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Ruas do Sol e Batalha—PORTO

por sep a mais completa no seu genero
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IVFonteiro Borges— PORTO

Quem imita esM císi reconhec -lhe a snperioridade

A imprensa
Escultura Religiosa

A convite do conhecido nego-

ciante de artigos religiosos snr.

Monteiro Borges, visitamos o seu

novo atelier de esculptura religiosa,

junto do importante estabelecimen

to de paramenteiro e de todos os

artigos para ornamentos de egre-

jas, na rua da Batalha e rua do

Sol. A officina. em que trabalham

os mais afamados artistas em es-

culptura, tem já grande numero de

encommendas, Para provar que o

trabalho é correcto basta ter a di-

rigil-a o sr. Americo de Sousa Oli-

veira Maia. que é um artista con-

siderado. Na offícina de pintura,

que fica junto. está o sr. Francisco

Alves Costa, que desde ha muito

é conhecidoartista distincto. Basta

a energia do sr; Monteiro Borges

e o conjuncto de artistas que tem

em todas as suas officinas, para as

pessoas que desejem ar-tigos religio-

sos preferirem a sua casa, não sô

pela grande quantidade e variedade

de artigos que possue, mas tam-

bem pela lealdade com que são fei-

tos todos os negocios da sua casa.

Percorrendo tambem as suas of-

ficinas de costuro, de bordados, de

retrozeiro e de flores artificiaas, ava-

liamos a perfeicão de todos os tra-

balhos, porque todo o pessoal ê

habilitadissimo nas obras que lhe

são confiadas. Damos os parabens
ao sr. Monteiro Borges pelo bem

montado de todas as seccôes das

suas officinas e para confirmar o

que dizemos. basta uma visita ao

seu estabelecimento, para o publico
ver que é um estabelecimento mo-

delo e o mais bem montado e mais

completo no seu genero.

(Do Jornal de Noficias).



^

^
^ •■^-

,

■

\\v .jx-.. , ■':•■■'■'
<■ >> \ ■

—
> j< ■• -v

^evista lifteraria semanal de informagâo graphica

Proprietario, Joaqnim A. Pereira Vlllela. Director, Dr. F. de Soaza Gomes Velloso

EDITOR E ADMIHISTBADOB

Clemente de Campos h. Peixoto.

■ PEDACCAO. ADMlNISTRAgÃO E TYPOORAPHIA [j
, 20 de teiro de 1917 i 83, r. dosMartyresdaRepubuca, 91 P Numero 186—Anno IV

Não se restttnem os originaes |,

BRAGfl-O edificio dol ttospital de 5. Marcos
(Phot. Mira Neves)



Um ataqoe ao porto
do Fonchal

Durante este afaque
o submarino afundou

traigoeiramente a ca_

nhoneira franceza Si/r-

prise que momentos

antes (inha entrado no

porto, o vapor inglez
Dacia e oKangoroo, re-
tirando-se em seguida.

A populacão da ci-

dade correu ao caes

para salvar os pobres
naufragos e recolher

os mortos.

Ainda este heroico

esfor?o não estava ter-

minado quando o bar-

co inimigo (ornou a

atacar a cidade.

Confra elle comeca-

ram a disparar as ba-

lerias da cosfa e as do

forle que duranfe 2
O porio do Funchal que em dezembro passado foi alacado por um submanno al/e

horas fravaram combale, sem que Ihe

podessem causar estragos.
A populacão houve por bem refirar-

se da cidede que durunfe o combafe
era afacada vilmenfe pela artilharia ini-

miga.
O submarino vendo que a resisfencia

da cosfa era tenaz, refirou-se, fornando
á normalidade o movimenle do porlo.
Duranfe o salvamenlo prestaram

revelanles servir;os o snr. Manuel Af-

lonso Coelho, o snr. Melim Pio Fran-

qa oficial de marinha e o snr. Passos

Freitas, que salvou o canhão do Kan-

goroo e algunsdos fripulanles.
A lllusíracão Catholica regisfa hoje

este facfo fão brilhante e felicita viva-

menfe a populec-ão do Funchal e em

especial os quetro bravos.

Ainaa a cheia do Douro—Na Ribei.

Un: benemerito da pobreza
lnserimos hoje os refretos do sr. Jo

fé Marques Coelho, esfimado capifalis
1« porfuense e de sua dedicada esposa

sr." D. Leopoldina Coelho,

presfando a devida homenagem
de grefidão a esses verdadeiros

protofipos da caridade chrisfã

que tão bem a compreendem e

que fão frequenfemente a pra-
ticam.

Como é consolador vê-los

conversar sobre a pobreza e

suas necessidades !

tncanfa-nos ver que o pen"
sar do sr. Marques Coelho
îobre o modo de exercer a

;aridade é o mesmo que sua

virtuosa esposa senfe.

Todas as vezes que visilam

a hisforica cidade de Guima-
ĩ jr'i / . ca £.• va X'illaca. d- rães as suas principaes preoc-

gno presidenle do Grupo de cupagôes são indagsr logo das
Defeza e Propasfanda Catholica
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José Marques Coelho, capitalista portucnse e

e\."'a esposa snrS' D. Leopoldina Coeiho

sua
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familias quc, pelas suas precarias circumstancias, carecem

do objlo da caridade.

