
'^

f

^ k rainba Maria de Inglaterra condecorando os marinteiros internados no hospifrl Haslow v_

PROPRIETARIO

Joaquim Antonio Pereira Villela

DIRECTOR

Dr. Francisco de Souza Gomes Velloso

ADMINISTRADOR E EDITOR

Qemente de Campos A. Peixoto.

Ulustracão Catholica

Revttta li tteraria umanal de Informacio graphlca
« m »

Redacclo, admlnlítrmio - typograpblt

83, R.dos Martyres da Repub'ica, 91

BRAGA

Numero 207 Bnga, 16 de Jnnbo de 1917

CONDIQÔES D'ASSIONATURA

(PAOAXBNTO ADBAHTADO)

Portugal e colonias — Um anno 3JO00
Semestre 1$500. Trimestre 750, rs.
Na cobranca feita pelo correio ou pelo eatxecado

accresce o importe das despezaa

Extrangeiro—Um anno, 33600.

Numero avulso, 80 reis

Ânno IV

Title


Creator


Type


Publisher


Date


Language


Description


Subject




?7bj^— -^^djL^r—~^9^-^&i

OKFICINAS

DE

€scuiiuia e piqtura
— DE

Teixeira Fanzeres
Garante-se perfei^ão ©m todos os servipos

preco$ sei7l conjpetencia
Fl. C SOUTO 134—BRflôfl

8x8" ^-^&SL-^r-s-*

Livraria e Papelaria
CRUZ & C0MP.A (Editores)

121, Rtia NoVa de Soiisa^ lââ^BRAGA
Telephone d.° 29 Telegrammas:—CRUZ LIVRARIA—BRAGA

Casa fundada em ISScJ

Editora de muitos livros approvados e adoptados em todo

o paiz, para o ensino pi imario, normal, secundano e superior e de

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

s m

i
SEDE NU PORTO

46—Rua do Lourero—48

Com' Tfpresenteîio em todo o paiz
EM BRAGA:

Macuel da C-ncugâo 'Rocha § C.a

a n **ĸ nn& w §. *» kiwtk

m B

Paramentaria, Sirgaria e

Artigos militares
—DE-

99, Rua do Souto, IOI

MISSAES
BRAGA

BREVIARIOS

B



/tki>j >_ y<.

■■■>
■

v*«-í u'.-r5- >Mí'.'-í/

- -* r .

^
"-—

Xá\í

\

«^„,-,:_c£J

Revista lifferana semanal de informa^âo gra^hica

=ODO=

Proprietario, Joaqulm A. Perelra Vlllela. Director, Dr. F. de Souza Gomes Velloso

EDITOB B ADMIUISTHADOB

Clemente de Campos A. Pelxoto.

Braga, 16 de Jnn'io de 1917
redacqAo. ADMINISTRAQÅO e typoqraphia

83, R. dos Martyres da Republica, 91
Não se rcstltaem os origlnaes

Numero 207—Anno IV

^

A venda da Flôr em âuimarães (J)istincti\?o Amarello)
Pa esquerda para a direita.

— 0. Maria V ictoria Bourbon, D. fllcina Machado, P. Haria Wictoria Daun X

e Lorena, Prísidente da Festa da Flôr e P. Maria Santhiago.

\~<s \ ili'J .

^"

^a



VidaL intensa

POR J. DE FARIA MaCHADO

A Torre de . . .

meu amigo Z . . . , que é um bello espiriío e um grande corocão, fez erguer na lomba fragueira

d'uma escarpa, uma pequena lorre senhorial.

Canr,ado das cidades, farfo da íurbulencia desvairada da epocha, cheio de nojo dos homens

e das coisas, ergueu alli o refugio da sua alma e, quando o fedio amarga, o desalenfo morde mais

cruel. o meu amigo Z . . . some-se n'aquellas quafro paredes, esquece-se n'aquelle scenario do pas-

sado e vive — esquecido e esquecendo
—do reflexo consolador d'uma vida longinqua.

