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Monfeiro Borges — P0RT0

(jnsm imita c ta casa rccoDhec -Itn a soperioridado

A imprensa
—

. •.**■

Assislimos, lia dies, 6 innuguragfio de

usno nova officina de esculplura de imagens

religiosas. Monleiro Borges. o frebalhedor

infatigavel, e quc lem o seu nonie ligedo ao

esfabélecimento completissimo de orligos dt

paramentaria, siluado no ongulo das ruas do

Sol e Batalha. acoba de monfer a sua offi-

cina de esculptura que, em verdade, nada

dcixa a desejar.
Alli fomos o ver essc noro esforijo d«

infemerafoe honrado paramenleiroqua, d'ago-
ra cm diante. se enconlra hebilitndo a execo-

far. (ão rapidamentc quanfo o perraille o ctú-

dndo que merecem, não sô o esculplara co-

mo a pintura. as imagens de que, consfanle-

temente, Ihe fallam os seus numerosissimos

clientes. A novo orficina, que abre para a rua

d _ Batalha. é nmpla e arejoda : duas lergas
'vitrines.. e uma porfacla magniflca espalhacn
no «a(elier» a luz de que carecem os erlislas

que alli (rebalham. E lé os vimos, sob a di-

recgão do seu chele, o sr. Americo de Soase

Oliueire Maia, frabalhando. alanosamente,

na execucão das primeiras encommendas, e

na qual punlmm uma allencfio digna de no-

(or-se ; o dcsejo ordenle de elevor , ao nivel

das oulras, a novo officina de Monfeiro Bor-

ges. E vimos (ambem a scccão de pintilra,
onde o sr. Froncisco Alves da Costa, que

é. inconceslavclmente, um grende artista, da-

va os ultimos a uma formosissima imagem
de Noîso Senhora de Lourdes.

Ali livetnos occasião dcexaimnar algumas
rxplendidas felas, e a que o len^emenlo dns

liguros ea disln luigũo odmiravel das cores,

nos obrigam a chomar deliciosos. E' um gran
•

de artisfa, não hnjn duvidos. o snr. Francisco

Cssfa, e ho-de honrar sobremnneira (odos

os frabalhos sohidos da novo officina de

Monteiro Borges. Com fão bellos arlislas,
com n boa vonlade quc em íodos divlsamos,
com q acfivinode cle quc dispôc o nosso

nmigo Monfeiro Borges, os sues qualidades
de (robolhador nctivo e honrado e a eua de-

licadezo, v facil de prever que e no<a offici-
na de esculpfura de imagens religiosas com

que o Porto acaba de ser dofado, vae gran-

gear enormes svmpolhios e. por consequen-
ria. e denfro em brcve, mnis uma belln e jus-
la fama.

Agradecemo- e Monfeiro Borges a gen-
fillezo com qu; ,.,.., recebeu e dando os pnra-
bens o todos os seus oper.irios, especialisun-
do os <! 'les, soudamos a dislmcf.i flcisfa
D' I lorinda Pereiro ĩ.opes, direciora do . s-

pecliva -'crcãn, c que tío lindas t mimosas

flores íabe cxccufcr.

Dn -I -int rdcc.e'
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POVOACÔES DE PORTUGAL

Arcos de Val de Yez

O seu nome relembra um gran-

de feilo da nossa historia.

■A batalha de Val de Vez, em

que D. Affonso Henriques derro-

lou heroicamenle o exercito leonez.

Foi ele'vada a cafegoria de villa

por D. Manuel I e elevada a con-

dãdo por Fiippe III em favor de

D. Lourenfo de Brito e Lima.

Eslé sifuada no centro de pro-

vincia do .Winho.

Amarante

Esfo villa, sifuada na provincia do

Douro, crê_se fundada por os tur-

dulos(560 annos anlesde Christo).
E' banhada pelo Tamega e tem

uma ponte sobre elle, que duranfe

a invasão dos francezes e na ult'mn

guerra civil foi heroicamente de-

fendida.

Afnbue-se a construqão das

boas condi<;ôes de defesa aos ro-

L'ma visla dos Arcos de Val ae I 'ez
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Amaranfe— Visla da margem esquerda do Douro

monos e de novo reedificada por S. Con<;alo.
Nasceu nesla villa o notavel pafrioto João Pinío Ribe.ro

um dos principaes conspiradores de 1640.

Photographia do sol, obtida no observator o de Madrid

As manchas solares

Observando o disco do astro-rei em circunslancios pro-

prias, e por meio de vidros preparados, encontram-ie no seu

brilhanle campo. manchas escuras, manchas negras. Observou-

se por meio d'ellas a rofegão do aslro. e (ambem se verificou

que não são consfonfes. mos sim resultado de desconhecidas

causas variaveis.