Esses : eus cuidados váo mais alem. Esfendem-se ás ca-

sas de benelicencĩzi a quem soccorrem exuberantemente.

Edifica-n.->s \v-!os muitas vezes visitar as criancinhas or-

fãs e os pobresinho^ albergados em diversas casas da cari-

dade. A uns e a oulros dirigem palovras de consolacão a

par da es'nole que !!u s dei.xam.

Estes bons exemplos são bem diynos de serem imitados

por outros cora^ôes hemlasejos que, niercê de Deus, oinda
os femos entre nôs.

Bemaventurados aquei es que, como Os dois entes queri-
dos cumprem ã letra cis miximas do Lvaimelho no tocante

ao modo de praticar a sublime virtude da caridade!

Receberão de Deus o yaiúrdão eterno.

*#-.

Peredes de Coura—A casa do Outeiro em S. Paio de Agualonga, da Ex."u snr.a Viscondessa do Peso de Melgaco

Outra vista da casa

(Phots. do Dr. Antonio Antas de Barros)
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Braganca
5 Alguns auctores julgam
que Braganga foi fundada

por Brigo, 4.° rei de Hes-

panha, ÍQOO annos antes

de Chrisfo e que o seu

fundador Ihe chamou Bri-

gantia e que mais farde os

romanos a denominaram

Juliobriga.
Está siluada entre as

serras da Nogueira e Mon-

tesinho, ao norte do Pro-

vincia de Traz-os-Monfes.

E' lenda, que D. Pedro

1.° se casou alli clandes-

finomente com D. Ignez de

Castro na egreja do 5e-

nhor Jesus de S. Vicenfe.

Vizeu

A funda?ão de Vizeu é

atribuida aos povos Tur-

dulos.

O seu principal monu-

mento darte é a cathedral,

cuja arquitecfura e admira-

vel e o seu fesouro em al«

faias e paramenfos, é de

grande valor artistico.

Tem tambem bellos e

preciosos quadros afribui-

dos ao nosso grande pin"
for JoãoVasco.

A 200 mefros de dis-

lancia da cidade enconfro-

se a celebre Cava de Vi»

rialo.

—Uma vis'.a parcial de

Braganca.

2 — Vizeu.

(Phot. João E. Carvalho

^fovfitqal
Tlrtiottco

Belem. Jeronvmos

Tumulo de l asco da

Cama.

P?cf. de Viriafo Silva)

386 I!-LUSTRACÃO CATH0LICA



CHRONICA DA SEMANA

De lés a lés...

Ocomboyo
rapidissimo deslisa atravez d'uma invernal paysagem minhofa, um tanto despida de folhagem

e

certo, mas retendo ainda na palêta ondulada dos campos aquelle embrechado de colorido vario em

que nossos olhos vagabundos de viajores vão descansando...

Vinha de Braga, de cumprir o dever familiar d'uma visita em dia d'anno novo. A minha visifa a

Braga n esse dia e todos os annos equivale a uma romagem do coracão. imposta por aquella forga mysferiosa

que ao nascer nos enlaca fortemente a vida ao tronco ancesfral de que viemos. e durante caminhada longa
da vida alta. quando outras tantas forcas dispersivas prefendem e se esgotam por desr.^luralisar-nos, por cos-

mopolitanisar-nos,—-nos ordena imperiosa que aos tumulos. aos Morfos regressemos piedosos a receber a liccão

de energia e a renovar o vofo deliberado da confinuidade e da tradicão...
Que dias aquelles do Anno Novo ha sete annos apenas ! Como aquella adoravel velhinha sanfa e Mulher

forfe e Porfugueza sã que foi minha Avô. sabia dar largas á fradi<;ão que ella representava !... A sua memoria

prompfissima evocava mil quadros domesticos, uma phrase que era um ensinamento, uma occão que como oiro

de lei: a sua palavra pittoresca mas sempre saborosa de côr. pinfava episodios milifares a que em epocas fumul-

fuosas ella ainda mo(o assistira !

5e não fossem os Mortos não poderia subsisfir um sô minufo a Familia e a nossa propria vida, de cada

um. nfravez a lobufa, o Sfrugle. duranfe o qual a todo momenfo, em frente dos mil e um pretexfos da deliques-
cencia, da anarchia perfurbanfe e seducfora do mriderno, é for<;oso appellar para uma doutrina moral exemplifi-
cada. que o mesmo é dizer para o exemplo dos que Deus Ievou. para o antigo!

... E rapidissimo o comboyo passava já o Ave, gorgolejanfe e espumeo. lambendo as margens. invadindo

os moinhos, vencendo e apagando os a^udes, esses a^udes que são corr.o a riqueza do Ave e o segredo d uma

gra?a nafural...

Havia de fer sido... foi com cerfeza na ĩrofa que elle, o meu camarada de asperas pugnas e de dedica-

<;5es farfas. comecou de fallar da guerra ao ouvir ao lado confar qualquer anecdotica patefice dos nossos super-
homens polificos.

