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fornecem-se da

casa lYIonieiro Borges

^_
(Ruas do Sol e Batalha-Porto)

por ser a mais completa no seu genero

O que ha de mais belo

emlMAGENS
de mais importante

em PARAMENTOS
e de mais fino em

ALFAIAS

ESCULTURA

RELIGIOSA

EAl

MAOLiRA

Titulo da Casa Monteiro

Borges
Ornamentos d'Egreja

Titulo da Casa Monteiro

Borges
Escultura Religiosa em

madeira

i-iinB

Monteiro Borges — PORTO

Quem imita esta casa reconbecfi-lhe a snperioridade

A im-

pn?nsa

Ornamentos

d'Cgreja
\ isitamos hontem a antiga e

acredítada casa do sr. Monteiro

Borges, a mais bem sortida e com-

pleta em todo o gsnero de orna-

mentos de egreja em Portugal.
N'esse estabelecimento podemos de

faclo exanimar uma admiravel ex-

posicão de paramentos e artigos
religiosos que merece ser visitada.

No amplo estabelecimento, situado

á esquina das ruas do Sol e da

Batalha, não sô se encontra um

importante sortido de ornamentos

de egreja, do qual se distingue umas
ricas sanefas para andor andor fei-

tas de lhama de prafa. coit. borda-

dos a oiro, trabaiho primoroso,
bellamente executado e que faz hon-

ra á industria nacional, mas tambem

uma colleccao variadissima de obras

em bron e e metal. via-sacras, me-

dalhas, tercos, etc.

A casa do sr. Monteiro Borges
de ha annos que vem assignalando
a sua existencia, imprimindo um

acctnluado progresso á industria

portugueza dos paramentos de egre-
ja, salientando-se todos os seus tra-

balhos, incluindo o fabrico de co-

rôas e flores artifieiaes, pelo esmero
e perfeicão com que são confeccio-

nadas.

E,sta exposicãp é digpa de vec-se

porque offerece ao visitante ensejo
de apreciar muitas e diversas obras

e artigos religiosos notaveis e de

grande valia.

De 'O Commercio do Porto» .
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Azylo de S. José em Braga

Nem
lodos que estudam com paixão a psycholo"

gia portugueza conhecem profundamente a for"

mosa alma de Braga. E ella é inconfundivel

de caridade como singular de piedade. Braga é a

Roma Poríugueza em devocôes e obras, todos o di-

zem. Mas nem todos estudam de perto a pureza d'es-

sas devocôes e a abnegacão que é preciso acrysolar

dentro de sacnficios, por vezes inverosimeis, para que

essas obras florescam e fructifiquem entre as melhores

do seu genero.

Quantos conhecem a caridade. a primacialidade
administrativa, o valor invulgar do Asylo de S. José,

abrigo. conforto e commovente ventura de noventa

velhĩnhos que. sem aquella obra adoravcl, morreriam

de miseria e desamparo?
Creio que poucos. E, entre ellcs, me contava eu

alé ao dia 11, domingo chuvoso e tristc, abafado em

brumas que nevralgisavam os mais forfes.

Mas, n'esse dia. surdiu-me um benemerilo do

Azylo e assim de Braga, por magnanima infcrven-

cão do snr. Felix Cruz, o nofavel artisla de photo-

graphia que lodos eítimam com admiracão e affecto.

Esse benemerito, de lendaria devocão pelo Bem, é o

snr. Augusto Cesar de Magalhães Cruz, insinuante

de presenga e palavra, Sccretario da Direccão do

Azvlo de S. José, e tão ardentemente apegado aos

Visla dos leirôes, lomada do fim da cêrca



Alguns membros da Dircccão
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hũllando Adolpho Ribeiro dn Cruz. Adclino Correi.i. Anlonio I Rodrii>ucs e.luli.. Amorim L1111.1

Sa/a das Sessôes

IL-USTRACÃO CATHOLICA 4eSl



Jardim d entrada (ao fundo parte dos dormilorios e refeilorios)

constantes progressos do estabelecimenfo adoravel. que Ihe dá o melhor da sua infelligencia, do seu

coracão e da sna forte e fecunda vonfade.

Tmham-me empolgado pouco antes as bellas photographias. gravadas junto a esfas linhas.

Tinha-me eu espanlado, penalisado. e fambem envergonhado, de não conhecer, nem mesmo

nos seus tracos exteriores. obra lão vasfa, edificio lão bem adaptado ao hygienico e Iranquillo aga-

zelho de dezenas de velhinhos.lĩ ui. /_>r. i io _> uí_ vc._.__._.i_ir->.

