao Rev.

Snr. D. Antolin Lopez Pelaez.

Este Prelado proferiu um discurso elogiando o valor do Exercito ao servi?o da Patria e inci-

tando todos a proseguir o labor accommettido, com os olhos fitos em Deus e na Patria.
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I?ag-i:n.as cL'.A.rte

A Francisco Velloso.

Apintura
religiosa do nosso seculo tem o seu legitimo represenlante n'um soldado

francez, que voltou o anno passado do combale. por ser pae de seis filhos.

Continua gloriosamente a escola de Fra Angelico, esludou com Raphael e

podera considerar-se discipulo de Ingres e de Puvis de Chavannes.
E Maurice Denis.

Acabou recentemente os episodios da Vida de S. Paulo, que vae expôr no Museu
das Artes Decorativas no Louvre. antes de seguirem para o seu verdadeiro deslino a

Egreja de S. Paulo em Genebra.

Apezar de novo—quarenta e seis annos— lem uma obra muilo vasla e complexa.
Os aposentos do conde Keseler em Weimar, a Eferna Primavcra para M. Thomas

em Bellewe, a Historia de Psyché para M. Morossof em Moscou, Tarde Florentina

para M. Stern. A Idade do Ouro para o principe de Wagran, o Theafro dos Campos
Elyseos, allestam exhuberantemente a riqueza e a facilidade do seu pincel. Mas a obra

symbolista e christã de Maurice Denis está na egreja parochial de Vésinef.

E em volta de dois themas centraes — a Capella do Coracão de Jesus e a capella
da Virgem —

que se desenrolam os motivos da decoracão.

De todas as naves e de todas as abobadas, sobre um fundo verde esmeralda e

amarello d ouro, com nuvens metalicas, encaminham-se os anjos para o Coracão de

Jesus. A capella é de effeito soberbo, com uma luminosidade intensa de fornalha. ver-

melho-braza. Ao centro apparece a Imagem Divina. E em torno d ella. vibranles de fogo,
palpilam longas azas de espiritos celestes. em recolhimento e adoracão.

A capella da Virgem é de uma alvura immaculada. No fîrmamento azul perpassam

côros de anjos, atirando flôres ou cantando. Nos pedestaes enlacam-se grinaldas de li-

lazes. O deambulatorio. que liga as duas capellas, é ornado de vitraes mysticos: A ver-

dadeira vinha, A flôr dos campos, O lyrio do valle, A fonfe que resfresca . . .

Rosas estylisadas abracam-se nas vezouras.

Por vezes um farrapo do ceu foi semeado de boninas. Do roda-pé sombrio crescem
rosaes que vão desabrochar em macissos claros nos modilhôes

E os pampanos, os cachos tingidos, as assucenas os lyrios, as espigas de trigo em-

molduram graciosamente os panneaux e os vitraes.

Manoel Semblano

Um passeio de automovel

(Cliché de J. LuzJ
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A
entrada dos rumanos no

conflicto europeu veio

trazer á guerra. novas orien-

tacôes e abrir problemas no-

vos tambem. A Romania enlen"

deu que as suas tradicôes la

tinas Ihe exigiam a participa-

cão no duello entre os dois

grupos, e que a sua interven

cão poderia apressar a hora„

Orsova. caplura"a pelos rumanos

\Herm~>n~t^dl, evocuada pelos auslriacos

Povoogão e caminho de ferro de Predeal, cerca de Kronstadl

ila paz. Mas nâo deixa de

aproveitar reivindicando o seu

territorio irridenfo. Logo de-

pois de a guerra declarada

por sua parte, a Romania en;

trou no territorio da Transyl-

vania austriaca, rumana por

exigencias ethnicas e historicas,

e . . . as quatro photographias
d'esta pagina commemoram-

Ihe as primeiras vantagens . . .

Traisca Romonia!