E comecou logo formulando um problema n'um phroseado seu. cheio de sacudidellas nervosas em que

se crispam indignacôes e se enfrincheira uma infransigencia... germanica, ''chamo-lhe germanica para dar melhor

a ideia da fenacidade e por fallarmos da guerra).
—V. não me explicará isfo ? dizia elle. Eu fenho e five por muifo fempo já, que o conservador, ou melhor

ainda o fradicionalisfa, é quando perfeito e consequente um homem de ordem, um amigo da disciplina. Esfa ca-

racferisfica vem-lhe d'um mais perfeifo e conhecimenfo das realidades e fornece-lhe portanfo uma abundanfe,

uma concentrada dose de bom senso. Individualisfa, o revolucionario. o liberal faz fudo o que Ihe apefece. pen-
sa ou não pensa, garra na caudalosa correnfe do instincfo, é um inimigo da ordem, é um indisciplinado. V. con-

corda ou não ?

—Em fudo !

—Opfimo, porque não impede com observacôes que eu continue desenrolando até ao fim o meu racioci-

nio. 5e fudo aquillo é verdadeiro em theoria e na prafica, na fhese e na hypothese. — como explica enfão V.

esfe facto que na Franca se verifica: o conservador esparramando-se pela fertil campina da verborrheia : o libe-

ral. mais o radical, Hervé. aposfolo da politica das realidades, prégando o bom senso. chamando ás coisas pelos
seus nomes. não escondendo o mal sob o prefexfo de prejudicar a exalfagão patriotica das massas...

Percebe-se isfo ! ?

—Meu caro, são os paradoxos das civilisacôes de que ha dias fallava Salvador Minguijôn no Debate. Ha

uns momenfos na hisforia em que fodo o pafrimonio do pensamento humano se emboralha e se confunde n um

maé'leslrom immenso e largo. Tem-se o impressão de que pensamos eradamenfe, de que não valeu a pena passar

a vida construindo, erguendo as echafandages da 'deia... E afinal fudo isso é, como as poeiras de verão que

que sol faz lucilar e uma brisa enovela sob o azul diaphano,—uma simples poeira de paradoxos que fão sômen-

te demonsfra quanfo a quebra do equilibrio produz sempre. fafalmente a caricafura do pafriotismo...

Haviamos enfrado no funel. De subifo por enfre o trape-zape da ferragem do comboyo, sob a abobada

escura. do Iado onde se discutia politica ouviram-se esfalar como uma chicofada, esfas palavras :

—E' uma besta !

Ulfima conclusão de fodas as discussôes polificas em Porfugal.
F. V.

PflLESTRAS DE ARTE CHF;iS£A
III. 0 ideal christão

Uimos
como nenhum arfista Iimifa as suas concepcôes á belleza material. mas serve-se d'ella para elevar

a alma á belleza espirifua'i. cujo ideal supremo é Deus. Os artisfas se querem merecer este nome, diz

o Papa Pio X carfa ao P. Munier, Vers l'elernelle beaulé, p. V) devem cada qual no ramo proprio

procurar affingir essa Belleza divina. de quem as creafuras mal espelham alguns raio3: serão arfisfas

fanfo mais perfeifos. quanfo pelas suas obras se approximarem d'esse Ideal eferno.

Na arfe religiosa evidentemente o Ideal deve ser divino. sem isso nunca poderá chamar-se religiosa. Ora

o Supremo Ideal do belleza, a fonte e origem da belleza creada, é Deus. Tão grande, fão sobrehumana é essa

belleza. que não poderá jámais ser affingida pelo maior genio.



De mais essa belleza. puramente espiritual, simplicissima e ao mesmo tempo infinita, não se pode fraduzir

infegralmente por figuras materiaes. O que estas fazem é seguir indefinidamenfe o aoerfeicoamenfo das qualida-

des das creaturas e attribui-las a Deus no maior grau possivel. E com razão, pois sendo a belleza creoda umtenue

rellexo da dWina, esse reflexo, qual raio de luz que circula o foco d'onde dimana, é o unico meio de nos dirigir-

mos á fonte infinita de foda a perfeicão. O ideal na arfe chrisfã não pode pois deixar de ser chrisfão. e qucm

diz chrisfão quer dizer inspirado na riqueza enorme que representam a revelacão, o dogma e o hisfona do Lhris-

lianismo.

Um campo immenso, desconhecido pelos arfisfas pagãos, se abre deante dos olhos do Arfisfa Chrisfão.

Um conhecimenfo mais perfeito de Deus, a revelacão da Pessôa Sacratissima do Homem Deus, a côrfe innume-

ravel dos Anjos, foda a serie de Santos, Martyres, Confessores e Virgens. toda a hierarchia ecclesiasfica, o jar-

dim variadissimo das virfudes christãs e como Rainha d'esse jardim, como a mais elevada creafura. logo abaixo

de Deus, da hierarchia celeste e terresfre Maria, Mãe de Deus.

O ideal por excellencia na arte christã é o Verbo divino —Chrisfo. N'elle realisou-se da maneira mais

cabal possivel a Parficipacão da Divindade—Christo é Deus e homem verdadeiro. Possue a plenitude da Divinda-

de, nenhuma perfeicão humana Lhe falfa. Nas oufras creafuras a parficipacão da Divindade, a relacão que a une

a Deus. é limitada. Esfa participagão que não é oufra coisa senão a infusão da graca sanfificnnte dá á alma

humana o seu caracter sobrenafural. Foi maxioia, depois de Christo. na Virgem Santissima, immaculada desde

o primeiro insfanfe da sua vida, unida a Deus pela relagão infima da mafernidade. Com razão pois e ella o

Ideal da Virfude humana, a suprema realisacão do fypo da Mulher Chrisfã. Nos anjos, nos santos. nos que es-

tão unidos com Deus pela visão beatifica, nos que na ferra se elevam pelo exercicio da virfude até Deus, esfa

parficipacão vae gradualmenfe diminuindo.

