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CHRONICA DA SEMANA

Como muitas outras. . .

nonlem
fez frio; um venlo impiedoso e corlanle punlia a cliuva meuda em (orvelinlios sob um céo de

chumbo... Depois, de farde, o venlo abrandou, nuvens rôlas voávom e um sol pállido cahiu sobre

avenidos e parques, coberlos já pela alfombra das folhas amarelládas. Foi o primeiro dia de frio para

mim. Vibrava no ar uma inlensa palpilar,ão oulomnal, como iwn Irémulo de mêdo . . .

Nas cidades eslas mudancas da eslatão produzem-se bruscas. Vivo, um dia de sol esplende; na manhã se-

guinle a genle acorda ao zunidos do venlo e ás chicofadas da chuva nas vidrac,as
— é o inverno. Ás ruas, os

jardins mudam de aspeclo, a côr cinzenfa quasi domina ludo e ha panoramas que parecem inlroduzidos n'uma

campíhula de vidro fosco . . . Sobre a lamice (edienfa e invasora dos asphallos ha rellexos permanenles da luz

branca do gaz que em pleno dia esclaréce os profundos recanlos dos balcôes e os desvãos dos ermazens. F

não sei porquê, esle pequeno promenor é que mais que nenhum me caracferisa a cidade oulomnal, embalada ao

ruido fafiganfe das carruagens e ao alarído surdo dos milhares de pessoas no labuta: alarido surdo que lembra

muilo, leilor, mcsmo muilo, o rouco morulho dc cerlas ondas empoladas nos dias de grossa envernia á beira-

mar.

— I: apoz dois annos de ausencia, revi ha dias a minha (erra natal, sempre recolhida, sempre muilo quiefo
e callada, o mar a ouvir-se em fodas as suas ruas, como um ralho longo que enfimida ou como o enganoso

soido de alguns buzios incruslados a madrepérola em cujo seio o povo diz haver enlhesoirados lodos os mági-

r3s e perigosos fillros das Sereias. Passeei-lhe aquelles largos e calcadas, lornei á egreja onde recebi o Ba-

plismo, saúdei os velhos dos (empos mo<;os de meu pae, e observei já os exemplares desconheJdos das duas

geracôes que me seguiram, a primeira das quaes deixei a fazer a sua insfrufão primaria quando salií da Porla-

Férrea coímbrã com o canúdo de lalôo em que (odo o ingénuo bacharellando julga (er um abre-le, Pésamo da

vida . . . Um homem de inconfesfavel falenfo alimpou. espanejou, e ali'- arrebicou, em poucO a minha villa, e, (ca-
so de lerir o meu tr«di< ionalismo) deilou abaixo a casa aonde. ás escondidas, fui mercar os meus primeiros ti-

garros alrevidos. Ví-o vigiando uma pequena obra . . .

— I.nlão, o dr. Iransform.i-rpe a minlia lerra 'f . . .

—Ah! um pouco . . . Mas lalla lanlo, lanfo, ainda !

Vim a saber d ahi a minulos que não o queriam mai-s no municipio ! Porque? A' uma, as fac<,ôes polilicas
republicflnas (radical a valer e conservadora a fingir; declaram o labor.oso e dedicndo presidenle da camara

indigno do cargo, porque não usa placa de melal amarello na lapella coin o numero de ins<_.ip<_ão no rol de

qualquer bando- exalamenle como os carregadores oli de S. Benlo.

I: aqui cslá como vim a saber que n minha. linda ferra nafal confinúa ensandecida pelas polilicas de b.iir-

ros ocomadrados, e ainda não resolveu recuperar aquellas sérias occupocũes e limado juizo que provavilmente
Ihc foram apanagio . . . nos lempos de Dom Allonso Sanchesl

I. lodavia baslava que meia duzia de crileriosos puzéssem a queslão qual ella é —drfeza do concelho e

deíeza da villa— e por /"a.s ou por nefas se impuzíssem á massa da populla<;ão indo actordar o brio de alguns
abbadcs mui(o esquecidos de seus deveres que se foram de gorra com inimigos aulhenlicos da ligreja, e indo

grilar ao lavrador o que é por essencia de seu inleresse: ler voz proprio e não sfr servo : bas'avt islo para

que minha (erra nalal, como n sua visinha ajuizadissima relomasse a devida positr.o de lodo o homem que não

quer asabujir-se: a verlical.