Brasso, capturada pelos rumanos depois da
tomadâ de Predeal
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POR J. DE FARIA MaCHADO. Outomno

inha amiga ; Ha dois longos, amargurados mezes. que
os meus olhos não poisam

sobre o Watam forte. mordido a um canto por uma aguia d'oiro, onde a su^

lettra inglezada e viva. espelha
— atravez dos seus nervos e dos

seus caprichos — a sua alma irrequiefa e amiga. Presumo-a no mar, silenciosa. va-

ga, na coberta toldada d'algum monstro civilisado da Cunard. cortando salgadas on-

das, que descobrem gaiantemenfe os flocos brancos da sua grenha d espuma. á passa"

gem triumphante do enorme transatlantico. que a affasta do seu condado acolhedor. das

suas flores, das suas arvores, como um raptor audaz, cioso
da presa, para o snobico

tumultuar d'essa America juvenil e ardente. á procura d'um calmante para os nervos la-

dinos da boa tia Mary. sempre crivada de dores e de impertinentes dividas. Vejo-a

adormecida na cadeira bamboleante de bordo, o Mussef despresado, cahido. indifferente,

á hora galante dô' chá. recolhido na sua capa de velludo velho, ensimesmado. medi-

fabundo, como se observasse no chalrar estridulo da raparigada. que alegra a melan-

cholia do mar correndo frivola pelo fombadilho, aquella indifferenca inconsciente e fria,

que dá ás almas a tranquillidade e a paz. Talvez que as suas folhas estremecam reco-

Ihidas no primeiro arrepio do sol outonic/o e aquellas maravilhosas. intimas. surprehen-

dentes paginas do outubro. se ufanem orgulhosas d'aquella recolhida tristeza que se côa

das nuvens. d'aquella luz discreta do sol. que amansa e desce na quaresma amargurada

da natureza. Azas pandas de gaivolas riscam o ceu lavado. azul tranquillo, fechando o

scenario ondulante das ondas e na ponfe arripiam silvos agudos de commando. E' a

hora quicta das recordacôes e das saudades. a hora intima do remecher na alma, o mo-

mento dos sonhos fugidios. do sopesar amargurado do que somos, do que valemos que

é nada ante essa immensidade que nos cerca, da pouca energia que sabemos impôr-nos.

emfim tudo o que sentimos e queremos, pensamos e ambicionamos, que sobe e se esbo-

roa como o penacho negro do fumo da caldeira, n'esse instante discreto e recolhido

como o pôr do sol n uma aldeia longinqua. E' assim que sonhamos d olhos abertos, in-

capazes d'uma iniciativa, d uma resolucão, d'um inovimento, alma tomada d 'esse que-

branto que emballa, adormece, dislanceia... E dominados pela saudade, que é sempre
—

Deus louvado—o reverso amavel do nosso sonho, a esse unico pensamento a nossa alma

a nossa vontade, o nosso fim, se amolda, humilha, escravisa. como subitamente reduzido.

escravisado nas formulas severas, irreducliveis d um mechanismo subtil. E' a saudade

immensa que a natureza tambem n'esta hora reune— nos campos varridos pela ceifa, nas

arvores que despem a sua tunica de folhas como arripios de convalescentes, nos rios que

enrouquecem, nas levadas que choram, nas fontes que murmuram contritas, recolhidas,

como se mordida do arrependimento ajoelhasse, e no seu peifo farlo, batesse, batesse,

em sublil penifencia, a culpa original de sua grandeza.
E' o Outomno que chegou com a sua magua e os seus poentes roxos, a sua tris-

teza e a sua luz discreta, o sol rasteiro a chapar nos campos onde já não ha o oiro

fulvo das cearas, nem a alegria fecunda do verão. E' por isso talvez que a minha alma.
n esta hora religiosa do entardecer, vendo o fumo ennovelar-se dos casaes e as primei-
ras sombas como prenuncios beijarem as paredes caiadas da velha egreja retirada, se

compenetra d'amargura das arvores despidas, dos poentes longinquos limpidos como a

pupila luzidia d'um tysico. que o vislumbra como o derradeiro clarão e bate azas. vae

irrequieta e feliz até si, minha querida amiga, que é a primavera eterna da minha vida . . .

M



radre nntonio \?ieira
POR JOSÉ AOOSTINHO.

Uieira.
assim salisfcilo. exultou de piedosa alegria. e quiz logo parlir.
Mas D. João IV entendia que o eminente Jesuita podia dirigir de Portugal

as Missôes e prestar-lhes enfretanto. servicos que em ninguem achava tão valio-

sos e puros.

Assim, oppoz-se terminanlemenle a que rlle seguissc viagem. A lucta foi fenaz e

calorosa, tão grandc. que Vieira appellou para uma Junla constituida pelos Reitores dos

Collegios que por aquelles dias faziam a sua Congregacão triennal na Casa Professa

de S. Roque.
Accedeu el-rei. propondo a essa Junta, composta de 40 Religiosos, que deliberasse

se cra ou não ulil deixar seguir Vieira para o Mara.ihão.