Nos seres que não feem vida, femplos, objecfos consagrados ao culto. efc. é ella subsfifuida pela dedicacão

ou destinacão do objecfo ao servico divino. Esfe é o laco que os une a Deus. E' preciso pois que o arfista chris-

tão saiba exprimir este vinculo divino nas suas obras para as tornar chrisfãs.

As creafuras afasfadas de Deus, em que esta participagão é nulla, enfrom no dominio da arle christã pela

lei dos contrasfes. O inferno. os demonios, os peccadores obsfinados são objecto da ira Divina. Constituem a

fealdade moral que exprimida pelos artisfas em formas concrefas serve para real?ar mais a belleza de Deus.

Mas na sua concrefisacão é necessario que appareca esfa opposi^ão moral e que provoque no observador um

senfimento de aversão. D'outro modo correr-se-hia o risco de se fazer a apofheose do mal.

Do que levamos difo se conclue quanto é imprescindivel no homem que se dedico á arfe religiosa uma

vida regulada pelos dicfames da moral chrisfã, uma insfruc<;ão conveniente do dogma e da hisforia. Quem não

experimentou em si a eleva^ão sobrenatural da vido da graga, quem não tem o coragão puro nunca saberá dar

o valor jusfo á vida da alma, não poderá nunca exprimi-la nas suas obras.

(Vide capa dtsle numtro)
AGNUS

■•♦• ♦

Vida intensa

POR J. DE FARIA MaCHADO.

Bluff

Faziam-se
as despedidas. Exlinguira-se o ultimo charufo, morrera a ultima cafurreira, e já na porfa, acon-

chegado na pellica. calcando as luvas devagar, Xisman desfechou-nos :

—Esqueci-me .
,

. esqueci-me . . . Mas não . . . Não.
—Ainda uma historia ? ! Você é incorrigivel

—dissemos-lhe, aboloando os casacos.

—Uma historia, mais uma
— tornou Xisman já decidido.

—E' um vicio, uma mania . . . que querem?! Ando a catalogar almas e fodo o meu prazer é divulga-las...
Vocês perdem-se a orchivar mil coisas inufeis—moedas, loicas, joias, cacos ofinal . . . Eu embrenho-me nas pai-
xôes e apaixono-me, sinfo-as, para as mostrar, para as remediar, para as esclarecer. Esqueci uma alma, melhor,

a illusão d'uma alma . . .

—Fica para oufra vez, porque francamente uma alma depois d'um bom jantar . . .

—E' indigesto?! Para a vossa frivolidade, para o vosso egoismo?! . . . Mas já agora hão-de ouvir :

Ha dias, no rapido, tive por companheira nma adoravel raparitra. Miudinha, loira, uns grandes olhos hu-

midos de ternura, denfro das suas pelles e do seu orgulho, a minha vizinha dir-se-hia uma figura leve de gravu-
ra ingleza, um trecho de carfaz a reclamear a belleza e a elegancia.

Discreta, olhando a payzagem sem inferesse, ou remechendo o seu livro, finha a magestade solemne d'um

mysterio. Duas ou tres vezes aspirou um frasco de saes—um globo de crystal com manchas d'oiro cinzelado —

respirou mais forte, e voltou a olhar a payzagem. Vinha pouca gente no salão. Dois ou fres exfrangeiros dor-

mifando; um velho gordo, offeganfe, de suissas largas e furto obdomen de ricaco. . . Lancei-me nos jornaes, fen-

fei um livro, oufro, mas os meus olhos inquietos, procuravam apenas a minha vizinha. Confinuava couracada no

mesmo silencio, na mesma indiflerenca, fingindo não vêr—o queixo apoiado na mão calcada d'anta, o pé bafen-

do compassado, no fapefe. Eu mirava-a, remirava-a, timido, d'esguelha, por detraz do jornal. Por vezes parecia-
me que aquelles lindos olhos choravam e fodo me enthusiasmava a imaginor, a conceber uma fragedia, uma ago-

nia, uma desgra?a, mas logo, de repente os via, explender. brilhar, alegrarem-se n'um sorriso e confenfava-me

na impressão consoladora de viajar, lado a lado, d'uma pessoa feliz. Tenlei fallar-lhe, servi-me de pretexfos fu-

teis, de nadas mil para cortar aquelle silencio. Levanfou-se e foi comprimir o bofão do calorifero; fui tambem.

Ajudei-a.regulei a temperatura, indaguei se era assim.e n'um sorriso, aquelle mesmo sorriso, que cfenstanfe e frio,
Ihe brincava nos lebios. agradeceu. Depois foi uma janella que fechei, uma porfa que abri, um livro que cahiu,
e nada, nem uma palavra, nem um gesto apenas o mesmo leve impenefravel franzir de bei<;os, jmodelando o sor-

riso . . , Entreu o revisor; extendeu-lhe o bilhete e nem uma pergunfa, nem uma observagão, nem um geito se-

quer. O comboio demorou em Coimbra; uma ligeira avaria fez mudar a machina, e uma hora depois, quando



fodos cangados lã, commentavamos, perguntavamos desesperados, emíim, se parliamos, olhou-me, enlreabriu a

bocca e quando julgava, que finalmente ia ouvir a sua voz, me preparava emfini ,para conresponder com ga-

lonteios vi apenas. que irn bocejo turvava por ins'antes, a placidez illuninada d'aquelle sorriso.

