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ARTE RELIGIDSA

fornecem-se da

casa lYIonteiro Borges
(Ruas do Sol e Batalha-Porto)
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A Arte Religiosa
A convife do nosso presado amigo, o

honrado negociante. sr. Monleiro Borges, vi-
sifamos honfem, pela tarde, o seu bello esía-

belecimenfo de arligos religiosos, situado no

esquina das ruas do Sol e Bafaíha. Levou-

nos alli o desejo de ver uma Imegem do Co-

ra^ão de Jesus. que a Fermil de Basfo se

desfina. Essa escu'pfura, honrondo a arfe na-

cional, honra sobremaneira as ofFicinas d'es-

se nosso amigo, onde foi primorosamenfe exe-

cufada.

E quedamo-nos, por largo fempo, admi-

rando a perfeicão impecovel do desenho, «

formosura da côr, a suavidade deliciosa que

de fão linda imogem se irradia, conio que

envolvendo-nos. adoravelmenfe, no doce per-

fume da bondade que a cerca. E a nossa Al-

ma ajoelhou anfe o doce olhar do divino Na-

zareno, que parecia obenc.oar: tão pcrfeifa.
fão correcfa é a exccugão da querida imagem
de Jesus. Afamadas são fodas asesculpfuras,
em madcira, sahidas d'esfe esfabelecimcnto,

que é inconfesfavelmenfe, inegualavelmenfe, o

primeiro no seu genero em Porfugal,—mas

esfa, a que agora nos refcrimos. é, posifiva-
mente, a melhor de fodas ellas. Depois, ama-
veJmenfe ocompanhados. demos uma volta

pelas officinas, ondc o pessoal frabalha, con-
fenfe e feliz, e fivemos ocasião de ver como

é grande a collec^ão de arfigos religiosos,
que alli se encontra. Riquissimas rendas de

Bruxellos, o que de mais formoso existe. com

modelos exclusivos da casa, que execufa. ra-

pidamenfe. quilquer desenho; esculpfuras cm

falha; arfigos de oiro. prafa, bronze e latão,-

lampadarios riquissimos; bordados em que o

olhar se poisa encanfadorame.iíe; paramenfos
que são maravilhas; imagens que sorriem en-

cantadoramenfe; lindas flores artificioes, ffio

lindas, tão «vivas» , que insensivelmenfe, nos

curvamos a aspirar Ihe o perfume delicioso,
—

que o teem—sabem? —

o perfume adora-
vel da fé;— tudo, Senhorl— tudo o que ao

Vosso servigo se destina, ali se enconfra. E

mais nos parecia visitar um lindo museu, on-

de mãos piedosas guardassem, cuidadosamen-

e^ fão bellas coisas, fão raras perfeigôes,
maravilhas íentos,—do que um esfabelecimen-

fo, onde éllas, por tão modicos pre<;os, são

vendidos. Monteiro Borges é um homem in-

felligenfe e frabalhador, que soube dar, á in-

dusfria a que se dedico, um raro desenvolvi-

menfo.

Assim se explica a rasôo pôrque a sua

casa, ha doze annos inaugurada, não fem

igual. E eis aqui porque nôs a recomenda-

mos, effusivamente a fodos as pessoas devo-

fas, saudando, ao mesmo íempo, o trabolha-

dor infafigavel que soube elevor, fão alto, a

arfe religiosa em Porfugal.

(Da Liberdade)
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Desde
a disputa da heranga da condcssa do Côvo que certos syndicateiros dô fôro

qucrcm Iransformar cm novo caso Camarido, é preaenga da imprensa catholica

na rcunião dc 19 do mez findo cm quc o snr. Ayrcs d'Ornellas leu uma com-

municacão do »cnhor D. Manucl,— o quc nhi vac dc pasto á lingun bisulca da inlriga-
Ihada soez dc compadrioî

Hontem o prato dc rcsiilcncia nos cafcs, aob a etmosphcra nevocnta da fumarada

c das respiracôes, cra a prisão do tnr. ppdre Soarcs; c nos ullimos dias, falhada'a

insidia da circular pseuc/o-realista quc Lcottc dcclamou cm cavo tom palridico a umas

méscladas turbas apoplcticas. a qiestão maxima, absorvcntc para os gazeteiros do gO-'

vcrno foi o applauso dos catholicos,—applauso Ical. juslissimo c indcpendentc
— á com- '

municacão do principc exilado cujas dcclaradas afinidades anglophilas mo o vivo pesa-

dêllo da§ sympathicas arJencias olliadãs dos nntigos onalliematisadorcs da Grn Bretanha.