O eminente Jesuila, porém, compareceu e fallou antes que deliberassem. O padre
André Barros attribue-lhe um palhetico discurso. que todo era supplica de o deixarem

partir e diz que, pronunciado elle, deixou o Congresso. A Junta. empolgada pelas suas

palavras ardentes, vacillou algum tempo. mas votou por maioria que era util deixar se-

guir viagem ao eminente Jesuita.

E el-rci resignou se. Mas nos cortezãos levantou-se opposicão a essa viagem. Op-

punham-se uns por politica, oulros por inveja. outros por interesse.

Não desarmavam ainda os traficantcs do Maranhão. Eram impenitentes os inimigos
de Vieira, radiantes sempre que o contrariavam.

Mas. se esta nova peleja foi rude, fambem a victoria de Vieira muito avullou. e no

dia 16 de Abnl de 1655 embarcava. como lanlo era seu desejo. depois de escrever a

um Padre muilo amigo ou, pelo menos de grande auctoridade. uma carta que a seguir

publicamov
(Conlinúa.)

Casa das Travessas

9°
nelo por Manuel S. de Brei. de Gregorio Soares. 10." nefo de Antonio Soares e de D. Felizarda

Soares. 1 1
°
nelo de Gregorio Soares, Alcaide-Môr de Braga. 12.° neto deDiogD Soares o 'Beja.

e de D. Ignez dc Brifo 1 3° nelo de Heitor Soares de Tangil, senhor da forfaleza e solor d'eete nome em

| Valladares e Alcaide-môr de Castro-Laboreiro e de D. Senhorinha Gomes Pereiro do Lago. filha

dos senhores da (orre e villa da Feira que depois. foram condes da Feira. D'esles Pereiras procede o Condes-

(avel D. Nuno Alvares Pereira e d'esfe. por sua filha, a casa de Braganta e os re.s de PorfugaL 14 nefo de

D Lourenro Soares de Valladares. 15.° neto de D. Lourenco Soares de Val adares e de D. F filha de L).

Aflonso Soeiro de Tangil. 9° nefo por D. Magdalena de D Lopo de Caslro Azevedo da S.lva Couf.nho. se-

nhor da illusfre casa de Fexo em Melgato e de D. Leonor Veloso Bacellar de Souza Megalhaes. 11. nefo por

csfa de Goncalo Esfeves Lobafo que feve o fôro de escudeiro-fiJelgo e foi senhor da ontiga casa da Larvolhe.-

ra em Valladares e dr D. Guiomor Velloso de Souza Bacellor. 1 1
»

por esfa de Gon?alo Esleves Bacellar e de

D F 12
°
nelo por esfa de Anfonio Rodrigues de Coldos e de D. Leonor Vel oso de Sousa Bacellar. 13.» neto

de Gomes Rodrigues de Caldas e de D. Briles Alvares Lobafo. filha de Ruz Lobalo de quem descendem mui-

fas cos,s illusfres. 14
°
nelo do já refeeido D. Garcia Rodrigues de Caldas e de D. Leonor de Souza. 13."

neto pela mulher de Anfonio Rodrigues de Paio Velloso. fidalgo da casa reol regedor perpefuo
de Bayono na

Galliza. cargo muifo nobre. e senhor de Montereja e de DXlara Genebra Fernandes. 14. nelo por esta de

Ruy Bacellar e de D. Leonor Pereiro de Caslro. filha de Affonso Pere.ro do Lago. fidolgo e vedor do Fozenda

de D Affonso V, senhor do caso do Sopegal em MonCão e chefe dos bons Pere.ras. Ruy Bacellor ero por suo

mãe senhor do solar dos Bacellares. da honro de Miro. e do Podroodo de Cerdol por ser f.lho nefo e descen-

denfe dos senhores dos mesmos solores. honro e torre que succederom nos Pocos de Loro pelo descendenco

d- D Senhorinho Vosques que proccdio do conde D. Alvoro Nunes de Loro que se tornou notovel no bofoho-

dos Navas de Tolosa em 1212 e que ondando na expulsão dos mouros fez oll. novo solor. sendo tombem se-

nhor do solar de Lara precedido de um que foi fronte.ro-mor de Tuy. e de D Monanno de Chon o, filho de

João de Chanfos. Condestavel de Inglaterra. Duque de Leforc.a e senhor de Cur.a no Hesponho. 14.» nefo de

D Alvoro Velloso regedor perpefuo de Bayona. senhor de Montere,ol e de D V.olonte de Benev.des do nobi-

lissimo coso dos Soflos-Moiores. D. Alvoro veio para Portugal no tempo de D Affonso V com seu pr.mo D.