Foi um jesuifa—vejam lá, um jesuita!
—

quem primeiro en-

confrou essas manchas do sol, suppondo que fossem sotellifes

que interpusessem sua sombro. Devido ao pequeno alcance das

lunetas confundiu as manchas com a passagem de planelas so-

bre o disco solar. que ás vezes se observal

Gallileu suppoz nas manchas nuvens fluchiando sobre a

alhmosphera luminosa. Levou-o a isso a irregularidade da con-

forma?ão das manchas e o apperecimenfo irregular lambem

comquanlo se pretenda modernamenle que é cyclico.
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Lalande suppoz que as manchas fossem cumes de montanhas

que energissero da athmospbera incandescenfe.

Derham considerou-ps volcôes soleres, no que não andou mui-

to longe da verdade.

Secchi, o direclor do observatorio Vaticano, fea da phofos-
phero. is(o é da alhmosphera de luz solar. estudos o mais comple-
loa possivel e. guiado pelas ultimas descoberfas. Wilson demonsfrou

cfue as menchas são rasgôes na superficie brilhanle do sol.

Para comprchender claramenfe esfa clelinirão, deve-se ter pre-

sente queo sol, em estado de incandescencia, não é uma bolo com-

pada. como se fosse, por exemplo. uma esphera de ferro abrazada,

E' uai nucleo de materias, pe.iadas e fortes, e Irabalhadas pela pre-

serĸ^a de corpos radiaclivos. Os gazes que se produzero continun-

roenle, elevam-se tumulluontes, e se inflammam nas regiôes supe-
riores da alhmosphera solar, agitada por incessanfes lurbilhôes de

i«c«ndescente lava. Esso a origem de ponfos ou borbofôes mais

brilhantes. a que chomam fáculas. Noufros ponfos ou que brole

mals violenlo o cachão de gaz, a ponto de se não inflammer, ou que

se abata o surperfice da capa gazosa, ha solugôes de continuidade

«0 oceano de gozes inftammados; são as menchas.

O presente anno de 1917 voe ser imporfc_ntiss,imo nesse esfu-

do. porque é de grande actividade solar. Nos primeiros dias de Ja-

net'ro forom observodas as manchos que reproduzimos cm pholo-
^aphio do Observolorio de MoJrid. A maior dos monchos occupo
nado inenos de 7Ô.QÔ0 kilomefros, vosto espo?o onde podiam pre-

ciprfar-se seis Terras como a nossa.

Prenuncio de inorie são essas manchas que ob»curccem el-

gucn ponto da face do sol. Tempo virá, ainda que seja muilos se-

culo? para alem, que as menchas prevalecerão sobre 0 luz. o asfro-

pei. frio. e apagado. rolará nos espogos. inerie, se onles á voz de

Pe__«, se não precipifo n'um cotaclysmo sideral.

R. C.

Anfonio José Goncalves de Moraes

Negociante muito conhecido e es.imado na cidade
do Porto. fallecido ulfimamenfe, notural do freguezio de Roîsas.
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(trantes manchos agora ebservadas
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CHRONICA DA SEMANA

Uma noite...

Acabava
de chegar ao thealro de Guimarães. janlado, prompto a bradar á assem-

bleia quc tolalmente o preenchia, umas quantas palavras de avigoramenlo salu-

lar. de enlhusiaslico fervor por uma obra que reputo a mais necessaria de

quantas carecc a vida e o futuro da nacão.

Talvez consequencia da minha maneira de agir eu dou a lodas as affirma<;6es, a

que sô por cuphemismo chamariam discurso. um lom de urgencia que a muilos me fi-

gurará como aprcssado. Uma accão intensa imprimc sempre n uma vida um ar ngitado,
cheio dc é precisos. como quc dc commandos, E por muilo longe quc vogue o mcu es-

pirilo. por muitas consideracôes que o desviem do themo principal, scmpre quasi inslin-

ctivamenlc ao cscrevcr qualqucr coisa para recitar a um audilorio calholico. a mesma

ancia dc organisacão me acicata os nervos, me absorve e fmalisa os periodos.
. . . Ora n aqueila noite, quaado cu ia a tomar o folêgo oratorio a caminho do ta-

blado. appro\imou-se de mim um excellente camarada. typo nervoso, sêcco, de rapaz e

disse-me estas palavras ;

— 'E' escusado ; o administrador acaba de prohibir a confercncia.>

Dito c feilo . .. Manda quem pôde. Apresentaram-me de lardc quem podia: um ra-

pazêlho! Vcslido dc preto, lunetas. face arredondada. um buco mal tentado, ar concen-

trado de quem tem culpas, c uma pasta de couro prcto debaixo do braco.

—O Marianno .... segrcdaram.
E era com o effeito. o Marianno. aquelle cujo nome eu lia a cada passo nas gaze-

tas, apontado com a mesma admiracão que as creancas conlemplam os ursos dos zin-

garos nas pracas dos villorios, dangando lentos. pesados. ao som das pandeiretas ou

d um velho cornetim. e a rufos de tambor.

Era o Marianno ! E Marianno é o poder occulto de Guimarãe*. Todas as violen-

cias partem da sua ideacão. mas Marianno, quando veem junto da sua omnipolencia. a

reclamar conlra ellas. Mariannodiz sempre, nâo fui eu: foi a auctoridade,—como aquel-

le menino esperlo ao perguntar-se-lhe quem fizera o mundo. ou quem se esquecêra na

sala deanle das visitas. E se batem á porta da auctoridade, esta responde : não fui eu,

■'ão fer com Mfrianno . . .