Já fica. pois. sabcndo o leitor cm que se gastarn as lazéres dos eternos criticos e

malsinadores dc accôes alhcias n'este frigido invcrno. pontificando de frieiras e 4cogadas
véstias, sobre os dcstinos do orbc por cntre o arrastado pigerro das suas entarroadas

gollai. Está salva a Patria !

E qucm no-lo havin dc dizer, agora que morreram os echos de uns pifios foguelo-
rios lan^ados por occasião do 1.* de Dezembro, agora que já circulam —

agora vae,

agora c certo! grasnam os capitolinos gangos
—

as datas da partida das tropas para a

Franca.

Eu cstava haverá duas aoites libando incorrigivclmcnte o meu café ria Brazilcira

quando nttcníci n'um collcga dc ar triitonho quc ncrvoso *orvin chnvcnas e chavenas

da bcbida cantnda por Carnpoamor. Vá dc o chamar p'rá mcsma meza e de travar con-

versagão amcna. Duns ou trcz phrases apcnas profcridas e eis que clle me dé triste no-

licia,: F. . . nqucllc alcntadissimo rapaz quc hombrcara comnosco «as universitarias ban-

cadas dos cursos dc Dircito, militar garboso c rijo como poucoi, partia nn manhá sc-

guintc da sua tasa do Douro, ondc Jeixa o dcscngano do regresso, no cora<;ão magoa-
dissimo da mâc. para Lisboa afim dc marchar com outros do Estado-Maior lá para a

Franga . . . para a guerra.

/

F. V.



FACTOS

Grupo tirado apôs a cerimonia re/igiosa

Um casamento elegante

Esmaltnm hojc os paginas da I/lus/racoo

Cúlhu-'icci algumas photogra\ uras do auspicioso

consorcio do nosso illustrc amigo cxcm° sr.

dr. Josc Julio Viciru Ramos, distinclissimo

odvogado c notario c prcsidenlc da Commissão

Execuliva da Camara Municipal Barccllcnse,

com a cxc."" snr.;i D. Maria Bcalriz Montciro

Mcira. gcntil c prcndada scnhora vimarancnse.

filha do abalisado mcdico dc Guimarãcs. cxc.""

snr. dr. José Joaquim de Mcira c da cxc.nil

snr.n D. Adclaidc Sopl'ia Monteiro dc Mcira.

Kcvcstiu o acto, que sc rcalisou cm Ncs-

percira, ccncclho dc Guimarũcs, extraordina-

ria pompa. lancando a bcncão o Excm° Arcc-

bispo Piimaz, acolylado pelo digno abbadc

rcv.° Manuel Ferreira Ramos.

Paranympharam: por partc do noivo, scu vc-

nerando pae o ex.mo sr. commcndador Manuel

Josc Fcrreira Ramos, para o quc passou pro-

curacão ao sr. Visconde dc Fervenca c a irmã

do noivo ex.m:i sr.'-1 D. Maria do Carmo Vieira

Ramos.
Dr. José Julio \ ieira Kamos e D. Maria Beafriz

Monfeiro Meira

Apás a ccrimonia do casamenlo

JlLUSTRACÂO catholica 325
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Os noivos c convidados

Grupo firado em frenfe ao lcmplo

Um casamenfo elegante
O presfifo encaminhandose para o fcmplo

(Phols. de A. Soucasaux.)

A corbcillc dos noivos ostentava ricas e prc-

ciosas prendas, avulíando entre ellas um valioso

e complelo scrvi^o de prata para almoco, cs-

(ylo Imperio, para acquisicão da qual concor-

rcram os scus amigos, do concelho dc Barccl-

Ios, tcstemunho do quanto é esíimôdo dos scus

conterrancos e como homcnagem ás suas pri-

morosas qualidadcs dc coragão e caracter.

A noiva é tambem uma scnhora dotada dc

nobilissimos sentimcntos.