Pero Alvoresde Soflo-Moyor 1.° conde de Caminha. D. V.olanle ero filho de Vosco de 0)0. senhor de Mol-



des e C*>sta de Moja. 15." nclo de D. Fernando Velloso, conde di Galliza e Lcão, scnhor da Cabreira e Ribei-

ra e de quem procede a maior parle dos lilulos na Galliza. lo.° ncto de D. AHara Paes, scnhorn da Ribeira e

do conde D. Rodrigo Velloso que dcram origcm aos Araujos. 17." ne!o do infanle D. Sancho Velloso e de D.

Moninha Forjaz. que era filha do condc D. Forjaz Vermuiz de 1 rastamara pelo qual el-rei D. Affonso de Leão

chorou nn tomada de Oviedo c de D. Sancha. 1 >V nelo de D. Ramiro III. rei de Letio e Aslurias e de sua mu-

Iher D. Ermenezinda. 10." neto por D Lopo de C. A. Azevedo de Wello da Silva Coutinho, senhor da casa e

Morgadio de Frxo e de D. Izabcl Soures leixeira lilha de Ruy Soares de Tangil. senhor de Venlrazes de quem

procedem nobilissimas familias do Minho. 1 1." nelo de Lopo de Caslro Azevedo dc Mello da Silvo Coulinho, o

primeiro de nome rra dila casa e 'de D. Izabel Soares Pereira, filha dc Diogo Soarcs Beja e de D. Ignez de

Brilo Lopo de Caslro. 12." nelo de D. Fernão de Caslro, Alcaide-môr de Melga^o. senhor de Sanguinhedo c

Couto de Paroda. com, illisfre descendencia c de D. Joanna dc Azevedo. filha de Lopo dc Azcvedo. senhor da

velha casa solar. Torre e Ouinfa de Coslro em Carrazcdo. de Amares, de Ponfe do Sôr e Alcaide-môr de Cin-

Ira. mo'lo na batalha de Allarrobeira c de D. Briles Gomes de Aragão. dama da inlanta D, Izibel, esposa do

infanle D. Pedro com quem veio a esle rcino. Lopo de Azevedo cra descendenle dos senhores da casa e lorre

de Azevedo esles de D. Arnoldo de Baião que por sua vez dcscendia dos imperadcres da Allemonha. 13." nclo

de D. Marfim de Caslro, senhor das mesmas fcrras dc seu pae e ainda de Sanguinhedo c Coulo de Parada,
Alcaide-môr de Melga<,o e Caslro Lnboreiro e de D. l.eonor Gomes Pinheiro. 14." neto de Morlim Gomes Lobo

(Alvifo dos nobilissimos Lobos dc Evora e de D. Môr Esleves Pinheiro. 15." nelo de Trislão Gomes Pinhciro

senhor da nobilissima cisi solor dos Pinheiros de Birccllos. fidalgo gallego que loi o (ronco illtislre dos Pinhei-

ros de Porlug.il e sô por ordcm do I ." duquc de Brogon<;a Iíz conslruir os muros de Barcellos ile cuja villa foi

Alcaide-môr. e de D. Branco ksleves de Ouliz do muilo velho solar, cnsa e (orre dc Ouliz na freguezia do mes-

mo nome. 14." r.elo de D. Diogo Goncalves de Caslro c Azevedo, senhor da casa de Azevedo e da lorre de

Laslro e dos mesmos senhorios de seu pae. Padroeiro de S. Gcns de Monlelongo e de melade dn egreja de S.

Llemenle no Arcebispado de Braga, e de D. Aldonca Coelho que leve rocão no cnnvcnlo dc Grijô. lilha de

D. Mat-ia l'.res e de João Coelho que foi. o primeiro que teve racão no refcrido convenlo de Grijô, senhor

dns (erras de Bouro e descendenle por v.ironio do gronde capilôo D. .Wíirlinho Viegas, o Gasco quc fundou o

mosteiro de Sanfa Fulalii de Vandomo e reedi"coii a cidade do Porlo orrazada por Alman«;ôr rci dc Cordovo,

junfamente cohi seus filhos e seus irmnos o bispo S. Si'snnndo c D. Nonego bispo dc Vendome em Fian<,fl. 1 5.°

nelo de D. AITonso Pires Je Caslro, senhor de Sanguinhcdo e .oulo de Porodn por inei-cê de D. João I. 10."