Oh! ogora nolo que venho direilinho, d'uma lirada de oulomni<;o senlimenlalismo 'lé ás elei<,ôes que se

avizinham. Veja o leilor como oinda os menos amigos da polilica andam oo redor d'clla, como os morcígos ás

cabe?adas doidas, cégas, nos candieiros das pravas, lonlos de luz e allrohidos para a luz.

Somos sempre e fodos assim ... E' mal congénilo: espécie de corroidor caruncho que dá em (crra com as

mate largas envergaduras inlellecluoes, e alrophia e aperla os senliir.enlos mais puros alé os Iranslornar no risco
das osgas pequeninas e dos cri(erios eslreilos.

A minho (erral Um a fazél'a agradavel aos olhos, os outros, lodos junlos, a tornál'a inhabilavtl, por causa
da con\ivencia e de fácil contágio da inlrigalháda e da lolice...

F. V.
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Trabolho offerecido pelas MiSsionarias de María

da Beira Africa Oriental a Cruz Vermelha

Beira Insiitufo Pio X

Crupo *
^ creanqas neo-baptisada' com suas madrinhas.

Concerto de piano em Famalipao

A Ex.m" Snr." D, Branca Morei-

ra, disticfa profossora de piono, deu,

mo dia 9 d'outubro findo, em suo co-

so. um lindissimo concerto, cm que

lomaram paríe, exclucivamente.ea suas

olumnos.

O grande salão enconfrova-se re-

plecto de damos e uavolheiros do

mois fino sociedode fomalicense, entre

os quaes fivemos o prozer de ver

bons opreciadores de md»ico do Por-

o e Sonfo ThyrSo.
E' o impressão de um d'esses ca-

valheiros que femos a honro de re-

lafor.

0 concerto correu com todo o

methodo ortistico e o programma foi

primorosomenfe execuíodo. Todas as

alumnas mosfraram bastanfes conhe-

cimenfos da divina orfe, muifo fechni-

co, e. o que é paro frizor. muifo me-

fhodo no execu^ão dos musicos, o que

provo o esmero dtt leccionacão.

l.° D. Branca Moreira. Da direita para a esquerda:

mcninas Joanna Areias e Manuella Boucas. mademoiselles Maria Theseza Valente

Piaes e Alzira Ribeiro, menina Maria de Lourdes Areias, '*>'!><■»

mademoiselles Edith Faría, Ermelinda Areias e Leopoldina Valente Pires.
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Houve meninos que, pelo senli-

menfo que souberom irrprimir á in-

lerprefar;ão das musicas elassicas que
locaram, merecem referencia.

São: A Ex."' Snr.» D. Maria

Thereza Valente Pires, que (ocou —

•Phanfasio Imprompfi» , de Chopin ;

•Allegro agitado» , de Blumenthal;

•Rapsodie Hongroise» , de Liszf e

acompanhou outras musicas.

E' para nofar que esfa se.ihora,

dofodo de uma memoria não vulger,
focou as musicas de côr, o que fem

outro merecimenlo.

A Ex.mo Snr." D. Edith Faria que

tocou dois preludios de Chopin e

•Serenode Hongroise- de Jorniéres.

A Ex.m" Snr.* D. Leopoldina Valenle

Pires que acompanhou na musica de

BeethoTen — 'Symphonia Heroica»

allegro a quafro mãos. a Ex.ma 5nr.a Da direita para eiqLtica.- A < <Cín <

D. Morio Therezo Valente Pires, bem Carneiro: Meria da Ccccxôc C
como no -Finale» . allegro morlo. a Fol haaella Macedo,- Carmtn Folhacella Macedo,- Maria Áugusia Folhacte/le Maceao
quatro mãos, do mesmo au-

cfor. A menina Maria da

Conceicão Carvalho que to-

cou com muifo mimo as —

•Hirondelles- , de Sodard.

Foram esfas as columnas

que mais se salientaram pelo
sentimento artistico que sou-

beram dar ás musicos dos

immortoes ouctores classi

cos, mas, repefimos, loda?

as alumnas focaram bem

No fim do concerto a

Ex."
'■

Snr." D. Branca Mo-

rcira foi muito felicifada pela
moneira brilhanle comoapre-
senlou as suas alnmnas e

(oram-lhe offerecidos ore-

mios de valor.
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Alberto Macedo Leal,

\jue tombem tomou oéirlcJno

concerto.