Eu conheco de ha seis annos para cá uma notavel galeiia de Mariannos, lodos

do mesmo feitio. todos do mesmo estôfo. Quasi todos elles estão amesendados em cho-

rudas prebendas. criando obesidades. vivendo a tranquilade dos arrivistas que triumpha-

ram. O de Guimarães, a proseguir nas suas operecôes, terá o mesmo premio. . . Tem

direito a isso.

Eu live de informar a assislencia de que não se realizava o sarau. E querem saber

os Mariannos do paiz, a resposta da assembleia : uma risota.

E' que por muito severos sobrecenhos, quc as auctoridadcs apresentem. hoje as

suas prepotencias cahem em pleno ridiculo.

Poucos. muito poucos se exaltam. Não vale a pena, Nenhumas exaltacôes conse-

guem já deter a sequcncia fatal dos aconlecimentos portuguezes. Não vale a pena.

Na vida dos povos como na dos individuos. ha momentos em que se torna facil rever o

seu fim. Eu creio quc em Portugal não ha duas pessoas intelligenles que mantenham du-

vidas sobre o resultado de toda a desorganisa^ão que por'hi lavrj. estala e despedaca

o esqueleto da nacão.

Nôs, os que ficamos a conversar, apoz o episodio, não as mantinhamos nem man'

temos. Por isso nos riamos a bom rir dos Mariannos variados que occultamenle gerem

as adminislracôes do paiz. Os dilos esfusiavam. Exaltarmo-nos ? para quê?..

As rujs do velho burgo eram desertas, e da bruma fôsca dos céos que a luz dos

fôcos eleclricos a custo verrumava, cahia um ar gelado e humido sobre a cidade a dor-

mir. invadmdo as ruas lortuosas e estreilas onde na meia-sombra. as casas punham uma

nota evocadora de outros remotos tempos. . . em que a liberdadt■ ainda não vivia !

Alto aquella aberta face tostada de homem da montanha, olhos rasgados e claros

a derramar vida intensa sobre ella, o P." Julio Barroso a meu lado inquiria da politica

do paiz ... , ...

E eu fui contando devagar. devagar. a histona d uma cnse sem rcmedio !



POR J. DE FARIA MACHADO.

Viveremos...

LÅ
longe. no velho casarão que domina o exlenso valle. que desce. em degraus de

verdura, aíé ao rio. todas as noites. segundo velha e piedosa usanca. a ultima do-

natoria d'esse solar infancão. resa o terco com seus servidores. Adoravel, enconla-

doro^redicoo. que alli se montem immutavel, e que o desvario da epocha vae por ou-

tros lares. lenlamente matando, como tantos outros odorobilissimos costumes, que um

mou gosto sem limites, e umo impiedode sem defeso, aniquilou e subverteu. Bdns. deli-

ciosos tempos, que essas trodicôes piedosamente nos recordam,— visôes fugidios de

caslellos e solares. negrejando no cimo das collinas á hora boa e religioso de paz. em

que cado olma murmuro uma supplica e em cada lareiro canto o chommo viva d umo fo-

gueiro omigo. Bons. distonles e romonticos tempo?, dos encontadoras seroadas ao der-

redor do lume, onde velhas camilianas morgadas. de cabellos de práta. mãos fuzeladas

de raca eleita, tremendo. cantando no oiro do linho, contavrm oos rietos, oos filhos, oos

servicaes, historios simples dos bons tempos do covollorio, vidos de santos, casos sin-

gellos. onde sempre hovia a luzerna tremula d'uma moral sá. e assim lentamente. iam

formando essas a'mas, n'uma suave evangeliso?ão de mãe extremosa, incutindo-lhe o

amor da terra na lembranca da sua gloria; a perfeicão da vida no exemplo dos santos;

o caminho rasgado da existencia. na forca dos conceitos. E a fomilio, eslreitondo-se

unindo-se, n'esso existencia singella e amigo, tronsmitio se, perpetuava-se nas suas glo-
rias e nas suas bondades, através da voragem fugidia do tempo!

Assim pensava eu certa noite ouvindo equelle rumorejar piedoso de resas, olhan-

do ojoelhodos deonfe d'um quodro ontigo. donos e servidores, tocados do mesma fé,

unidos pelo mesmo dever, n'aquello horo de dcvocão, esquecidas jerarchias e gronde-
sas, todos abdicando de si proprios, para sá em louvor e gloria de Deus. erguerem

suas preces. E então eu senlia- mais do que nunco, o enconto. o poesio, o poder subli-

me. dessa suave religião que é o unico sereno desafogo para a nossa alma desesperado,
n este incerto momento d'inquietocôes e de desditas.