nelo de D. Pedro I ernandes de Laslro, o pr.meiro que se possou o Porlugal e <le D. Mnrio Dnde, senhora do

Po^o de 5. Morlinho de Londc e de muilas (errns. no íernio de Guimarães, filha de D. Mnrlim Dode, Alcoide-

nicir de Sanlarem. senhor das tcrras de scu pae c <ln quinla do Ouleiro em Rugil e de D. Iarej,i I ernandes de

Seabra. 17.° nelo de D. I'ernão Anes <le Cnslro, illuslre fidalgo ynllego, senhor <lc Fornedos e de D. I.lvira de

Vnlladares. fillia dc I) Rodrigo Pnes ,le Vnlladnres. Mordomo <le D. Soncho f. do scu conselho. Alcaide-môr

em Coiinbrn, pae de S Frci Gil. e de D W-iri-i P.res <le Azevedo. Itt." nclo de D. João leinandcs de Ca.-lro

priirciro senhor de Forncdos. I'»" nelo de D. I'ernôo Pics de Lnslro. '20." iĸ-l _> <le D. Pcdro Fcrnandcs <le

Laslro. o "Coslelliono' Alcoid •• môr de Toledo. rico-homcm e <_!<■ D. ,\Win Sonclia lilha de D. Fcrnondo II

rei d>- l.eão 21." nelo dc D. I'ernindo Kodriy,ues de Laslro. Alcnide-môr de lole<lo e de D. Lslrphonia suo

sibrinlio, lillin lcgitimodn de. '22." nclo <le cl-n-i D. Allonso IV de Loslclln. 122." nclo de D. Rodrigo Fe.iiíindcs
de Laslro. ri< o-homem e Alco.de niúr de I olcdo e de D. I'.slephnnin Pires de Trnvo fillm. 23." nelo <lo rondc D.
Pedro de I rnva e (\a < ondesso D. I.lvira. 2"i

"

nclo do inlnníe dc Novnrra D. Icrnando c da condcsso D. Mario
Alvores. senhoro de Coslro lilha <lc. 24." nelo do < onde D. AKoro Fernondes A\inoia. scnhor de Lnslro Xrrc/,
i ĸn-liomem, nclo de Fernão Lnini's. dcscendcnle dc Laiu Lalvo que foi jui/ nas diHeren\ns de cl-rci D. Forueln.
24." nelo do rei D. Soncho I, dc Arn^So r Nnvoirn dc qucm o infanle D. Fernando eri f.llio legilimndo. 2^."

nelo de D. ^amiro I, rei dc Arn^So e de D. F.rmenczindo filhn. 2(> nc(o de D. Bernordo Roge- io, conde de Bi-

gore. 2f>
"

nelo de D. Samho 1 o ",\\«ior.. rci de Novarro e Arngôo. c de D. Llvirn. condessn de Cnstello. 27."
nelo de D. Gorcio o "lcmeroso.. rci de N'ivorro c dc I ). Ximeno lilha dc. 2«." ntlo do conde D.
Diou'>i Soares que sucedeu n «eu pne cm lodos o~ seus rslndos c <!e D. Munio. irmã de S. Sisnnndo. bispo de
S. Ihmgo c o nbos filhos de. 2'>.n nclo de 1 lermenegildo, conde de Porlugal e Tuv e do condcsso Palerna que
loram os progenilores dn limilia Souzn. 2').° nclo do condc D. .Soeiro S<->nres quc' succe<leu na cnsa 'e scnlio-
i ios de srus pirs e de D. L'iracn lillii de. \.)." nelo do conde D. Goncalo Wunias, principe clas Aslu ias e do

rondessa lilha de. 31." nrlo do rei I). Bermudo I de l.eão. \S)." nelo de D. Sociro Fernandes que M-nceu os

mouros no C. das I igneirns. lerminondo por cslo viclori.i o inlnme Iribulo de Wourngofo. 31." nelo de Ferrondo
I errandes. Alcaide-Wor da l.ugo e Alleres-môr do rei D. Faruelo I. scu primo. e de D. Mario de^LHhoo apellido
dos mais illuslres no Galliza. 32° nelo de Soni Fernandes conde da Golliza. rico-homem. Alcoide-môr dc Logo,
ijiie esleve no 15.° Concilio fo'edono celebrado cm Covodonga com el-rei D. Pedro Pelagio, e de umo irmô dc
D. Affonso I o 'Lalholico- , 33° ne(o de Froilo Ferrnndes. rico-homem que viveu no reinado de W'omho, r de
D Fobira segundo n Irodi^ão Froila crn descendenle do principe l'errando, rei da Gallizn que ho^pedou no seu