'Stf

C parocho de S. Lourenco, Portaleyre, com o orpheon de menrnos,

quc canlou pela oríwfira vez na lesla de Santa Rita, no dia 27

<íe Agosto de 1916. Foi ensaiador «? rer Frencisco M. da Si/va

O Orpheon Famalicense
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A eslalua do Aaiser que aecora
a cnlraoa

da colossal ponlv de Coloniô

Berlim —O edifício da camara mumcipai

berlim—U Úei Wertheim
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ø Pagirjas da Gaerra EUropeia ®

7—A ceremonia da enfrega do veu e

uma enfermeira novica da Cruz Verme-

Iha franceza.

2—Nos Balkans.—A cosinha o um

hospila

3—Uma pequena aldeia mililar pro-

ximo ás linhas de fogo. f O parocho da

freguezia.

4—Um operador milifar cinemalogra-

graphico canadiano focando a machina

duranlc um afaque a Courceletfe.

5—Um comboyo de provisôes a ca-

minho das linhas inglezas.

255 ILLUSTRAQÂO CAT HOLICA



a 4

'f VI ■%'■'&■ %-
.

■■—-.;; t Íf; li^

,i> - 'i ;"■

'1U\

-'l : 'W-î 'A VI
"

'

% ■

"

XJ&
!

. '#
'

„>—-

1\
"'*• '

>'~0,*f
0-

■

'

t

,*», ,! si _\L-
-

. ,,'

--•>>

%m&

Como se enconlra egreja ce ,Y Senhora de Brebiéres em Artois

Lma senhora servia preslando auxilio

a um cliauffeur ing/ez

1—No Este da Afríca. Soldado askari prísio-
neiro dos inglezes.
2—As mulheres francezas movendo cascos ae

vinho destinados ás linhas de fogo.
3—Courcelelte apoza passagem da fempesfade
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r Oo Nascente ao Poente

& k t

1. Oltawa— O /angamenlo da primeira pedra para o

novo edifício do Parlamcnlo, na presenca
dos duques de Connaught e sir Roberi Rordee.

Barcelona (fÍespanha)-O aspeclo da Proca da Paz durantc
a solemne commemoracão do descobrimento da America,

4. Nova-York—A 'Woohvorlh Bui/ding*.
3. O scrvico de vigia de 9A ascensores para o servico

de 55 andares.

Os elevadoras de nm riscĸeus

256

Um dos problemas da consfruccão

dos grandes edificios de Nova York, a

chamados skycrapers, que vem o ser al-

guma coisa com como -risca ceus» , á o

das communicacôes. O Woohworlh. edi-

ficio de 55 andares, que se vê na gravura.

lem uma complicada rede de ascensores,

cuja morcha é seguido, por meio de uma

engenhoso combina^ão de Iampadas ele-

ctricas num gabinefe de verificacão, de

onde lambem se pode, medianfe as neces-

sarias commufacôes eleclricas, pôe-se em

communica<;ão (elephonica com os eleva-

dores que param no caminho por qul-s

quer avoria nos insfollaíôes.

ILLUSTRAQAO CATHOLICA



Urrta cidade encaDíada do Estado do ParaDá

PONTA
Grossa, debrucada pelo recosto de

colina, a 940 metros de altitude sobre o

nivel do mar, era, ainda ha poucos annos. uma

povoacão sem importancia, Hoje é a segunda
cidade do Estado, com 13.000 habitantes, cen-
tro pode dizer-se das linhas ferreas do Paraná,
e vasto emporio commercial. A sua casaria

branca e elegante, dominada no centro pela
fo r m osa

igrejae tor-

re elevada,

descorlina-

se a 60 ki-

lometrosde

distancia.

Quem, á

tardinha

do alto de

P o n t a

Grossa es

p r a i a r os

olhos para

nascente,

lobriga ao

longe, no

horizonte, á

dist ancia

de 30 ki-

lomelros,
uma como

povoacão

grande, de

edificios ar-

ruinados e

escuros, no

meio d'uma

sel va de

torres e

agulhas, il-

luminadas

de c h apa

pelo melan-
cholico sol

poente, se-

melhando

as aldeias

medievaes

q u e enci-

m am a 1 -

guns mon-

tes da Ita-

lia. E' a fa-

mosa Villã

Velhå, uma
das curio-

sidades mais para vistas iio Estado do Paraná,

a par dos saltos do Iguagu e de Guayra ou das

Sete Quedas, e a par da via ferrea que do Pa-

ranaguá conduz a Curitiba atravez da Serra

doMar, obra tão afamada. que sá lhe pleiteia

primazias a linha que, depois de arrancar dc

Santos, galga a mesma Serra do Mar em de-

manda da capital.
Subindo de Palmeiras a cavallo, e entrando

na fazenda do barão de Guarauma, snr. Do-

mingos Ferreira Pinto, dá-se com a muralha

agigantada de uma fortaleza que mais parece
obra de fadas criadas »»ela imaQinacão DODular,

■ti

c

<s

-c

-8

£

e

-§

15

do que realidade. Mais adiante, alteia-se so-

branceira aos pinheiros uma como cidade que

o povo baptisou com o nome de Villa Velha,

apezar de nunca lá haver morado ninguem, e

sem embargo de as ruas. pracas, edificios e
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monumentos não serem obra

da mão do homem.