Fez se um curto silencio e logo umo voz se ergueu n'umo oragão sentida por esta

bôa terro de Portugal, tão gronde no suo fé e no sua gloria como inditosa e despresa-
da na sua desgroca fremenda! E a minha alma de portuguez, que para ella vive e que

por tanto a amar, alguma coisa,—nada e muito, — já Ihesacrificou, enchia se d'uma alegria
enternecedora, a exponsáo d'aquella felicidade que faz nasCer as lagrimas e seguia tre-

mula e enternecida n'aquella prece que subia e echoava no ve hosalão dosolar senhoriol,

como o voz estentorio da raco ou o gemer da nacionolidode em perigo. Ero todo o

possodo epico e grandioso. com o seu esplendor e a sua magestade solemne, de secu-

los d orgulho de victoria, esplendendo n'aquella voz supplicante e devota:

. . . 'Santa Mar/'a sem peccado concebida, salvae Porfugal, olhae por Portugal* . . .

e todos, repetiam possuidos do mesmo sentimento d'intima fé:

'Salvae Portugal I Salvae Porfugal I
N essa hora indescriptivel vi claramente o destino glorioso d'esta raca. sentio que

não podio ocobar terra de fanta grandesa e de tanta fé, que era inatacavel. indestructi-

vel uma nocionalidade. que Deus não poderia abandonar. perante suplicas tão sinceras,

e no negror incerto do presente. faiscavam resteas de luz purificadora. como um claroo

do futuro, como o prenuncio d'uma madrugada esplendentel Não, não poderiamos mo-

rer! De novo esta bôa ferra de Santa Mario, hovio de fruir horas da paz e da ventura.

de novo o seu pendão glorioso se desfraldaria epico e triumphante, na magestade dq
sol, ressurgindo n'uma eclosão cyclopica de lu '.

Não. não podia morrrer quem no passado e no presente teve a luz da fé o guior
os seus passos, feve o vontode de Deus o amparo-lo. a conduzi-lo, no caminho aspero
do friumpho,

'Salvae Portuga/. olhae por Portupah ... repetiam as vozes. fremulas. contrilos e

a minha almo novamente perguntava:
E havemos de morrer?!

Nåo. nôo morreremos que se outr'oro soubemos comboter, hoje—Deus louvodo—

ainda sabemos resar.



nnnos de velhos
(2." EDICÃO)

Umas
regrinhas minusculas ■

na meleria e nn forma. como lá dizem) equi dadas com eslo cpigraphe. cuido-
va eu que ninguem leria visfo : e não foltova razão paro ossim cuidor, pois das cousas minimos não

curo o pretor. Curou porém d'esta vez, e não sô um, senão tres prelores, se a conta não está errodo.

Do velho comornda veio uma carlinho, in 16.°, toda lisura e bondade como de costume. a dizer

cousas atfinenfes que faziara chorar por um dos olhos, rir pelo oufro. E' dos meus, já o sabia.

Bom e leal amigo I

Tive depois umas varie<;ôes do alta escola sobre motivos de senilidade, por mão de um concerlisto que

sabe do seu officio; as quaes lampeiramenfe enxerfei no meu thema, sem o dizer a ninguem.

Semper bene, mas não são as rugos o nosso mol, meu ou do meu companheiro. Esse é mal sômenfe para

quem esfremece a frescura da face, que os annos vão passondo sem piedade.
De Roma mesmo. da velha Roma dos Petronios e quejandos peralfos, recebi uma curiosa e amavel missi-

vo, que bem quizera aqui dar na infegra, mas não pode ser.

E ahi esfá como de nada páde surdir alguma cousa, fôra do caso de geracão-esponfanea.
Não é um incendio. excifado por simplts faulho. como dizio o regrinha dc lotim do nosso tempo : Scintil-

la confempla etc. : nem ogora nem mois tarde, á minguo de combustivel. Não haja, pois receio de conllagrosoo.
Quem de Roma escreveu, não é romano senão portuguez, ontigo olumno do seminorio de Broga e ogora

acodemico de umo Universidode romono. E pora inais dizer, não esfou auctorisodo.

Este confesla a fhese de que os novos naTT^conhecem nem vêem os velhos, e para provo ahi está elle que

viu, e de bem longe. Sim, em moleria morol as proposic;ôes universaes sofFrem excepcôes, e esfa é das faes.

Bem o sabe quem alguns annos lidou com a mocidade das escolas, a ponto de não poder agora viajor in-

cognifo pela sua provincia.
Tinha copio de exemplos para guardpr na memoria agradecida, de mo<;os de ro--to aberto e maneiras affe-

ctuosas. vindo ao encontro do velho para o saudar, e avivar lembran>cas do tempo escolar. Mocidade generosa,

hoje enfileirada nas c\asses liberaes. de clerigos, officiaes do exercifo, medicos, aduogados, engenheiros elc, mal

sabem o puro prazer que assim derramam no corngão do antigo mesfre. que nem os conhecio já !

E' verdade isso. é: para honra da mocidade bein nascida e consolacão dos velhos. Não lira porém á ver-

dade da proposigão, que não é occusocão de ninguem, mas offirmogoo de um facto perfeifamente nafural.