A presenga do snr. Augusto Cruz logo me proporcionou uma visifa demorada á bell a casa

Caleria dos Bemfeilores

iMUSTĩî.ACAû CAT;?DLICA



Djrnnlorio Moreira Ciuimnides (>io fundo rouparia

de Caridade. e com tão genlis deferencias. com tanla precisão e minucia de informecôes, que eu e

o prezado e illustre propriefario d esta revista, snr Joaquim Anfonio Pereira Villela, tivémos em

tal occasião horas de bem salutar olvido das muitas frislezas e egoismos que nos salteiam a lodos

pe la vida fora. .

Sabem, ao menos. que o Azylo de S. José fica no brgo das Therezinhas. a dois passos do

alto de Nossa Senhora de Guadelupe, absorpcão frequente dos meus olhos tão íatigados já de es-

pecteculos mundanos. Occupa o antigo convento da_> Thcrezinhas e. pelo seu parque, pitloresca-

mente accidentado, aberlo em rocha viva, gânha um dos visos mais elevados, sadios e soberanos

que podemos fer em Braga.

Dormilorio de S. José

Ilí 'JSTP.' : '. C CATHOLICA



Quem o fundou? Ignoram-no muitos. apezar da inscripcão respectiva, e isto porque as la-

pides venerandas são einda mais desamparadas de lcilores do que os velhos in-folios.

O fundador foi Fernar.do dc Oliveira Guimarães, no anno de 1850. sob os ausp.c.os do

Governador Cml de enlâo. Ccnde dc Yilla Pouca.

Doou O. G'iimarães uns predios da rua das Aguas. e n Jles comegcu o Azylo a sua e.vs

tencia.
. ,

Mas a installacão eru acanhada pnra os frns generosos do estabelccimento, e os amigos do

Azylo não descancavcm na porfia sanla de o alcjarem melhor. O conego Moreira Gu.maraes íoi

admiravel de aclividade. zclo e devocão. aproveilando todas as opporlunidades para a acqu.sicao

de mais amplo edificio. pcrsistindo com tenacidade no seu anhelo. O Diario do Governo de 24 de

Maio de 1884 auctorisava emfim o alojamento do Azylo no velho convento das Thcrezmlias, mas a

posse sô se reelisou

no dm 1 2 de Junlio

Ah! mas o ^■^'j^^^^--^v^^->«>*^^ CíZZ^Cc^t^^
*"*"

'J**"
velno convento cs-

lava desmanleladc

era humilde de pm

porcôes e peccava

demais no estv'n

archaico. não raro

em briga com as

condicôes hygiem-
cas d'um a_-ylo de

velhinhos. mui f os

d elles enlrevados.

Afinal, impunha-ie
uma dispendiosa re-

parecão, reconstru-

ccão em grande par-

le, e ainda o levan-

tamenîo de constru-

ccôes novas, já quc
o terreno era am-

plo, lanto como ex-

cepcionalmente l<_-

vado por um ar s<i

dio c puro.

E depois. ao
n a sce n I e , corria

uma verdadcira c

fragosissima escar-

pa que urgia trans-

formar em cêrca e

talvcz em parquc,

oflerecendo hortas

e latadas, bellos re-

poisos ao ar livre,

afé solarinscomo os

que Rikli delineou

nas nevoenfas vizi-

nhancas do Danu-

bio.

E essa es-

carpa era tão longa
como áspera de im-

mensos agglomera-
dosdegranito.Quan-
fo frabalho. quan-
tas despezas, quan-
tos esforcos her-

culeos, não exigia
Crupo dos inlerr.adcs. lendo â sua frenle a Direcloi

aquella obra que os pessimi^fas capilulãvam de ulopic?

484 ILLUSTRAgÃO CATHOLICA
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E passo de largo sobre despeza?. porquc, se pensar na salisfacão de fodos os legados
pios no dispendio com a festividade a S. José, o Padroeiro, no pagamento de contribuicũes e fo-

ros. seguros dos edilicios, efc, fico alurdido como quc sob a impressão d'um prodigio que entra

nos dominios da Ihaumaturgia.
Was enlrêmos no Azylo Os factos. o pioprio aspecto dos azyladov .■ ordem e a hygiene

do que visitei sem

ser esperado por

ninguem. logo a se-

guir a uma conver-

sa viva e corfada

de curiosas pergun-

las, dcvem fallar al-

lo do que hoje te-

nho como admira-

vel e consolanfe rea-

lidade.
*

Logo á en-

Irada, depôe, corno
uma evidencia de

conforlo e bem-es-

lar, um velho de

harba branca e cur

la, João Firmino de

Faria, azylado que

é um dos melhores

collaboradores d a-

quella obra de sau-

de, paz e agazalho.
Rosa-lhe as faces

um sangue rico e

calmo. O seu olhar

é lão affecluoso co-

mo forle. Ha no seu

semblante a plenitu-
de d uma alma que

encontrou o seu mc-

Ihor ambiente e por-

issolhe dedica quan-

tos servicos tem ao

seu alcance.