paloc.o o Apos'olo S. Thiago <lr quem recrbeu junlamenfc com a rninhs sue mulhrr, o Bnptismo e o < onlieri-
menfo il.-i reliyino de Chrislo Sno rsles o Iroiĸo dos Coslros de Portugnl e llespnnha.

i:im.



Monte Pio do Glero Secnlar

Portugnez
juccessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerlgo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n'este M< >nte

f»to, deve enviar ao Rev. Padre AHredo Elviro dos Santos, niorador

ía Avenida Fontcs Pereira de Mello. 41, Lisboa, os seguinte docu-

.tttntos.
—1.' Certldão d'edade, devldasiente reconhecidn por notario.

-2.' Dois attestados, ou declaragûes medicas juradas e reconhecidas

por notario, em como não solfre de molestia actu.il, ou habitual (pa-
lavras textuaesl.—3.' Attcstado, ou declara<;So jurada, do secretario

Ja Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario da Vara, Arci-

jjreste, ouOuvidor, em como está no legitimo excrcicio das suas or-

dens, exerce o cargo de . . . e não está incurso em processo al«»uni

îcclesiastico ou civll.

Os documentos podem eer em papel commum.

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

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

Vtargarida, 9, em Braga, ou ao Padre Leonel AragSo Dantas de Sou-

U, morador em Laranjeira, Monsão; ambos são socios correspon-
Jentes do Monte Pio.

Este concedc subsidio na doen<;a, 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 operacôes cirur-

jicas, ou confercncias medicas e 10 escudos para auxilio das despe-
tas com processos ecclesiasticos ou civis; todos podcm celel>rar na

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

|oão; facUlta a livraria aos socios, que a desejarem consultar; tem

flreito a comprar para si e para as suas lamilias medicamcntos me-

thores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutnalistas de

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

lo [aziĸo, etc.
Concede e subsiJio de vinte e cinco escudos e mortalha para o

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

nieral dos socios residentes lôra de Lisboa-

Frigideiras e Restanrante

CASA DO CANTINHO

L>argo de S. }oâo do Souto

BRAØA

Esfabelecinienîo mais aníigo
e acredifado n'esfegenero

A. do Menozes

S2AS2UAL DAS FILHA3 i£ (Gongrega^ôes maiiauas)
P:e<,-os:—Encadernado em rarneira, 490, em clĸi^'i'.n, corte doirado, !Uo réis,

BIANUAL OOS CONGREGADOS D£ rø. SENHORA

Prei.os:- Encadernado em percalina, 440; em carneira, 490; em ehaĸrin, corte doira<lo, r.40 reis.

Novas edii,ôes, feitas por A. <1e Meiu'zes, em liarmonia com as ultimus re^ras puhlicmlas.
Francos de porte. Para repsto, mais 50 réi- por pacote. Os pedidos, acoiiiparihados da respeetiva inipnrtancu

Itívrtni ser feitos a ANTOMo GOMES PEREIRA, r.alle San Telmo, 21—TITY.

P-

OíBciaas cte escaiDtnra e entálhador

47~*Rua da Fabrica—49

PORTO

Deposito de imagens, sanetua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execu^ão de encommendas pa-

ra as Provincias, llhas, Ultramar
e Brazil.

Precos e todas as înforma^Ôes

Fereira d'Abreu & Filhos

SWCCESSOR

^

otel e re

José da Silva Franpa
■<! %

BZELLâ

Este afamado hotel está si-

tuado no centro da povoacão e

muito perto do estabelecimento

dos banhos.

Bom e limpo servÍQo de me-

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

coDtractos. (80)

Dirigir ao proprietario

closé Garrido 1/asqiies
SJ



Egrejas
Fqnim-sí íosla \m w

nr a iis iûiIé no

O primeiro síoh de paramen-

laria e os maiores ateliers.

faga-se unj

confronto.

A mais bem montada officina

dc Esculpturas religiosas em mo-

deira mas sô de madeira, as

quaes poderão ser admirada8

alravez dos seculos.
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