Assim fez Deus o mundo ; e o que Deus faz, bem feilo é : Emquanfo os mocos lidam, sigam os velhos o

seu caminho, olhos flfos no fim. Que d'esfa fôrma todos andam. nem os velhos desandam.

A^ora pora confirmar o facfo, aliás vulgar e comesinho, do que os velhos se vêem sôs por vio de regra,

darei dois festimunhos. recolhidos pelo meu solicilo correspondente romano.

Seja primeiro o do snr. Julio Danfas no fallecimenfo de Bulhão Paío :

■Não foi elle que envelheceu. foi o (empo que mudou transformando em volfo d'elle ludo o que o rodea-

vo. A Doloroso impressôo da velhice não vem do decrepilude,— sendo isolamenfo. Vivio enfre nôs e não nos

conheceu; e elle mesmo era umo figura quosi desconhecido poro nôs, porque todo o mundo romanlico havia

possado>
O oufro é de um illusfre e venerando socerdofe froncez, Mgr. de Baunord, onligo Reifor do Insfifnfo Ca

fholico de Lille, alma de poeta e de Sanfo :

'Que fairai-je ici-bas ? Elranger. solilaire.

Je suis une ombre erranle au milieu des vivanls,

Le siecle donl je ful, gêl lou enlier sous lerre,

Ef je ne comprends pfus la langue des passants,'

Fallêceu ha pouco, com »7 onnos, na invasão da Chnmpanha pelos allemães.

Porfanfo e o mais dos aufos, ficorei na minha que é de velho e chrislão : Não lemos aqui sociedade per-

manente, mas vamos no alcance da fufura. (Ad Hebr. XIII, 14),

E visfo fermos enfre mãos a 2.' edigão d'este Irabalho, não virá fôra de proposito prefender que saio

mais corrccfa senão augmenfada.
Pelo que proponho qUe onde na 1." se lê : ferreno chao da PUtolA, se leio antes : terreno chao da

PROSA, que é coisa algo differenfe, quanfo no risco de assentar mal o pé, e otras cosas mas.

Mais abaixo : APARTA-SE o horisonée pela frente
- Não, snr. não oporla tal: APERTAR é que é. Para

os velhos o fufuro é curva de raio cada vez menor, pois não é? Enfão aperfa-se O horisonte da vida, longe de

se apartar. _

Item. no Iaf;msinho de mesfre Horacio saía no fim do verso um Ot puer , que nao e d elle. 6e puero é

que ha-de ser. e no principio do verso seguinfe, que é mais bonito.

Minucias sem imporfancia, dirão : mas para tão apilareda obra . . .

E acabou-se.
M. C
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No anniversai io

.
, . e não poder visitor

o lua eterna jazida !

N'ão poder eu ir chorar

duas lagrimas de vida

quc tc fossem resgatar ! . .

=

PELO ?e GUILHERME D'OUVEIRA.—Porf
c

Um De prolundis sentido,

ao passar pelo cypreste.

geme. vento, a meu pedido.
oinda que olguem le empreste
um olaúde partido !

. . . e não poder levar flores

ao teu jazigc sem ellas !

Contar-le os meus dissabores

d esto vida sem estrellas

no treva des minhas dores! . .

Veste. neve. a natureza

de bronca sobrepeliz
o ver se ella tombem rezo

como sei que rczo o liz

a suspirar de trisleza.

. . . e não poder eu. sôsinho

ir colher goivos nascidos

pelo caircl do caminho !

Levar-t'os entretecidos

em pcrfumado raminho ! . . ,

A ver se ella. neste dia,

off'recc a hostia do sol

sobre a sua campa frio

oo surgir d'um arrebol

cheiinho de nostalgio !

. . . e não me poder joclhar
eu hojc no campo-sonto,
sendo o tua campa allar

aonde lodo o meu pranto
a Deus eu fosse offertar ! . .

Lirios rôxos, macerados,

oh I Thuribulos d'incenso.

deixae-vos ser embalados

n'aquelle incensor intenso

e que embaNamizo os prodos

V'ae, ô brisa, lá chorar,

teu orvalho crystalino

por mim vae lá derramar,

pela manhã. quantlo o sino

por olma d'Elle dobrar !

De joelhos, arvoredo
sombrio do cemilerio.

levanta os brecos c, qucdo,
medito n este mysterio
dc que Deus sabc o segredo.

O avcs psalmodiae
Requiescets sagrados
e, por mim. canlae, cantae

vossos threnos enlulados,

junlo á campa dt meu Pael

Åi ! junto ao coval e, assin'

um Memento lamuría,

aspergindo ahi, por mim,

d'agua-bente a lousa fria

com hysoppes d'alecrim!

E tu, vento, aquellas rosas

que desfolhar's hoje ainda

vac depôr-lh as. olorosas.

e tornar-lhe a campa linda

n'estas horas piedosas.