Saudamos os illustres nubeníes, desejando-

Ihes ininterruptas venturas,

Braga
— Um aspecío da manifestacão dos academicos do Lyceu Sá de Miranda

no dia 1 do correnle mez, em honra dos heroes de 1640

320 illustraqâo catholica
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Uma visla parcial dc Conslancia

Esta villa extremenha. está siluada proximo da confluencia do rio Zezerc com o Tejo. Tem

uma colossal ponlc sobre o Tejo que mede 404 melros e qne sc vc dislinctamente na gravura aci-

ma. Os romanos chamaram-lhe Pugna Tagi por o Tejo alli na sua passagem ser muito impeluoso.

Goncalo Mendes da Maia. 'o Lidador> libertou-a do jugo sarraceno e mais tarde foi

elevada á calhegoria de villa por D. Sebaslião. A poucos kilomelros d'esía villa enconlra-se o gran-

de campo de manobras de Tancos.

Uma visla parcial da Barquinha iirada do rio Tejo

ILLUSTRAQÂO CATHOLICA 325
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ø pagixjas da Qaerra jgũropeia ©

O prcsidenle oa Republica Franccza condecorando com si Legiâo d fíonra

o qcncra/ iWau^in. recupcrador do /orle dc Douamcnt

bm grupo oe so/dados de diffcrcntes nacôes a/Iiadas que esfão em lucfa na Maccdonia

f-RENCH

TURNING
M0VEMENT

ALLIES FJtGNTAL

ADVANCE

To Florina5

SERB

TURNirK.

MOVEMENT

;;;:; mm^'^

Ainda a fomada de Monasfir: o movimcnfo dc fropas igraphico ingfaz)
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/ —Soldados a/Iemães prisioneiros. esperando a chegada do

ranc/io.

2—Ssnhoras aufomobilislas da cruz verme/ha da Romania

que leem prcstado rc've/anles servicos nos ullimos combafes.

3—Soldados annamilas que eslão em Franca, conslruindo

uma tenda.

4—Os mechanicos inglezes concerfando um aeropa/no der-

■vubado.

CC/s-
'
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Empacofamento de guloseimas baratas

Quanlas vezes censuram ás creancas o de-

feito de sercm gulosas, os proprios que não

deixam de ser nas occasiôes, afeicoados a gu-

loseimasl Muilo bem diz o rifão «que o dôce

nunca amargou». Rara será a povoa^ão de cer-

ta importancia que não tenha sua confeitaria e

pastelaria, ou a sua especialidade de doce, mais

ou mcnos assucarada

Não tratarmos, po-

rem, agora das cava-

cas des Caldas, das

arrufadas dc Coimbra,

dos ovos mollcs dc

Aveiro. dos paslcis de

Torres, das qucijadas
de'Cinlra. ncm do pão

dc 16 dc Margaride,
ncm dos «csses» dc

Pcniche. ncm das viu-

vinhas dc Braga, e atc

das borôas dc Lisboa,

as saudos3S borôas do

Nalal, apesar de quc

eslas, como proprias
da quadra. Icriam scu

logar. São lodas cssas

espccialidadcs. capa-

zcs de gcrar apctlilc
ûu mais enfastiado, são

lodas dc 'comcr c

cliorar por rnais
» mas

lcnha pacicncia o lei-

tor se Ihe fazcmos

crescer agua na bocca,

e não Ihe fazemos a

bocca doce, dando-lhe

em logar de um cakc.

mercê de uma machina jnventada ha

Machina de descacar amendoas

um artigo, por anlecipada consoada do Natal.

A fabrica^ão de guloscimas lornou-se, nos

ultimos tempos. uma industria aperfei<;oada, in-

troduzindo-se-Ihe melhoramentos em machinis-

mos e installacôes. Varios doces e fructas con-

feitas que antes se preparavam com não pequc-

no trabalho, agora se fazem automaticamcntc

meio se-

culo pelo sr. Peysson,
a qual consiste em um

recipiente animado de

um movimento dc rota-

cáo, c circulado por

uin tubo em serpcnti-
na, em que gira o va

por. Nada mais c prc-

ciso do que introduzir

amendoas c uma quan-

tidade de xaropc prc-

parada de antcmão. e

abrir ou fechar as val-

vulas dc passagem do

vapor. Podc tambcm

Ian<;ar se denlro do rc-

cipicnle, jaclos de ar

qucnlc ou frio. para

aclivar a cvapora^ão,
Anícs dc vcslir as

amcndoas pelu con-

cre^ão de umas pelli-
culas sublis, formadas

pclo xaropc, c preciso

prcpara las, e isso con-

segue-se cscaldando-

as c passando-as a um

apparelho onde giran-
do entre cylindros de
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Apparalo para fabricar amcndoa coberla c confeitos

cortica ou borracha, largam a casca quc as rc-

vcslc.