Faria com-

prehender admira-

velmente a obra de

caridade e di^cipli-
na, o sonho amora-

vel e, ao mesmo

tempo, pratico dos

direcfores e da mo

delar direclora. E

assim é o melhor

braco detodos, sem-

pre dedicado e sem-

pre prestavel e sem-

pre honesto.

nlerna. D. Mana Thereza dos Anjos Fcrreira Não ha de-

vocôes d'aquellas em obras que não são rigidamente ausleras e ungidas do ver Jadeiro espirito cari-

pnor jjjuî^H

,._-. 'm,,C: ''""&
;■ •"'•>%" '?

- %

.-/>■''— ^W .
-■**ĸ
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Dormilorio para homens

fativO. João Firmino de Faria é um documento palpitante da superioridade administraliva e mo-

ral do Azylo de S. José.

Mas entramos na sala das sessôes.

Fica na parte antiga do convento, no que era locutorio.. Sala melancolica, sim, e de molde

a humedecer os olhos menos affei.os a lagrimas. Mas o aceio e o singelo bom gosto já alli plei-
teiam com a despretencão, e os retrafos dos bemfeitores— entre elle?, o illuslre Arcebispo D. An-

tonio José de Freitas Honorato,—dão uma nota magestosa e veneranda.

E toda a parfe velha do convento offerece a mesma innovacão piedosa que modernisa e

Dormi'orio Cosia S. Rcmão' , puia iriul.'.ces

4Sfj ILLUSTRAQAO CATHOLICA



Refeilorios de homens e mulhcres

areja sem profanar o estylo do passado. O espaco é aproveitado com bom senso, deixando a tudc

desafogo e conforto, e afinal com uma simplicidade artistica, que captiva e enternece. A cada pas-

so, foram alteados os fectos, para franquear a luz e augmentar a ventilacão. e nunca essas obras

ferem com insolencia o velho e modesto plano, parecendo que afé n'isso ha um culto sadiamente

religioso e nobre.

Approveita-se e melhora-se 'udo, sem destruir nada impiedosamente. e depois construe-se de

novo
—

e que vastos edificios!—contando-se com os genuinos milagres do mais rigido tino adminis-

fralivo, e tambem com a protec^ão de Deus que tanto tem abencoado aquella obra incomparavel

São magnificos de cubagem e Iuz os refeitorios dos homens e mulheres. e não sô os mc

dernos, porque o da parte antiga, ou velho refeitorio, -offreu uma adaptacão tão bella e perfeite

Cozinha
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que mais parece

obra de arte re-

construclora por ve

Ihos moldes do que

resto de edificio dt s-

mantelado e hum:l

de. _ _.

Os dormito-

rios não me sur-

prehenderam sô por-

que já tudo os pro-

mettia vaslos, m<
-

delarmenfe hygícni-
cos, e destacando-

se um d elles com

10 janellas d um la-

do, 5 do oufro e

ainda 3 d outro. lão

ventilado e lumino-

so que, apezar do

(empo triste, eram

gratos aili o ar e o

nitido destaque dos

menores objeclos,
commovendo-me es-

pecialmenle a lim-

peza e gosto com

aue emergiam tan-

fos leitos, aîvejanles
de roupas.

Os clormito

rios Oliveira Gui-

marães e S. Romão

envergonhariam os

de alguns hospicios
demasiadamente vin-

cados por um cspi-
nto apenas merce-

nario. nada admi-

rando assim que ou-

;.ras dependencias,
como a bella saia

dos Bemleitores —

opulenta galeria dc

retratos— nos inle-

ressem e piendam
em cogitecôes irrepr miveis sobre o pcder da ordem e do bom-gosto.
,. -f_'.^Mas eu surprchendo, de golpe. o dormitorio mais emocionanle — o dos entrevados, e dá me

vonfade de ajoelhar dianle da grande alma que innunda de dôce e intima alegria aquelles rosfos

desannuviados de enfermos que, no meio de tão carinhoso conforlo. nem sentem a invalidez nem

a tristeza da forcada immobilidade.