Ao cohir do torde, enfão,

leiam todos no sol pôr
o Dies irae christão,

o Dles irae de dôr

que vae no meu corecão !
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l—Os soberanos da Sorucga

patinando sobre o gefo

2 — ,Va .Serra tfe Cuadarramå

Um pafinador dando uma diffícil

volta:

3
- Guadarrema. Duranfe um

passeio alravez da floresta.

4
— í.'/n specto inleressanle da

Serra de Cuadarrama
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(© Pagii^a da Gaerra Ktiropeia -'fl

0> imperadores Guilherme da l/emanha (/) e Carlos da Auslria-llungria (2) duranle uma visita ao quarlel general-alkmio

Quatro senhoras conductoras dos camiôes da cruz verme/ha

ing/eza com o seu novo fardamento

Ouafro senhoras empregados no servico

de policia em Londres

As senhoras E. J. Smith e Markham manufacturando um

aesinfeclanfe n'um faboralorío chimico em Londres

A senhora F. L. Slereuson secretaria

de L/oyd Ceorge
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uma Pagina d'Arte
0 beijo de Júdas d'Hkbkkt.

bepois
da ora?ão no Horfo das Oliveiras, emquanto os discipulos dormem. Jesús,

prepara se para o gran<Ie sacrificio. Uma malta de judeus, conduzidos pelo
traidôr. approxima-se. . . E' o momento escolhido por Hébert, o Chopin da sua

arte, como alguem Ihe chamou. o pintôr das delicadas morbidezzas. para o seu glorioso
quadro.

Jesus. vae ao encontro do alarido. que sôbe, rouquejante. das trevas... Então,
Judas de Karioth pousa a sua mão de reptil sobre o hombro do mestre e beija-lhe a

face. venenosamente . . .

Era o preco da traicão.

A scena fem uma magestade simples e dramatica. O Nazareno está no meio dos

bandidos sinistros. Sobre a Sua immaculada figúra de victima innocente quebra-se a lúz,
clara e crúa. duma lanterna de fôgo...

A sua atilúde é um mixlo de melancholia e dignidade. de compaixão e de repúlsa.
Lê se-lhe no rôslo, macerado pelos jejuns e enlristecido pelo abandono. o desejo fremcnfe
de sacrificar-se pelos peccadôres e de morrêr pelos humildes. E todavia na fronfe can-

cada. que o clarão deixa na sombra, ha uma lividez imteiramenle humana...

Sob a cúpula da folhagem vêrde-nêgra, clareando ao longe pela madrugáda, o vulfo

de Christo sobresahc tragicamente, dolorosamente. . , E a verdadeira imagem do cordeiro

entreguc aos lôbos.

A sua túnica. transparente de lúz — laranja ténue, rosa d ouro e branco-azúl— dá-

Ihe, á Sua humilde e frágll estalúa, um não sei quê de leve apparicão.. .

Rastejante como uma serpente. cingido como um reptil asquerôso, Judas de Kariofh,

o discipulo ingrato. beija o seu Divino Mestre . . .

Em roda tudo são visagens de bandidos, cujas silhufas convúlsas fazem resaltar

ainda mais a plácida nobrêza de Jesús de Nazareth. . .

O Bei/o de Juda sé infelizmente a única tentativa de Hébert na Arte-Christã. Du-

rante algum tempo. depois que a sua alma impregnada de mysticismo creou esla mara-

vilha, elle senliu se cancado e incapaz de trabalhar. O esfôrco tinha sido grande, tanto

sob o ponto de vista piclural, como sob o aspecfo de visão religiosa.

Amigos intimos. poetas e pintôres, que consideravam o Beijo de Judas como a sua

obra-prima. superiôr ás Cervarolles. não obslante a opinião em contrario de Théophil3
Gauthier, perguntaram-lhe o molivo porque não confinuava naquella senda lão promef-

tedôra.

Héberf. o amigo xle Gonnod, outro grande artisfa religiôso, calava-se um instante,

como quem medita em coisas serias e profundas. E depois. baixando os olhos cheios

d'e ternúra. dizia simplesmenfe : Je n ai pas osé...

ManoelSemblano

PfllESTRAS DE ARTE QÅ\\\SZÎ\
IV. Architectura—(nocôes geraes)

■ I
j__ architecfura. diz Lepare (Arte Sacra pg. 77) é a arfe que nos edificios incarna a belleza da Socia-

LJk bilidade humana,. Esfa revela-se nas tres grandes modalidades sociaes: a familia, o eslado, a re/i-

I 1 gião, ás quaes correspondem parallelamenfe, como expressôes architecturaes a casa, o palacio e o

I I templo. E pois que os formas sociaes maiores conteem em si outras subordinadas, o municipio,

expressão da sociabilidade dos habifanfes da mesma cidade. a caserna, symbolo da sociedade militar, as casas

dos corporacôes ou mesléres, o feafro, logar de recreio. o arco friumphal commemoragão do povo victorioso



elc. elc. scrão outras manifestogôes
da archilectura emquenlo esfo expri"
me grupos parciee? da sociedode

civil. Apresentorão estas em si, tra-

duzirão em pcdra, as ideias que sym-

bolisam.