As pastilhas. umas são formadas dc assu-

car em pô finissimo, quasi impalpavel, cnvolvi-
do cm xaropc salurado e queritc, que esfriando

agglomcra os grãos dc assacar ; ouíras são for-

madas a frio, por uma solucão de gomma tra-

gacanto.

En>jenhosa installacêo para fabu'car oaslllhas

Para tudo isto, e para muitas coisas idcn-

ticas, cxistcm hojc machinas aperfcicoadas, al-

gumas das quacs sc vê nas gravuias quc acom-

panharn cstc artigo. Todavia parecc-nos inulil

discrclcar sobre as qualidadcs sapidas c gosto-

samentc saborosas d'cslas cspccialidadcs; fica

isso para csludos pralicos, ã discrccão dos nos-

sos bons amigos.
R. C.
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n Torre dc Londres

As joias da corôa

por Edcardo di: Nuronha

Oviajnnte
erudito ou curioso, que visitc o grandc metropole ingleza. não dcixa

de passar algumai horos na hiitorica Torre dc Londrci. Contêm-se n'ella uma

boa partc dos annncs de Inglaterra. Entre aquelloi pnrcdcs denegridos, tão es-

pesins
como uma muralha dc alca^ova mouriica, e por baixo d'eisas abobadas lugu-

brcs, amcacadoras como o cutcllo d« carraico, descnroláram-se lonciaontcs trngcdias,
algumas pcrpctradas pclo genio dc Shakspcorc, outras ctcrnizodas pela narragão sccca

da» chronicai. Resumbram lagrimas c inngue 01 cscuroi c scculorei muros. Ali ic ex-

tinguiram vidas n uma ogonio lealo, oli ic ialerr^mperam abruptamcntc existencios sobre

o ccpo ignominioso do verdugo. Tolvcz neahumo prisão do Estado horrorizc tanto pclas
pnvoridai angustins de que foi theatro, ncm proporcionc mais tctrico c numcroso contin-

geate nos vcrraclhos archivos dos crimcs politicoi.
Qncr • trodicáo que a Torre dc Londres datc da conquisto romma cffectuoda por

Julio Ccsar. Eleva-se na margcm nortc do Tamiso, i'una pcqucna eminencia hoje co-

nhccida por Tower Hill. Foi. cm cpochas longinquas uma posigão fortc. Robusteciom n'a

o ri«. os paizci adjaccntes e os bosqucs quc sc prolongavam oo nortc,

De forma irregularmcntc cxagonol. isolavo-o um lorgo foiso. olagado pclo Tamisn

c hoje complctomcntc iccco. Ao nortc c a ocitc cstcndiam-sc jardins c horlas c ninda

oulros tcrrcaoi banhados pclo rio, oo sul. Duas linhas dc forlificagôcs rocleinm a partc
ccntral. ondc ainda hojc sc vc a magnifica Whitc Towcr ou Kccp, flanqucada por quatro
cubelos. Dotam estas do tcmpo do bispo dc Ruchctter, Gundulph, dc 1077.

A pnrtc cxtcrior altcrou-a mais tardc Sir Chriitophcr Wrcd, mos scm Ihc altcrar,

dcntro, scnsivclmcntc. a partc normaida. Ncstc ponto oinda o visitontc sc admira e opa-

vora com a collcccão oli cxposta dc velhas ormoduros c dc instrumcntos dc tortura. As-

severa o trodicôo que essos frios e sinistras cosos strvirom de prisão o Sir Woltcr Ra-

Icigh. Tambem o guio nos levo e nos mostra o csplcadida capcllo normonda dc S. Joôo.

Nos construcgôcs quc rodciom csto zona surjem-nos 01 quorteis e o copcllo dc S,

Pcdro ad Vinculo, quc doto do comcc« do scculo XIV, mos quc foi modificado no pc-

riodo dos Tudor. O Ballium Woll, o intcrior dos duas linhas dc fortifico<;ão c cocvo

do Kccp. Dozc torrcs sc crguem aqui. com iatcrvollos. Umo d'cllos c o Wokcfield To-

wer, e Regalia, osdc se cncontram dcpositadas as joias da corôa, dc valor historico c

inlrinscco incstimavcl.