Desesperei. O comboio corria, desvairado. offeganfe, enlrc olivaes solurnos, a querer rehaver o perdi-
do, e por vezes, a carruagem estremecia n'um sacão violento. Mas sem o menor trejeifo de mal eslar agitava

aquella serena, recondita figura de mysterio, que impertubavel seguia a paysagem, enegrecendo, esfumando-se.

na me!a tinta discreta do entordecer.

Era um formento, uma immensa tortura para mim. cavaqueador incorrigivel. aquelle s<lencio aggressivo, e,

fiz tudo, tudo quanto poude para a inferessar; tive espirito, tive engenho. tive arte, tive subtileza na conversa,

que para ella e por ella travára com os oufros, que riram. riram sinceramente...

Então (entei a inconveniencia. polvilhei a minha conversa d'equivocos delalhes, de aventuras picarescas,

fui grosseiro, fui inconvenienfe mas nada constgui. Agilou-me um tremor. uma convulsão irrifei-me. desvairei

mesmo, e ia provoca-la. saccudi-la... eu sei... quando o comboio entrou resfolgando nas agulhas do Rocio.

Sô minutos depois se ergueu e foi para a porta, esplendida nas suas pelles e no seu orgulho, o oiro fulvo

dos cabellos. illuminando, esplendendo. Da multidão destacou-se uma velha hirta, que a obra<;ou em silencio lem-

bem, e loram silenciosas. graves, rompendo por entre a gente alarefada na sahida... Fiquci pasmado. seguindo
mordido d'inferesse aquella massa tulvo de cabellos d'oiro, que se arrastava e sumia no negro anonymo da

multidão. como um occaso theatral.

E todo o meu cerebro, a minha esperanca, tudo quanfo phanfasiara e sentira, a querer cnreda-!a nas fra-

mas subtis d'uma novella, se perdia. esfumava, diluia... Quasi á sahida vi, que Z. que viera esperar-me a cum-

primentara de chapeu e corri para elle. nervoso, desvairado :

-Qu em e. quem é?

Z. olhou-me. riu francamente, olhou-a ainda e logo constristado, disse-

—L ma pobre muda. coitada , . . que esperava Você -\ . . .

5. Cecilia na flrte
(Esculptura)

Por amavel obsequio do auctor, o R. P. Va/erio A. CorCciro. offerecemos ás

nossas leitoras, amantes da gloriosa Padroeira da Musica. alguns Irechos. da

notavel obra sobre S Cecilia recentemenle publicaaa no Porlo (Livraria Maqa-

Ihães e Moniz . Escusado é acrescentai a nossa recommendacão a um livro. que

por tantos titulos, merece o mais caloroso acolhimenlo do publico.
(Nota da Kedaccãoi

os a mais preciosa das estatuas de Santa Cec.lia é sem duv.da alguma a que Maderna esculpiu em

1600 e se enconfra. como foi dito. no nicho do altar mor da basilica Iranstibenna. Lsfe nicho e de

marmores e pedras riquissimas; dois anjos sustentam uma corôa magestos_ na parfe super.or. Os

de bronze com lampadas que ardem continuamcnte. as llores que a devocao dos l.e.sM
| 1 candelabros de bronze com lampadas q

colloca aos pés da imagem, a perspecfiva ou fundo formado

pelo alfar da Confissão e balaustrada; dão ao conjuncfo um as-

pecto grandioso e elegante.
5ob a esfatua lê-se a seguinfe inscriprão que tiansporta o

especfador ao tempo em que se fez a segunda invencão do corpo.

Paulus T. T. S. Caeciliae

En iibi Sanclissimae Virginis Caeci/iae imaginem

Quam ipse integram sepulcro jacenlem vidi,

Eamdem tibi prorsu->~ eodem corporis situ

Hoc marmore expressi. ( / )

A hisfona da esfafua reapparece na menfe. Maderna loma

as medidas do corpo. e assignala minuciosamenfe a sua posi-

cão. os vestidos. os gesfos. para os reproduzir no marmore,

Ei-la pois deifada sobre o lado direito. com a cabeca volv.da

para a ferra, as mãos esfendidas. os pés ligeiramenfe encolh,-

dos para apanhar as dobras da tunica e proteger melhor a sua

pudicicia. (2) Essas mãos-a direifa apresenfando o pollegar o

indicador e o dedo do meio estendidos, e os dedos da esqucrda.

excepfuando o indicador. fechados-perpetuam a sua prot.ssao

de Fé em frês Pessoas disfintas e um so Deus verdade.ro.

Quando em fodas as demais estatuas o pensamenfo e a belleza

principal são concentrados no rosfo; aqui a face esconde-se,

foda a attencão do observador é dirigida para as maos que pa-

recem dizer que fodo a grandeza de Cecilia consist.u na sua Fe

inabalovel e no socrificioda vida, indicado pelas feridas do collo.