A orchiteclura religiosa nasceu

da neccssidade que sentem os so-

ciedades religiosas de consagrar a

Deus um logar em que se prestassc
o culto social ao creador de lodas

as coisas. Todas as nacôes antigas
a liveram, com suas caracferisticas

proprias e bem adequadas ao viene-

ro da religião professado. \o orier.-

le, em geral as forma^ massĩgas,

_;igantescBS e escuras preiiomina-
vam. Na Grecia nasceram as formas

elegantes, ligeiras como os dcuses

do Olympo. No povo cleilo. o tcm-

plo de .Jerusalem era o casa dc

Deus, o logar onde flle acceitava os

sacrificios e ouvia com benignidade

especiol os orocôes dos fieis. Roma.—Patacio Farnesc

No Chrislionismo DcilS feilo *- .xi~i.ler.nlo como o m„is piíltiln mmKlo ilc iirchilcclura do r< r>,>v mci.lo

Homem não limitou o Sua Séde a uma cidade sô.

Tanto a basilica lausloso do Voticano como o mais huuiilde capella de colmo, erguida pelo missionario

nos sertôes mais inhospifos, são lemplos Lhristãos. Mais oinda. Nestes (emplos, Deus não assiste sômcnte por
uma presen<;a invisivcl como no allo das collinos sagradas, mas está real e vtrd_jdeiramentc presenle onde quer

que se conserve a Sagrada Eucharistio. Tanto isto é verdode que não posso esqufccr o sensocão de deserto que

sentio quando na Allemanha. Hollanda e Ingloferra visitei as egrejas usurpadas pelos protestanfes, Eram como

um annel de ouro, fino>rente lavrado, o que houvessem tirodo o pedro preciosa, erom umo côrle esplendorosa,
magnificente, onde lalfavo o Rei.

O lemplo pertcnce á communidade christã; acom-

panha pois o estndo nioteriol deslo, fanfo mois rico e

yjrandiosc quonlo eslo crescer em meios e poder. E' cosa
de oracão, do sorriiicio liturgico. Tudo nel!a hade cons"

piror para o 'raduzir. E' sobretudo morada de Deus, o

mais digno cdifiao do povo christão.

Ao femplo se ligam os baptisterios, os consigno-
lorios (logares onde se chrisnmvo) os forres e campa-

narios, senfinclas e vozes respeclivamenfe da csso dc

Deus.

Logo opoz o (emplo vem o necropole chrisfã. 0

cemiterio conserva até o dia da resurren.ão os corpos

dos fieis. esses corpos que loroni femplos vivos do Es-

pirito Sonto, corpos que muifas vczcs forain sacrifico-

dos para defender e feslemunhor o lé. A necropole é

consagrada pelos reliquios do3 mortyres, dos confesso-

res. das virgens. Sobre o (umulo desses heroes mu'fes

vezes se hêo Ae erguer as bosilicos christãs. Enfre elles

que no dormitono (esfa é o significafão real da pola-
vra cocmeterium) esperam o premio dos seus combates

e os que na ferra lucfam por os imitor há umo união

infima da mesmn fé, da mesma esperonca, da mesma

caridadc. Isto indicam os epifaphios, as pinfuros, os

ornomenfos e a propria eslructura cemiteriol.

Seguem-se os edificios deslinados o ocolher' as

pessoas consagradas a Deus, os chrislfios que aban-

donarom o mundo para procurarem uma união moior

com Deus por iima vida de oracão. penitencia e traba-

Iho: os convenlos cu mosteiros religiosos. Nelles ha

de apareccr a ideia do cenobifismo: casa de Deus, ta-

sa duma communidade religiosci.
Pinalmenfe os asylos, hospilaes. gafariss, orpha-

notos, todo essa flora nascida da coridode chrislã, de-

■e exprimir a ideia divino da ceridede pora ccrr, <■ proximo pela c:'i.nege<;5o h roico dos que sc dedic<im inleira-

nnente oo bem dos pobrev ao allivio dos dcsamporjdos. A nião benclica Co f indador, quando estc não se es-

conde por uma ocrisolado modestia chrislĩĩ. oporecen'i ue^les cdilicios.

E' esta ideia. toda chrisln, que ha de contra distin>.;iiir a nossa archifecturo da p.ig'i. A esta se hão de pe-

'icaJ r>.-r. rl-pas de solfrerem moJilice<,ô._s voriadas, devem expri-

Temp 'j vbille— J ivoli

d;r 05 e.enic'iiloi c'as<ico5. q'je dspais
mir a ideia chrisíã. 5e:n elli ha\er,j :

deve scr a Architecfura Ciir'slã.

3e pun

alj.vs e vi.'.-.idas, insiun.'ntoî e palacios. ma3 muilo distantes do que

AGNL'S.