A principnl cntrada da fortolczo csíá no Mcddlc Tower, do bonda dc ocstc, por

cima dc uma ponta Ian<;ada sobrc o fosso c pclo Bryard Tower. A porta do Leão recc-

beu o scu nomc de uma «mcnagcrie» que ali houvc dcsdc o velho periodo normando

até 1034. Ao sul, entrando pelo lodo do rio. por St. Thomos Tower c Bloody Tower,

obrc-se o fomoso 'Troitor's Gatc» ou Porta do Traidor. Era por ahi que ingressavam

na cidadella os presos dc alta cathegoria,
O principal intcressc da Torrc dc Londres liga-se, pclo lado dromatico. ás perso-

nagcns quc nli foram cnccrrados ou cxecutodos. A Bcouchamp Tower honmu sc em con-

ter os mais elcvadas pcrsonagcns da aristocracia inglcza c ainda algurnas testas coroadas.

As penas capitacs cxpurgavam-se dentro da propria Torre ou fora, no Tower Aill.

Muitos dos corpos dos supplíciados, mutilados. dormem o derrodciro somno no copella
de S, Pedro od Vinculo. E' o que succcde com os despojos dc 5ir Thomos Morc, os duas

mulheres de Henrique VIII, Anno Boleyn c Cothorino Howard, Lody Janc Grey c seu

marido Dudlcy, Sir Walter Ralcigh, c o duquc dc Monmonth.

A Torre, não foi apenas uma prisão; desde a conquista normanda atc o seculo XIX,

abrigou no seu seio. com intervallo, varios sobcranos, do reinado dc Estcvam em deante,

senão mais remotamcatc. O palacio rcal foi dcmolido por ordcm dc Cronwcll.

Governa hojc a Torrc um condestavcl, icmpre official gencral de possado glorioso.

Todos os seus subordinodos, a denominodo Yeomen do Guarda, fomiliarmcntc olcunha_

da de 'Beefeafers* , trajam ainda hojt os seus vistosos e theatracs uniformes da cpoca

dos Tudor.



As joias da corôa de Inglaterra ou Regalia esfavam outr'ora depositadas em West-

minster, numa cella do claustro oriental sob a guarda do sanctuario inviolavel consa-

grado por S. Pedro e santificado pelas ossadas de Eduardo o Conícssor, que reinou

de 1042 a 1066. Tres dos mais altos funccionarios do Estado. munidos de sete chaves

gigantescas, eram os unicos que tinham direito a visitar o thesouro. Todas estas pre-

cau^ôes náo impediram que os reis Henrique II, Eduardo III, Henrique V e Henrique V,

as empenhassem, para as necessidades da na^ão. Em 1405, Ricardo III o mesmo que

bradou : *0 meu reino por um cava!lo!». desejando effectuar um emprestimo pessoal,
offereceu-as como penhor aos ourives de Londres.

No reinado de Henrique VIII as Rcgalias, por medida de prudencia foram deposr
tadas na Torre de Londres. Na vespera de qualquer coroacão sâo de novo levadas da

Torre a Westminster e confiados ao 'deão* . em virtude do direito de guarda reconhe-

cido á abbadia pela Founda/ion Charter e confirmado pellas bulas de Nicolau II, Pas-

choal II e Innocencio III.

A PESCA MIRACULOSA

por Elvira das Neves Pereira

São heroes de alta fa^anha

uns pescador's algarvios
— (ão descommunel, tamanha,

que nos causa calalriosl

Uma rede recolheram

lancada para o atum.

Jamais com tal peso a haviam

Arrastado, em tempo algum,

A pobre gente do mar,

quasi louca de alegria,

fez mil castellos no ar

sobre a rara pescaria.

Ia-a prostrando a fadiga
do trabalho extenuantc.

€A pesca já se Iobriga»

(disse uma voz hiumphante,)

Todos os bracos se uniram

num esfor<;o derradeiro.

Sahiu a rede . . . e que viram

dentro della? — Um torpedeiro!