Tudo respira aqu. paz; o corpo moribundo. o rosto enco-

Estalua de Santa Cecilia

Aurcli

TTipaulo do Tilulo dc S. Oc/fa-Tens aqui a imaSem da San.issimo Virgem Cecili_. Ûu_l eu proprio a >. in.rrgro jazen

no sepílio E måniéi represen.ar nes.e marmore exac.amen.e na pos„ao em que es.ava.



Estatua de S. Cecilia
Modernii

berto, o pannepmenlo sereno do vestido, o relrahimento pudico dos pés. Cecilio dorme nos bra<;os de Deus ...

l.'m recolhimento e silencio respeifosos, impôem se esponfaneos ao nosso espirifo. não sejn caso que turbemos

o somno tranquillo da .Wartyr. Nenhum movimenlo de curiosidade nos impelle a querer vêr o rosto da ongelico

Virgem nenhum pensomente que dirija os olhos ás linhas tão classicas e puras do corpo; foda a oftencão é

absorvida pelo gesto das mãos. A simplicidade do vestuario; uma funica singela aperfada por uin cinfo. os co-

bellos modeslamenlo envolvidos n'um veu. os pés descalcos, fallam-nos do desapêgo de Cecilia dos bens ter-

renos. a candida alvura do marmore exalfa a sua casfidade.

Bemdito seja o cinzel que produziu obra lão christã e bella, bemdifo seja o Senhor que nos conservou um

modelo lão puro e eloquente na sua mudez; d'elle se pode repetir: Defunctus adhuc loqu'lur—moúo ainda falla.

Oulra esfatua não menos bella, não menos chrislâ. enconlra-se na Crypfa, n'um nicho fronfeiro ao olfar

do sepulchro. E' ohra do esculptor romano sr. Cezar Aureli e foi execufada por occasião dos grandes melhora-

menfos do Cardeal Rampolla já nfraz indicados.

A Santa está de pé : o traje é simples como na anferior; a mão direifa susfenfa o roíulo ou iivro dos

Lvangelhos. a esquerda eslendida apoia-se sobrc o peilo: o olhar é dirigido oo ceu, os cabellos em parte apo-

nhados descem em madeixas ligeirnmente ondeadas sobre os hombros. a physionomia serena e pura : os lobios

parecem murmurar a prece tão habilual da Santa : Fiat cor meum immaculatum—seja puro o meu coracão.

Tombem n'esta imagem foi feliz o artista confemporanea. ao conlrario de muitos oufros esculptores e pin-

lores. em cujas obras nada ha de religioso, nada que fraduza o caracter e physionomia moral. o psyche. como

hoje se diz. da nobre figura dos Cíecilii.

Santa Cecilia—esfudo historico. archeologico e artisfico profusamenfe illusfrado : pelo
P. \'alerio A. Cordeiro.— Porlo Livr. Magalhaes & Moniz. Pre<;o: 500 reis.

('21 Os orclic,'!n\>os não duvid.im admillir que esl.i posicão sCju a mcsma em que morrcu

-I .niie .Beschn-iliiin... der Sludl Rom. dc Bunsen. Plalncr. clc. T. III. Y» parle.

SjiiI.i. O se diz na obr

Coracáo de Jesus

Cor Jesu, attritum propter scelera nostra.

Montanhas. esmagae-me o peito sem piedade !

Sepultae-o no abysmo horrendo d'esse seio . . .

Oh, cahi sobre mim ! . . . Ah, rolae. sem receio . . .

Que nem do sol mereco o suo claridade . . .

Tolvez que os alcanfis tenham mais suavidade

Do que o meu coracão... Quem sabe? Assim o creio.

Cahi. pois, e sem dô! Parti-o de meio a meio,

Escondei-o no horror da votsa escuriúade

E olhae: ainda me é pouco... Olhae, fudo is;o é nada

Para quem deve ser mais puro que a alvorada . . .

Mais docil e macio ainda do que os vimes . . .

Ah! fudo isfo merefo, ô eferno Senhorl

Mas valha-me esse Peifo incendido rm omor,

Ferido e friturado ai! pelos nossos crimes.

Francisco Sequeira.
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Austria

Hungria
.4 imperatrizZila,
com seu fílho

mais novo
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/ — O imperador Carlos Francisco José,
.Jm seu fílho mais velho

2—O edifício do Parlamenlo

de Vienna

3— lCma pavsagem hungara. IJma visla

de Dregusa
4—A margens

^° Danubio em

Budapesfí. A' esquerda o grande edifício
da Parlamer,\° hungaiu
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(ø Pagi-Qa da Querra fcaropeia ®)

Um offícial graduado de tropas indianas condecorando

algumas pracas depois d um combale encarnicado

Um enorme obuz ao ser levantadop ara carregar
o canhão ao seu calib t

■s*w^m,
-■ -'-m

As novas bombardas dos regimentos be/gas

A caval/aria indiana

A'o ca npo da aviagão em Salor.ic i

Un> ariislico cantciro em que se vê a aguia allemã com

as bandeiras alliadas espetcdas no corpo, e com a inscripcâo .

'Pacienr ia. nás te depennaremos'
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Em seguimento de Christo

A JOSÉ /\GOSTINHO.

"O que não (oma n sua cruz, e não

me ^e<_,ue. não é digno de mirn...

(fr. S. Matheus. X. 3S>.