Monte Pio do Clero Secolar

Portngnez
. uccessor da Veneravcl Irtnandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerlgo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n'este Montt
Pk», deve envlar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos, morador
o~\ Avenida Pontes Perelra de Mello. 41. Lisboa, os seguinte docu-
aentos:

— ••' Certldão d'edade, devldamente rcconheclda por notario.
—2.' Dois attestados, ou declaracôes medicas juradas e reconhecidas
por notario, em como não soHre de molestia actual, ou habitual (pa-
Lavras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracão jurada, do secretario
ia Camara Ecclesiastlca respectiva, ou do Vigario da Vara, Ard-

Sreste,
ou Ouvldor, em como está no legitimo exercicio das suas or-

ens, exerce o cargo de... e não está incurso em processo aloum
eeclastico ou civil.

Os documentos podcm ser em papel cnmimim,
Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga deve diriglr-se ao

gev. Padre Antonio José de Carvnlho, residente na rua de Santa
Margarlda, 9, em Braga, ou ao Padre Leonel Aragão Dantas de Sou-
la, morador em Laranjeira, Monsão; ambos são socios correSDon-
dentes do Monte Pio.

Este concede subsidio na doenca, suspensão e falta de colloca-
cao; paga visitas medicas aos socios resldentes em Lisboa e nas ter-
ras em que residirem 20 socios; dá 10 escudos para operacôes cirur-
glcas, ou conferenclas medicas e 10 escudos para auxllio das despe-
las com processos ecclesiasticos ou civis; todcs podem celebrar na
eaoella do jazigo sito na rua numero 5, do cemlterio do Alto de S.
toío; faculta a livraria aos socios, que a desejarem consultar; tem
mreito a comprar para si e para as suas f-iii!ias medicamcntos me-
Ihores e com abatimento de 20 p. ~. nas pharmaclas mutualistas de
usboa; todos tém dlreito a ser sepultados ou depositados no refeii-
do lazfgo, etc.

Concede o subsidio de vinte e cinco escudos e mortalha para o
i neral dos socios resic"entes em Lisboa, e o de vinte escudos para o
lu»eral dos socios resldentes fôra de Lisboa.

FRIGIDEIRAS E RESTAURANTE

6a$a do Ca/]fi/j/j0

bargo de S. Joåo do Souto

BRA6A .

Esîabelecintenfo mais aníigo
e acrediîado nesfegenero

A. d<o Monezon

NSASiUAL DAS FBLHAS D£ fftARIA (Con*rega<?(> s marianas)
Preîos:—Encadernado em carneira, 490; em cbagrin, corte doirado, 540 réis.

MANUAL DOS GONGREGADOS DE N. SENHORA
Pregos:—Encr.dernado em percalina, 440; em carneira, 490; em chagrin, corte doirado, 540 réls.
Novas edigôes, feitas por A. de Menezes, em harmonia com as ultimas regras publicadas.
Francos de porte. Para registo, mais 50 réis por pacote. Os peclidos, acompanhados da reapeetiva importanci

:eTeED ser feitos a ANTONIO GOMES PEREIRA. Calle San Yelmo, 21—TUl.
HltAíiA—>'n admimstrarão da •llluslrar.ĩo Catholica* rua <ios Martvros <la Mepul>li< <i.

SO PflRTO- .loaquini da Silv.i e Molo & C.a— iu.i do Cor|ioda Cu' ii'<ki, !'.» a :M.

Jlrte e Re!igiâo
Offlcinas de escaíDtara % entulbaaor

47—"Rua da Fabrica—49

PORTO

^

Deposito de imagens, sanctua-
rios, banquetas e toríos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execucão de encommendas pa-

ra as Provincias, llbas, Ultramar
e Brazil.

Precos e íodns as înformagôes

Pereira d'Abreu & Ríhos

SMCCESSOR

José da Silva Franpa

OC- u

(F>ara 1917)

Está publicado este excellente AL-

MANAQUE.
A' venda nas principaes livrarias e

na administra^ão do BOLETIM MENSAL

PPFPOS
Brochado, 250

rĸhVUi Cartonado, 320

TEIXEIRA de ANDRÂDE
Professor o'a Esco/a Academica

Rua de S. Marcos, 46

Ensina linguas para o Lyceu.

Escola Normal c Commercio.

.-J\
• / ^
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<( Escriptorio de Negocios Ecclesisticos
S —— DO =_=_

} Padre ^illela $ Irmáo

(Joaquim Pereira Villela)

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos
e Civis encarrepa 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 reduccão de legados, sanatorias, em geral quaesqucr ,-

Breves Apostolicos. e tambem dos negocios dependentes
das reparticôes civis, judiciaes e militares em reJacåo com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é trafado

com sunma brevidade e maxima economia.

'#V'#»i ftitr.rns ao tnrstno eseviptorio uina typofjw-aphin
a tptipov, -ttenoininada fto* KvltttH tto JMitttto, , c oflicina

ftr encfiftei'nacão omte *ûo eæecutftttos

qitaesquei' trafiathos, coin a maari*ta rapides, perfeic&a
e econotnia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escriptorio ao

P.e ^illela $ Irmão

83—RUA DOS MARTYRES DA REPUBLICA—31

(AntigaRua da Rainha)

BRAGA —

sc. ■■■>;■.*..
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