E comprehenJo, n'u.n relampago, a significativa alegria dos oufros azylados que vivem tão

-impos, tão rosados e sadios apezar das injurias dos annos. Aquelles olhares francos e calmos,

aquelle bem-estar como que vibranfe, dizia-me:—Admiram o nosso ar feliz e placido? Pois vão ver

coisa mais surprehendenle. Vão ver os enf/ evadinhos.

/nlerior da Egrcja

Não me abunda o espaco M i~ uma figura adoravel e candida me corta a rápida narrati-

va. E a da internada D. Rosa de Jesus Pereira, naturai de Guimarães onde nasceu em 1852.
• E um livro aberto de saud-ndes angelicas, de reminiscencias enternecidas. Tem na voz, in-

fantil de simplicidade verbosa, um poder evocativo que vem até ao coracão com um estranho per-
fume espiritual.

E, ao seu lado, eslá a senhora D. Maria Thereza dos Anjos. a directora, simples e distincta,
modelo quasi inverosimil de saber economico. de caridade perfeita, de primores lidalgos.

4'SS ILLUSTRAgAO CATHOLICA



Tanques e /avadouros. e parle da cêrca, no a/lo da qual se vê o Oralorio de S. José

Ah ! quanto lhe devem aquelles velhinhos, e como ella fica bem ao pé da nobre Direccão

presidida pelo snr. José Joaquim Dantas. e fendo por membros homens como os senhores Augusto
Cruz, Secretario, admiravel de devocão. Dr. Francisco Fernandes Duarfe. Fiscal, José da Silva

Maia, fervoroso como poucos, Adolpho Ribeiro da Cruz, Antonio Joaquim Rodrigues, o sanlo an-

Accpsso para a cêrca dos leirôcs



Visla lirada do Jardim de S. José

Visla dos Leirôes, lomada do fím da cêrca
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cião, Adelino Correia, Antonio Joaquim Lopes dos Reis. José Goncalves Ralha e Julio A. d'Amo-

rim Lima, qualquer d'elles digno de melhor homenagem, se o espaco não escasseasse!

*

Mas poderei eu esquecer o parque que arrancaram das penedias, cortando-as, planfando
hortas e vinhedo, talhando canfeirinhos de flores, tracando ladeiras e veredas de suave percenta-

gem, obrigando emfim os rochedos a apoiar um dos mais lindos miradoiros de Braga ?

Já é lindo e poetico o Alto de S. José. Mas o Alto da Cerca, dominando todo o edificio.

com ares tão lavados e livres, e expondo nos aos pés toda a cidade, e logo um enorme horisonte,

todo esse cadeado de bellezas que vai de Montariol ao Bom Jesus. ao Sameiro, á Falperra. e que

além da ladeira. nos mostra Tibães e terras mais remotas, a linha do Cavado, as verduras e serras

que correm até fechar o panorama indelinido, —• oh I esse Alto, vale um sanaforio e um viso excel-

lente para estudo e deleite. E a arte á roda faz de dureza e grandeza das rochas ou alicerces de

escadas e varandins, ou anteparos em socalcos engenhosos — com notavel bom gosto e avultadas

despezas . . .

Mas ah! lá baixo o poco, apezar de grande, diz que a agua não é bastante para tanfas e

tão variadas culturas, e lembra os enormes esforcos dos que a tiram todos os dias para o mais in-

dispensavel. quando em tantas outras coisas se podiam empregar esses generosos bracos!

Sô a Camara podia valer n isto benemeritamente, dispensando algumas pennas d'agua que

o Asylo pagaria com enthusiasmo . . .

Porque]não o fará ? Não é o Asylo de S. José uma obra grandiosa e benemerita como poucas ?

Não Ih'o merecem aquellas dezenas de velhinhos que rezam enternecidamente por quem Ihes dá be-

neficios, o d um sorriso que seja, porque a velhice tem na sua gratidão a candura das creancas e

a poesia generosa dos doces crepusculosdôc ilos ?

JOSÉ AûOSTINHO.

_ Secular mmm
Successor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerleo d'ordens sacras, que deseiar alistar-se n'este Monte

Plo deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos, morador

na Ávenida Fontes Pereira de Mello. 41, Lisb9a. os seguinte docu-

ma

—\- Crtldão d'edade, devidamente reconhecida por notario.