Braga, novembro de 1916.



lonte Pio do Glero

Portuguez
fitiũ'lar

íncceáso.* da Veiîcmvcl Innr.ĸd \ 'e

dos Clerlgos Pobrec de Lfcboa

9 clerigo ^'©rdens tacras. que deiejar alistar-se n'eríe Monte

;?, dove enviar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos, morador

; t Avenida Foates Pereira H* Mello. 41, Lisbr>a, »s seguiatc docu-

i'.nt©s:
—1/ Certidåo d'edade, devidnmente reconhecidn por notario.

—3." Ools attestados, ou declara'îGes medicas juradas e tecon' cadas

?or notario, em como nSo soffrc dc molestia actual, ou habitual ipa-
lîvvras textuaes).—3.' Attestado, ou declaraî&o jurada, do secrcíario

ia Caraara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario da Vara, Arci-

jreste, ou Ouvidor, cin conio está no legitimo exercicio das suas or-

dens, exerce o cargo de... c não eetá incurso e;n processo al°um

icclesiastico ou civil.

Os documeutos podem 8:r<'iu papel coramum.

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

îev. Padrc Antonio José de Carvalho, residente na rua de Santa

tøflrgarida, 9, ein Braga, ou ao Padre Leonel Aragão Dantas de Sou-

!a, morador cm Laranjeira, Monsão; ambos são socios correspon-
.lentcs do Monte Pio.

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

£o; paga visiías jnedicas aos socios residentes et« Lisboa e nas ter-

as era que residirem 20 socios; dá 10 escudos para operacôes cirur-

•ícas, ou conferencias medlcas e 10 escudos para auxilio <ias dcspe-
:as com processos eccîesiasticos ou civis; todos podem cdebr3r na

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

fo5o; faculta a llvraria aos socios, que a descjarcm consultar; tem

ílreito a comprar para si e para as suas familias medicamentos nĸ-

Íiores c com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de
Uaboa ; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referi-

lo jazigo, etc.
Concede o subsidio de vinte c cinco escudos e mortalha para o

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

u^er:! *los socios residentes fôra de L sboa-

n§6mm s Hímiimí

GASÅ DO CAHTfflHO
i

bargo de S. Joáo do SoutD

BRAØA

Ê^î bsSe(imenîo mais aníigo
e ."crediîado o'esfe genero

Å. cîo Menozco

MUUHL OJIS FILHA8 DE MÅRIÅ (Gongregaøes marianas)
Pregos:—Enaaiernado eai carneira, 490; em cbagrin, corte doirado, 540 réis.

iiHUåL om oongĩS£gad©s ob m. senhora

Pregøs:—Encadernade em percalina, 440; eai oarnuira, 490; em chagrin, corte doirado, 540 réis.

Xovas edigoes, iêltas por A. de Menezes, em harmonia corn as ultimas regras publicadas.
Francas de porte. Pwra registo, mais 50 réis por pacote. Os pedidos, acompanhados da respectiva imporUaoia,

idvd a *# feitos a ANTONIO GOMES PEREIRA, C?.île San Telmo, 21—TUY.

9í1Icíhu k mmim o eMtoltiacio?

47—*Rua da Fabrica—49

PORTO

♦-•-

Doposito de imagens, sanctua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
ExecuQão de eneommendaR pa-

ra as Provincias, llhas, Ultramar
% BrazU.

Pre^os e todos as înforma^ôes

Pereira d'Abreu & Pi!hos

SÍÍCCESSOR

José da Silva Franga
^

ie miiii)

(Para 1917)

Está publicaclo este excellente AL-

MANAQUE.
A' venda nas principaes livrarias e

na administracão do BOLETIM MENSAL

pDBPnS Brochado, 250

^REgCP Cartonade, 320

TEIXEIRÂDEANDRåDE
Professor dã Escola Acådemica

Rua d & S . Maroos, 4-

Ensina linguas para o Lyccu,

Escola Normal e Commercio.



Ornatnentos de Egrejá da Gasa Estrella
Officiaas d'Escnlptura e Tatha religioea

em madeira, marfim e ussa

j\r\

í>íí
( i

O-AJS.â. -FTJNJD^JD^: IEGNÆ 1874

RORTO

BomjQ
w dim 85 n 89 c rua de Santo Antmîo 59 a 63

rîgecimen e de umascai ptura em rnadeÍM

GUARDA

Representante e deposítario CASA LUCENA—Rua Heltadoro Salgado
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