A scena é grandiosa; ad-
mira-sc. não se descreve. Em

vasta planicie pode-se pas-

sear pelas ruas ladeadas de

palacios e egrejas em rui-

nas. ornadas de estatuas hu-

manas e brutescos diversos,

Aqui e além. erguem-se ro-

chedos que vão competir com

as nuvens. até á altura de

70 metros, com a forma de

pyramides, de relogios de

areia, tortulhos. piôes e ou-

Iras muito variadas, algumas
das quais pode o leitor ver

nas photographias.
Nem faltam outros blo
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cos de"pedra, de desconfor-
mes dimensôes e côr tisna-

da, que não representam fi-

guras de seres conhecidos.

No meio d'aquella erma

solidão, guarida de aves no-

cturnas, a monotonia do si-

lencio é cortada sômente

pelo silvar do vento atravez

das frinchas dos rochedos

cyclopicos, e pelo baloucar e

gemer dos pinheiros, como

desanimados depois de mui-

to crescer (23-50 metros),
por não chegarem a meia al-

tura das mais elevadas tor-

res.

E todas esta pyramides
e obras admiraveis, feitas de

um sô bloco, forain buriladas pela mão da

natureza —

agua e ar! Estes unicos agentes,

pela sua accão incessanle no decorrer de annos

sem conta, foram excavando o terreno circum-

jacente de menor resistencia, moldando e afei-

coando os penedos, quasi como lima gigantes-
ca, atc sairem com uma espacosa cidade de

pedra, diante da qual o homem se queda embe-

vecido !

Não precisa o leitor ser versado em geolo-
gia para entender o modo como esta obra foi

levada a cabo; bastar-lhe-hão as nocôes come-

zinhas que lhe vou dar. Se alguma vez cami-

nhou numa estrada ou n'um areal, em dia que
o vento soprasse rijo, decerlo voltou com os

olhos magoados e as faces vermelhas dos acoi-

les da ventania de envolta com a areia, A for-

ga do vento é tal, que desgasta e torna foscos

os vidros das janellas dos edificios situados á

beira mar, e roe como lima a cantaria e mais

que tudo a alvenaria. sendo por isso mister

/ . Paraná— Torres gigantescas de Vi/la Velha.

2, Um bloco giganfesco com a forma de relogio de areia,
3. BJocos agiganfados de confíguracôes varíadas.

Nos primeiros planos um pinheiro do Paraná ou orauoérío.
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reveslii a áe argamassa, para resistir a iais em-

bates. As arcias arrasladas pclo vcnlo. ao mc-

nos as mais grossas. não sobem a grandes al-

luras, e por esta causa os seus desgastes no-

lam-se principalraente junto do solo. As aguas

das chuvas produzem effeitos analogos. com a

differenca de serem ordinariamente mais inten-

sos. gastando e desagregando as rochas, modi-

ficando-lhes a forma a pou-

co e pouco. e verificando

a verdade do proloquio

popular— 'agua molle em

pedra dura lanto dá alé que

fura.» A chuva. cahindo

em plano inclinado. forma

conenle, arraslando a ter-

ra. areias e outros corpos

de pequeno tamanho. e

descarnando as rochas na

base, o que produz o mes-

mo effeilo que se csías se

fosscm alteando.

Dá-se em geologia o

nome de erosâo a esle des-

gasle e deslruicão parcial
das rochas, causado pelo
movimenlo do ar e d'agua.

Quando as rochas são

lormadas de areias unidas

por um cimenlo. têem o no-

me de arenilo ou tfrês

PôJe esle cimenlo ligar
forlemc nle os grãos d 'arcia,

como succede nos areni-

los que se empregam co-

mo pedras de afiar c para

mos, ou deixa-los frouxa-

menle enlac,ados. E o que

vêmos nos arenilos verme-

Ihos que fôrma os blocos

de Villa Velha. Nos cxern-

plarcs que lenho á vi.sla,

quando islo escrevo, os

granulos são pequcninos e

lão fracamenle presos. que

se podem facilmenle desli-

gar com a unha n alguns
sitios, scndo n oulros lão

forlemenle unidos. quc sô

á viva forca se scparam.