-2
* Dois attestados. ou declaracôes medicas juradas e reconhecidas

oor notario, em como não soffre de molestia actual, ou habitual (pa-

lavras textuaes).-3.' Attestado, ou declaracão jurada dosecretar.o

da Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigario daVara, Arci-

preste, ou Ouvidor, em como está no legitimo exercicio das suas or-

dens. éxerce o cargo de...e não está incurso em processo aigum

ecclesiastico ou civll.
,

Os documentos podem s*.r em papel commum

Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga, principaliiiente

no concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Jose Antonio

de Carvalho, residente na rua de Santa Margar.da. 9. l.o ein Bra-

ga. ou ao Rev. Padre Leonel Aragão Dantas de Sousa. morador em

laranieira Moncão se residir no concelho de Moncao; ao Rev. Pa-

d«^D&sTffonso'do6 PaQo. capellãcl ^a Misericordir! de Vian-

na do Caslello, se residir no conceiho de V.anna do Castello; ao

Rev Padre Manuel do Costa Freitas Ribe.ro, se residir no conce-

Iho de Famalicão ; ou ao Rev. Padre José Anton.o de Can.pos Ju-

.niot! parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se res.dir :.o concelho
.

de

Agoba^ padres s.o sodos correspondentes do

Monte-Pio; prestam todos os esclarecimentos, fac.l.tam as admis-

sôes recebem as auotas, pagani subsidios,
etc.

SOeS,ESete ccncede subsidio na doenfa, suspensão e falta de colloca-

clo- paĸa visitas medicas aos socios residentes em L.sboa e nas ter-

.« em oue residlrem 20 socios; dá 10 escudos para operaîôes
cirur-

eîci-- oî conferenclas medicas e 10 escudos para auxllio das despe-

?^mP.oce.sos ecclesiasticos ou civis; todos oodem celebrar na

eanella do lazieo sito na rua numero j, do cem.teno ao Aito ae ^.

îôao- facSltaa lîvraria aos socios, que a desejarem consultar; tem

dJrelto a comprar para si e para as suas familias
medicamentos me-

SS?«'wm PabaatiS,ento deP20 p. c: na» P^Z^lSTTâl^
Ltoboa; todos tôm direito a ser sepultados ou depositados no referl-

í0

^Concedĩ'o subsldio de vinte e cinco escudos e mortalha para o

f ineSI dos; £>dM residentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

í n:ral dos soc'tos re3idsnte3 fôra de
Lisboa.

FRIGIDfflRHS E RÍSHOîHÍTE

6a$a do Carjtirjfjo

L>arqo de S. }oão do Souto

BRA6A

Esfabelecimenfo mais anîigo
e acreditado n'este genero



directam<

franco de porte a domlcilfol

Pefam hoje mc.mo a nossa collefão contendo

70 figurinos novos com amostras bordadas, representando

de modo muito exaclo a cxecufão maravilhosa dos nossos

bordados afamados, ass.m como os nossos catalogos de bor-

dados para roupa branca, collarcs e lenfos d'assoar com verda-

deiro bordado suisso.

Esta collefão é enviada franca contra a remessa a um

sello de 5 centavos.

A cscolha comprehcnde blusas e vestidos para sennoras,

meninas e crianfas em Cambraia, Vco, Crêpe, 'J.gandie, Linho, ctc. e bordado sobre scdas novidades desde frs. 3.90

n. nl TnrĩíTJ cnmo não s5o cortados.Vdlm ser confeccionados facilmentc sobre todos os padraocs.Ôs nossos bordados, como não são cortados, podem ser

Ao mesmo tcmpo offerecemos a nossa collefão das ultimas novidades

em sedas para vestidos e blusas : Tafeta, Crêpe, Charmeuse, Gabardine,

Eolicn..;, Fália, Cotele, Veo, clc, cambraia, suissa 120 cm de largura desde

frs.1 i 5PJ0 mctro. Grandissima escolha sobretudo em preto, nicio luto, assim

comir 'tm branco e côr. Esta collefão é igualmente cnviada franca contra

a remessa d'um sello postal de 5 centavos.

5c/tCÚCÍJer& lû
JLucerne, 82

(Suissa).

Casa Suissa -- Jtfercadorias Swssas.

&
,

s®.

Livraria e Papelaria J
CRUZ & C0MP.A (Editores)

121, Riia NoVa de S°*isa, .I8â*-BRAGÂ
Telephone d.° 29 Telegrammas: CRUZ Lt\#«ARIA—BRflGA

Casa fundada em ISSS

Editora de muitos livros approvados e adoptados em todo

o paiz, para o ensino primario, tiotmal, secundavio e superior e de

muítos volumes religiosos, litterarios, etc. etc.
Remette-se o catalogo a quem o requisitar.

Lm

SÉDEXO PORTO:

46—Rua do Loureíro—48

fîom representacão em todo o pa z

e no exlrangeiro

fc^~A C^

MâDuel Clernen.e

Barbosa & Ca

^deS.Vicforn.°18--BRíí.âA

Vende iivros e objectos religiosos

i^