Ha muilo foi que eu five—não sei quando,
X senlida visão dos leus assombros.

.Wostrartdo-me da Facc o casto brilho

E o Teu immenso Coracão sangrando
—O Deus! por nosso amor,

'Torna (dissésle) sobre os debeis hombros

A cruz da Iuô dôr: segue me. íilho!..

E eu segui te. oh Senhor!

E eu segui-le. oh Senhor! Tumultuava

î\as cidades o mar da impiedade,
Como um vulcão que vomitasse lava

De exlerminio por sobr ua humanidade.

E eu surgi d entre as vagas, proclamando
A Fé em Deus. na Egreja, e no Evangelho,
Que fosse justa a lei, suave o mando.

Que houvesse, á infancia amor, respeilo ao velho.

E eu segui-te, oh Senhor, suando sángue,
—Como é pesada a cruz do meu fadario!—

.Was. muito mais soffreste quando, exangue,

Beijasle o pô. caminho do Calvario!..

E era a cruz que levavas, Deus magnanimo,

Feita dos nossos vicios e peccados.
Como hão-de pois. faltar-me a Fé e o animo,

Se ponho em ti meus olhos marejados?

E eu segui-te. oh Senhor, por sobre fragas,
Ferindo os pés e a alma pela estrada,

Mas beijando. com Fé, as Tuas chagas,
Por teu Amor a mente illuminada!

Em bens mundanos já perdida a esp ranca,

Meu reino, agora. não é d'esle mundo:

Em Ti. sô. deposito confianca,

Aspiro. sô, ao Teu amor profundo!

E eu segui-te, oh Senhor, e ainda sigo!
Desfeita, da materia, a vã imagem.
Deixarei de seguir-te, oh Mestre e Amigo,
Quando morrer. beijando a Tua Imagem!

E então, no Além. humildemente irei

Depor-te aos pés de Rei Omnipotenle
A urna dos pranlos d'Alma que chorei

E a minha cruz de rr.arlyr e de crente!

16—3—916

Porto
Angelo Jorge



€li iccbolao /íio/o zicas
S/Yoj e pensarqenios

Ferníindo Corlez

'ernando Cortez nasceu na estrema-

dura hespanhola em 1 485 e falle-

ceu perto de Sevilha aos 2 de

dĩzembro de 1554. Conquistou o Mexico;

pela sua extraordinaria audacia possuia todas
as qualidades eminentes dum heroe e dum

conquistador. Regressando pela segunda vez

da terra com que engrandecera a sua patria,
Carlos V, dando ouvidos a vis intrigas, re-

cusou-se a recebe-lo. Sentido o orgulhoso
caslelhano deste injusto Iratamento, um dia

que encontrou o imperador na rua. rompeu

pela multidão dos cortezãos que o rodeavam.

chegou ao coche, abriu a portinhola e co-

mecou a lalar. O imperador surpreendido
perguntou-lhe.-

—Quem sois?

Sou um homem que vos tem dado

mais provincias do que V. M. herdou de

lodos os seus avôs.

Esla nobre ousadia fez com que o im-

perador o ouvisse com atencão e respeito.

Ninguem o acre dita

Aconselhando alguns cortezãos e el-rei

D. João II que desterrasse de Portugal a

certo individuo que o apodava de injusto,

respondeu:
—Deus me livre de tal! Aqui a ninguem

o acredita, e se o mandasse para outra par-

te podiam lá acredita-lo.

E assim soube ser magnanimo.

A perfeicão

Um amigo de grande artista Miguel An-

gelo visitou-o quando elle estava concluindo

uma estatua. O amigo disse-lhe;
—Nada tendes adiantado depois da mi-

nha ultima visita.

—Enganai-vos. Refoquei este braco, pro-
fundei esta préga do vestido, suavisei a ex-

pressão dos olhos. fiz sobresahir mais este

musculo. adelgacei este braco . . .

--Muito bem, mas isso são bagatelas e...
— Sem duvida que são bagatelas, porém

lembrai-vos que se não devem despresar as

bagatelas para chegar á perfeicão, e que a

perfeicão não é uma bagate'a

Cerco de Saragoga

A 14 de julho de 1800 marchou de Ma-

drid o general Lefebvre Desnouelfes com um

exercito francez a pôr cerco á cidade de

Saragoca. A retirada do rei para Bayona e

a invasão da capital pelos francezes alvora-

caram os saragocanos. que se reuniram e

nomearam seu chefe a D. José Palafox, um

ardenle palriola. O general francez poz cer-

co á heroica cidade, que lhe resistiu com

uma coragem e uma constancia jamais egua-
ladas. Lefebvre, desesperado porque teve

de empenhar-se em cruenta lucta de rua pa-

ra rua, de casa para casa, chegou á odiosa

extremidade de mandar incendiar o hospital
dos loucos e o hospilal dos feridosl

Foi enlão que o general Lefebvre man-

dou aos saragocanos a seguinte inlimacão:

—

Capilulagão!
A que Palafox respondeu com o mesmo

laconismo:
—Guerra até á morte!

Lefebvre teve de levantar o cerco, Sara-

goca sô quando do segundo cerco se ren-

deu. e porque Palafox e quasi toda a guar-
nicão estava doente.