Suppostas eslas expli-
cacôes. sem difficuldades

poderemcs agora enlender

como se alleou c formou

Villa Velha até ao estado

aclual. Supponha o leilor um cxlenso banco de

arenilocom lOOmelros de espessura, afflorando

á superficie da lerra. As aguas das chuvas vão

roendo e lambendo as superficies onde a cohe-

são da areia é menor. ficanilo inlaclas, ou qua-

si, as porcôes do lerreno onde as areias estão

mais solidamente ligadas. Como as areias sol-

las pela agua são arrasladas, a superficie do

banco, vac baixando. o que é o mésmo que se

lo.ssemos crgucndo as molcs de maior cohcsão,

alc estas chegarcm á allura actual. hsle traba-

Iho demandou quicá muilos milhares de annos

para se concluir. Como porém os arenilos per-

tcnccm á epoca sccundaria. quando o homem

sô foi criado na quarlenaria. muitos milhares e

mesmo milhôes de annos hão de ler decorrido,

'■■0

c

á
o

c

•6

■£
o

-c

^c

desde que se formaram alé agora. Para a na-

lureza c para o Criador d ella mil annos são

como um dia cm relacão a nos.

A lôrma tlas pyramides e torres explica se

lambem facilmcnte, pois depende ainda da co-

hesão dos grãos. Se na parle média da mole

representada na photographia as areias estive-

rem menos fortemente enleadas. o desgaste será
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ahi maisactivo do
i-

r

que no lopo c no

base, e assim virá

a adelgacar-se -*

n'essa região e a

tomar a fôrma de

relogio de areia.

Em lodas as pho-
tographias poderá
o leilor reparar

como os arenilos

estão gretados e

fendidos em diver-

sas direccôes. dei-

xando rever os lu-

gares onde o ci-

mento é mais frou-

xo.

Não é Villa Ve-

Iha a unica regiáo
do mundo onde a

natureza edificou

os pilares de ler-

ra, que assim Ihes

podemos chamar

com o sr, dr. Gon-

calves Guimarães.

No Himalaya. Co-
lorado e em diver-

sos paizes da Eu-

ropa vingou levan-

la-los e não me-

nos eleganles do

que no Paraná.

llm l>ozen. no Ti-

rol. admiram osex-

cursionislas cenle-

nares de columnas

composlas de ter-

ra vermelha que

conléem calhaus e

pedras de todos os

lamanhos, ergu i-

das alé 33 melros,

E em Adersbac h,

na hohemia, p erlo

da I ronleira da Si-

I é s i a prussiana,
uma romaria con-

linutida de excur-

sionistas visila um

abrupto labyrin-
Iho, eri<;ado de ro-

chas em loJas as

direccôes e anima-

do pela c.iscala d e

uma torrente qu e

r.e despenh^i n o

meio. E um co n-

junclo originîl pe-

las form is va ria-
___

das de lorres. pa-

lacios, m jralhas e columnas, em patte sobrepos-
tas. senJo celebre o chamado pão de assucar

inserlid'. a qie fazen sentinella grande numero

N

5

'<0

es

2

-§

Ki

o

c

■3

c
m
o

c
~J

-8
■3

<D

C

■ís
■<!

<U

u

c

m

■~

m

Í5

de pilastras muito altas. Algumas columnas
vam-se a 65 metros de allo.

J. S. T.

:lc-
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Monte Pio do Glero Secular

Portugoez
S jccessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

• clerlgo d'ordcns sacras. que descjar alistar-se n'este Monle
Plo. deve envlar ao Rev. Padre Alfrcdo Elviro dos Santos. morador
na Avenida Fontes Percira de Mcllo. 41, Lisboa, os seguintc docu-

nentos:
—1." CertldSo d'edade, devldamente reconhecida por notatio.

—2.' Dols attcstados, ou dcclaracôcs medlcas juradas e rcconhccidas

Íior
notario, em como nâo soffre de molestia actual, ou habitunl (pa-

avras textuaesK—3.' Attcstado, ou declaracâo jurada. do sccrclario
da Camara Ecclesiastica respcctiva, ou do Vigario da Vara, Arci-

preste, ou Ouvldor, cm como está no lcĸitlmo cxercicio das suas or-

derts, excrce o cargo de... e não entá incurso em processo alnum

ecclesiastico ou clvll.