E' uma pousada de calma e de convalescenca para o espirilo, um sanaiorio d'almas, aquella velho lorre

infanr;ona, com o seu porfuguesi.*simo archi-rufo de felha mourisca. a sua janella sonhadora e medieva rasgada

no angulo nobre e biparfido, á anfiga, pela gemina grocil, as misulas discrefas, o seu velho e fiel relogio de sol.

a varanda alpendrada, debruc;ando-se d'um rodapé d'azulejo para a paysagem adormecida.

Åltiva, n'um sonho épico de cavallaria e de lenda, domina o pequeno valle, fodo semeado de logarejos e

d'ermidas, subindo em degraus de verdura afé á massa negra e recolhida dos pinhaes. N'aquella casa fudo ace-

na á phanfasia, fudo falla ao coracão, e a alma vive, n'uma poalha leve de lembrangas e visôes que bailam

consoladoras nas sombras d'esse recolhido logar, onde cada pedra é a imagem do passado, cada canfo uma re-

cordar;ão, cada ingenua e romanfica gelosia, um cochichar discrefo de saudades.

O meu amigo e, afé n'isso, foi arfisfa e foi feliz. Se fivesse cedido ao correnfio e vulgar mau gosfo, de

consfruir um d'esses horriveis goiolôes-c/Wefe que são um insulfo e um anachronismo na ingenuidade primifiva
do nossa paysagem, esses pavorosos casinhofos lisfrados, que perfurbum a unidade e a côr dos horisonfes, com

o sanguineo irrilanfe dos seus telhados marselhezes e alferam a physionomia romanfica dos valles e oufeiros

não teria realizado o seu desejo, não aftingiria o seu fim. Queria um logar de sonho para esquecer, queria a

imagem d'outra vida para refazer a sua vida e por mais que embrincasse, com quadros e bibeíots, o arrebicado

gaiolão, por mais phantasia nos moveis ou na severa geometria dos jardins, essa casa, feria fatalmenfe a sua vi-

da. espelharia o seu fedio, repercufiria fiel o echo amargo das suas desillusôes.

Mas colhendo aqui e além, no mysterio das ruinas uma lage, um parapeifo, uma cornija, reunindo, n uma

amorosa paciencia de benedicfino iîluminisfa, aquellas velhas pedras, jungindo-as e argamassanclo-as, na re-

constifuir;ão fiel d'um genero, d'uma epocha, d'uma historia, resuscifou-lhes a sua vida, devolveu-lhes o esplen-
dor, a fradir;ão, o romance, avivou-lhes as saudades e alli vivendo ha-de por forr;a honrar essa heranr;a conso-

ladera, ha-de viver de fodo esse sonho, que cochicha no echo, de fodas essas recordar;ôes que bailam nas som-

bras, de foda essa vida afinal enfernecedora e longinqua, onde a alma desalenfada vae procurar o refempero
enfernecido das suas horas desinquiefas.

Aquella velha forre dona e senhora da paysagem que domina, alfiva e senhoril, como um fragueiro cas-

lellão medievo, fem lendas e fem hisforia nas sombras embur;adas que vagueiam nos canfos, romances commo-

vidos, resfos d'avenfuras goliardas e o seu echo repercufe, na sua voz enfraquecida de vclho, o linir galonfe
das velhas toledanas—gemidos esterlorisados de cyfolão, coifas de casfellã fravessa, nofas perdidas de foadas e

rimances. No ferreiro cercado ha ainda o perdidosom doescarvardos pofros pisofeando alegres noarremesso das
fossndos. nofas longinquas de Irompas. o furbulenfo vozear das rixas e cavalgadas. Na gelosia romanfico que

olho o conleiro florido a alma vê sempre debrur;ado n'uma endeixa, o liguru.ha ollado d'uma casfellã morrendo

d'amor por aquelle embugodo cavalleiro que de felfro emplumado e negrø capa, mão firme no punho do espodo,
goliordo e genfil, lhe segreda modrigoes.