Saber calar

Um mancebo rico e altivo insultou com

as mais ullrajantes palavras a S, Francisco

de Salles, que o ouviu serenamente e nada

replicou. Um espectador pergunlou ao san-

lo porque se não desafrontava.
—Que melhor licão podia dar a esse

irado mancebo senão calando-me? Eu fiz um

pacto inviolavel entre o meu coracão e a mi-

nha lingua. Quando o coracâo está alterado

deve calar-se a lingua, quando elle está tran-

quillo pôde ella falar.

Os calcôes

O duque de Sulles era muilo distraido

Um dia que estava na egreja com outros fi-

dalgos queixou-se de excessivo frio,
— Está um frio de rachar!

Os cortezãos responderam:
—Mais frio que de ordinario.

E houve tal que comecou a bater o quei-
xo para ser agradavtl ao duque.

—Mas eslareis vôs bem enroupado?
Pergur.tou um fidalgo. O duque levan-

tou a capa . .. não ĩrazia calcôes! Esquece-
ra-se de os vestir.
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Escriptorio de Negocios Ecclesisíicos
=_ DO==

Padre ViIIela $ Irmão

(Joaquim Pereira Villela)

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos
e Civis. encarrega-se de todos os negocios dependentes

das reparticôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica
e de Roma, taes como processos de ordens menores e sacras e seus

respectivos Breves, licencas para casamentos
com proclamas ou sem elles, dispensas de parentesco em todos

os graus, que a Santa Sé costuma conceder, justificacôes
de baptismo, casamento, obito 3 de estado livre.

Breves de reduccåo de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos. e tambem dos negocios dependentes
das reparticôes civis, judiciaes e militares em relacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

Vetn aneæas ao tttcstttnt esct-iptot-io ttttt/f tffpofit-aphia
a rapor. ttenotninatta tlos «Eehos tio fSintt** . e officina

tte encattei-nacão otitie *ão eæecutfittos

quaesquet- trahtilhos. cotn a maæi >e~a t-apitte:. perfeicão
e econotnia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escriptorio ao

V: Wlela o\ Irmão

83—RíîA DOS MARTYRES OA REPUBLICA—91

(AntigaRua da Rainha)
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Monte Pio do Glero Secular

Portuguez
mccessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerlgo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n'este Monte
Pio, deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos, morador
na Avenlda Fontes Pereira de Mello. 41, Lisboa, os seguinte docu-
i_ento8:

— I." Certldão d'edade, devidamente reconhecida por notario.
—2.' Dois attestados, ou deciaracôes medicas juradas e reconhecidas

por notario, em como não softre de molestia actual, ou habitual (pa-
lavras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretario
ia Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario da Vara, Arci-
preste, ou Ouvidor, em como está no legitimo exercicio das suas or-

dens, exerce o cargo de . . . e não está incurso em processo al<mr_n
écclastlco ou civil.

Os documentos podem ser em papel commum.
Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga deve 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-
la, morador em Laranjeira, Monsão; ambos são socios correspon-
dentes do Monte Pio.

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

5âo; paga visitas medicas aos socios residentes cm Lisboa e nas ter-
ras em que residirem 20 socios; dá 10 escudos para operacôes cirur-

gicas, ou conferencias medicas e 10 escudos para auxilio das despe-
tta com processos ecclesiasticos ou civis ; todos podem celebrar na

eanella do jazlgo sito na rua numero 5, do cemiterio do Alto de S.
João; faculta a livraria aos socios, que a desejarem consultar; tem
iireito a comprar para si e para as suas familias medicamentos me-
Ihores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de
Lisboa ; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referi-
do lazigo, etc.

Concede o subsldio de vinte e cinco escudos e rnortalha para o
nneral dos socios residentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

uneral dos sodos residentes fôra de Lisboa.

FRIGIDEIRAS E RESTAURANTE

6a$a do Carjtitjjji

L>argo de S. ĩoão do Souto

BRA6A

Esîabelecimenfo mais anîigo
e acrediîado n'esíe generc

A. da IVIonozos

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

MANUAL DOS CONGREGADOS DE N. SENHORA
Precos:—Encadernado em percalina, 440; em carneira, 490; em chagrin, corte doirado, 540 réis.

Novas edicôes, 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 import ancl

Aevem ser feitos a ANTONIO GOMES PEREIRA, Calle San Telmo, 21—TUY.
BRAOA—_\'a administranão da 'lllustragão Catholica» rua dos Martyres da Republica.
KO POBTO-Joaquim da Silva e Melo & C.a—rua do Corpoda Guarda, 19 a 21.

^

Arfe e Religião
Offlcínas de escniDtara e entalhador

*7—*Rua da Fabrica—49

PORTO

Deposito de imagens, sanctua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execucão de encommendas pa-

ra as Provincias, llhas, Ultramar
e Brazil.

Prf.í;os e todas as informa^Oes

Pereira d'Abreu & Filhos

SSCCESSOR

José da Silva Franpa

^

(Rara 131*7)

Está publicado este excellente AL-

MANAQUE.
A* venda nas principaes livrarias e

na administrasão do BOLETIM MENSAL

pncpoo
Brochado, 250

rKh^Ob Cartonado, 320

'i-z J
'J

TEIXEIRA de ÅNDRADE
Professor da Escola Âcademica

Rua de S. Marcos, 46

Ensina linguas para o Lyceu.

Escola Normal e Commercio.

*
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