Os documentos podem ser ~m papel commum.
Se o clerlgo rcsidir na Archidioccse de Braga deve dirlglr-se ao

9«v. Padre Antonio José de Carvalho, residente na rua de Santa
Margarida, 9, em Braga, ou ao Padre Leonel Aragão Dantas dc Sou-

M, morador em Laranjeira, Monsão; ambos sáo socios corrcspon-
lentes do Monte Plo.

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

<dk>: paga visitas medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-
ruem que rcsidircm 20 socios; dá 10 escudos para opcracôcs cirur-

îlcas. ou conferencias medicas e 10 cscudos para auxilio das despc-
liscom processos ecclesiasticos ou civis; todos podem celel'rar na

evetla-do jazigo sito na rua numcro 5, do cemiterio do Alto de S.

'olo; faculta a livraria aos socios, que a desejarcm consultar; tem
ilrelto a comprar para si e para as suas familias mcdicamentos me-
Inores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de
Uîboa; todos têm dlrcito a ser scpultados ou dcpositados na referl-
io laziío, etc.

Concede o subsldio de vlnte e cinco escudos e mortalha para o

joneral dos socios residentes em Lisboa, e o de vinte escudos para e
'nneral dos socios residentes fôra de Lisboa

Frigideiras e Restanrante

CASA DO CiANTINHO
!

Uargo de S.ĩoão do Souto

BRA6A

Esfabelecirnenfo mais antigo
e acreditado n'este genero

A. de Menezea

MANUAL DAS FILHAS DE MARIA (Congregacôes marianas)
Pretos:—Encadernado em carneira, 490; em chagrin, corte doirado, 540 réis.

MANUAL DOS CONGREGADOS DE N. SENHORA

Pregos:—Encadernado em percalina, 440; em carneira, 490; em chagrin, corte doiradn, 540 réis.

Novas edi«,ôes, feitas por A. de Menezes, em harmonia com as ultimas regras publicadas.
Francos de porte. Para registo, mais 50 réis por pacote. Os pedidos, acompanhados da respectiva importancia,

leyem »er feitos a ANTOiMO GOMES PEREIRA, Calle San Telmo, 21—TUY.

Arte e fleligião
Offlctaas de escaJDtara e entalbador

47—íîua da Fabrica—49

PORTO

Deposito de imagens, sanctua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execucão de encommendás pa-

ra as Provincias, llhas, Ultramar
t Brazil.

Pre^os e todas as infornia^ôes

Fereira d'Abreu & Filhos

^

SWCCESSOR

José da Silva Franqa

A IP MDIO

(F>ara IQI7)

Está publicado este cxcellente AL-

MANAQUE.
A' venda nas principaes livrarias e

na administra^ão do BOLETIM MENSAL

H3R_AJ3-^.

p c Brochado, 250

rf<EQ0 Cartonado, 320
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Padre ^?illela $ Irmáo

(Joaquim Pereira Villela)

Este antigo Escriptorio do NcgoGÍosEcclesiaslicos
e Civis. cncarre^a se de todos os ncgocios depondentes

das reparticũes ecclcsiasticas dc Braga, Nuneiatura Apostolica
e dc Roma, taes como processos dc ordens menorcs c sacras c scus

respcctivos Breves, licer.cas para casamentos

com proclamas ou sem clles, dispensas de parentcsco cm toclos

os graus, cjue a Santa Sô costuma conceder, justificacôes <

de haptismo, casamento, obito o de cslado livrc.

'Brevos de reducc;ão dc Icgados, sanatorias, cm geral quacsqucr
Brcvcs Apostolicos. c tamhem dos negocios dcpendentcs
das rcparticôes civis, judiciaes e militares em rclacão com

os nc^ocios ccclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brcvidade c maxima cconomia.

'Æ'vin ane.raH tio im■sino vHrriptorio iiiiiii lupotjraphi'i
a rapor, tlenominatta tlon «KrhoH tto fiinhv . e offirinn

tte envtnlernavtio ontle *ão e.ĸevutv.ttos

fjatif si/ari- IrahalhoH. vom a ma.riina rapides, perfeirão
v econoniia.

Toda a concr-pondencia dc\c scr dirigida para o rcs;"»cclivo escriptorio ao

P.e Wllela o) Irmåo

83—RUA DOS MARTYRES DA REPUBLICA- 91

(Antiga Rua da Rainha)

BRAGA
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