Tudo, fiidô, olli falla do passado, repefindo commoviJo scenas longinquos, recorda^ôes perdidas, porque
o meu amigo não esqueceu um detalhe. não desperdifou um pormenor e desde n canfaria oo mobiliario, desde

o fogão angulor ao oroforio medievo, desde os côres aos livros referidoø aquella forre consfifue o mois feliz e

requinfodo reconstiluifão d'uma epocha.
Sô o seu espirito d'artisfa, serio capaz d'aquella pequena marevilha de pedra, do equilibrio d'aquellas

linhas severas, das serenos e hormoniosas proporr;595._d'aquelle conjuncfo, da infui^ão scenogrophica com que o

soube dispôr. Sô o seu coracão realizorio oquello obro religiosa e bôav d'erguer no meio dos desvarios e das

loucuras d'umo quodro incredulo e desfruidoro. aqucllc refugio d'encanfo, aquelle scenario espirifuol, oquella
consolodoro lorre do esquecimenfo.

E' por isso que eu n'e»sa forde que jômois esquecerei debrugodo n'oquello velho jonello de gemina, á
hora religiosa do crepusculo. na serenidade da paysagem recolhida que adormece, ajoelhei a olmo poro bemdi-

zer os horos de delicio, de tronquillo c suove indifFcren?o. que o seu espirifo d'orfisfo, enfermo do mesmo mol,
roido do mesmo desolento, me flzero pessor no suo Vf lho Torre.

Jô Ihe devo um dio feliz ! . . . Bemdifo sejo ! . . ... Bemdito sejo! . . .
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11 VENDA DA FLOR 1

Distinctivo Beije
D Noemia N gucira Abreu. D. Maria

do Nascismento Gom,'t_lves. D. Resur-

rei<;ão Gon<;alves. D M-.ria Ignez
M FernendfS X Dpesidenfe do dislinclivo

Beije. D. Ro na Ribíiro e D. Rosa

Y.endes d'Oliveiro.

D/st/nct/uo Amarelo

Da esquerda para a direifa :
— D. Maria

José Ferrão, D, Maria Mar ins

Minotes. D. Maria de Lourdes Azenha,

D. Maria Joanna Bourbon X

Presidente e D. Julia Viamonte.

Distinctivo Rosa

D. Maria Amnlia Costa Fer-

reira D. Maria do Céo

Teixeira. D. Adelaide Baptista
e D. Beatriz dos Sanfos

Monteiro.

1

&

Distinctivo Branco

D. M.iria Gloria Rocha dos Sanlos,

D. Líiura Costa x Presidenlee D. Emma /\JI
Fernandes. / /
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A Ex.mil Snr.a

D. Julio Jordão, acom

panhada dos

Snrs. Anfonio

Jordão e Anlonio

Campos.
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VENDA

A Snr. 7 D. Luiza Machado e D. Mana

/deltrudes Qumlella

vendendo flôres

O sr. Euífcnc de \'a7 ccmprando uma fíôr

A Snr.a D. Delfina Almeida e Silva

vendendo uma fíôr a um carteiro

(Phcl. Amadora)
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Capellães nulitares porluguezes

O /?pi . Padre Lacerda.

iiiustrf /ornalisfa e redaclor do -Mensageiro-

de Leiria, que se encontra em Franca

Aurelio Couto, 1° cabo de infanfaria 29,

que _se enconfra em Mocambique

Coiuwão k m

No passado dia 31 de meio, em que era

celebrada a conclusão do Mez de Maria,

foi recebida no seio da Egreja Calholica. a

Ex.ma Sr.a D. Luiza Gabriella de Macedo,

que. depois de feita a abjuracão da here-

sia protestante, commungou pela primeira
vez, realizando em seguida o seu casamanto

religioso. Previamente instruida pelo rev.°

Parocho, P. João Roberto Maciel, nas dou-

trinas catholicas, foi na capella particular
3a

Sr.a D. Maria Antonia Luz Silva

Santos, que estas cerimonias se realizaram.

Não se limitaram a islo as festas d'aquelle
dia na formosa capellinha, pois houve, além

da missa esponsalicia, que celebrou o rev,°

P. Alcxandre dos Santos, outra solemne ce-

lebrada pelo nosso amigo P. Anlonio José

de Carvalho.

As donas da casa fizeram servir aos

convidados um sumptuoso jantar em honra

dos noivos, cujo retrato publicamos, e que

foram então, por lodos, muito festejados.
Que o ceu cubra de bencãos a neophyta e

seu consorte.
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-Quarenfa ambulancias que a Ameriea

do Norte cedeu á Franca para prestarem servi-

co nos campos de Servia.

2— Um aeroplano <cahiúo n uma rua dt

Paris .

3—A enorme cratéra aberla por

uma mina n uma povoacão aban-

donada pelos allemães. (((
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CHRONICA DA SEMANA

Teixeira de Sousa

EIXEIRA de Sousaacaba de morrer num quarlo do Francfort—ellc. o proprie-

tario de bôas casas transmontanas. A noticia fei communicada de noite, alta

noite aos jornaes pelo telephone, e os jornaes. uns já gemeram as suas endei-

, xas de servos do rijo politico, outros já prestaram sobre a sua mdiv.dualidade

um depoimento justo. justo apenas. Os povos de Sanfins (os peores do mundo. diz-me

alli o meu quehdo vizinho. relatando as rixas entre elles e os de Favaios) loram recebero

despojo do seu chefe reconhecido e poderoso e aqui no Porto. além de alguns partida-

rios de memoria. e coracão menos ingratos. acompanhava o caixão, sustendo nas maos

enluvadas o chapeu embicado e o espadim de pardo reino do morto o sr. Mello Darre-

to que da dircccão das Novidades. orgão do partido regenerador, transitou para a re-

publica com o sobriquet de democratico— a vida vae para os audazes. O sr. Mello

Barrêlo ahí no funeral era um symbolo. Creio que nada poderia figurar melhor o antigo

e moderno em fraterno abraco, no funeral de Teixeira de Sousa. do que o sr Mello

Barrêto que demais a mais bem sabe como se representa visto escrever para o Theatro.

Como ministro plenipotenciario do chefe transmontano na republica. como obra da sua

olaria, e naquelas funccôes. o sr. Mello Barrêto cumpriu o seu dever, cumprindo um

dever de gratidão.
Porque afinal sô os parvos é que negam as optimas relacôes do sr. Teixeira de

Sousa com o homem que consubstancía esta republica, o sr. Affonso Costa. Protegeu-o

uma vez em Sanfins do populacho e o anno passado nas pedras ou no Vidago fôra já

muito notado o largo amplexo amigo entre os dois. logo depois mettidos n'uma confe-

rencia que durou trez horas. Eu vi Teixeira de Sousa na véspera de morrer. em S.

Benlo. sempre truculento e espadaudo homem de arrombar tudo de roldão quando deci-

disse ir para deante, chegar á meta. E o mesmo cathegorisado amigo que m'o mostrára,

infcrmou-me depois que era certo que Teixeira de Sousa ia ingressar na politica aclual,

n'um ministeno já cosinhado pelo menos na cabeca do chefe democrático. O tempera-

mento enlacava os a ambos e como o sr. Malva do Valle diz que a Republica corre

risco de cahir por estar ha séte annos n'um pé _ô e esla posicão sêr fatigante mesmo

para o mais dextro dos acrobatas. mesmo para um mortal de largas plantas, é provavel

que o rotativismo se realisasse afinal entre os dois alcatruzes d'um sistema a experimen-

tar ainda n'este gastadissimo laboratorio vêrde-Rubro . . .

Com isto não quero deprimir em nada a memoria do ullimo presidente de conse-

Iho da monarchia. Estou convencidissimo de que embora não fosse o íraidor, elle não

amava corajosamente as instituicôes que serviu, e n 'estas condicôes o caminho é paraa

frente. porque o futuro é largo. Teixeira de Sousa foi o mais acabado typo dos polili'

cos da decadencia monarchica. N'outro paiz. na Allemanha ou na Inglaterra, elle seria

um competente membro d'um conselho technico financeiro (porque Teixeira de Sousa

era bom administrador). Em Portugal onde toda a gente sabe de tudo, Teixeira de Sou-

sa deu um politico, um estadista omniscienfe e omnipotente !

O Diario Nacional, notava no seu artigo que Teixeira de Sousa, não teve nos trez

ou quatro grossos volumes que em pronria defensão escreveu, uma palavra de justica

para a monarchia e para o rei. Mas que nos espantará isto, se Teixeira de Sousa toi

apenas o médico da montanha que subiu a presidente do conselho e a chefe de partido

por forca de uma ambicão que sô a syncope caraiaca podia fulminar ne sua edade? (J

seu criterio resumia-se n'uma sô palavra: dominar. Era em politica um opportunista ten-

do por arma o expediente. Nada mais. Quando impunha ao jury da sua comarca a sua

vontade, quando abria a vida do seu primeiro ministerio por uma campanha anticlerical

que não sentia. Franco teve fanáticos, Teixeira de Sousa teve clientes e servos, presos

pela férrea golilha do interesse ao seu carro triumphal de vencedor.

. . . Contou o sr. dr. Mendes Correia, distintissimo clinico portuense chamado a

prestar socorro a Teixeira de Sousa, que a esposa deste a certa altura com um deses-

pêro que sô a dôr acorda e desalinha, murmurava abracada ao cadaver do marido

amado:
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— Foram os politicos que m'o mataram!..
tstas palavras. este grito d'uma alma que melhor do que alguma oulra conhecia a

de leixeira de Sousa. soltado por uma mulher que nobremenle, varonilmente nas horas
da revolla. ha séte annos, ao ministerio tilubeante perguntava qualo posto onde o dever
e a honra mandavam estar seu marido.— essas palavras, aquelle grito d'alma teem um

não sei quê de luminoso que se projecta sobre a face do politico que morreu sobre os

recessos do sua psycologia.
Eu não queria para mim toda a lenta expiracão de José de Alpoim desde a pro-

clamacão da republica. Eu não queria para mim as responsabilidades da conducta de
Teixeira de Sousa apoz a quéda da realeza!

Foram os politicos, foram os politicos que m'o matáram!
. . . E repare o leitor: a morte que levou Alpoim. que levou Raposo Bolelho e Mar-

noco e Sousa, os homens que tinham a seu supremo cargo a defeza militar da reeleza,
acaba de arrebatar Teixeira de Sousa, presidente do governo de cujas mãos cahiu para
o chão das ruaS revolucionadas, uma corôa real de 8 seculos...

Ha designios insondaveis!

F. V.

Uma Pagina dPArte

Para o Japão...
Minha dôce Ftôr de Chá

OU adormecêr, tranquillamenfe. sobre a ulfima aguarela de Li-Tong.
Que lindo faisão de Nangasaki ! Mas as brilhanfes folhagens onde elle poisa, e as florinhas

miúdas, que parecem pedras preciosas, serão camelios, pelargonios, rhododendrons, alguma planfa
desconhecida e sagrada ?

Beijo-fe es mãos. Que o céu de Kiofo seja muifo azúl para ti e que não conhecas senão as

manhãs dourades e as illusôes côr de rosa !

Sabes? Não me posso resignar á decisão de Li-Tong. Acaso os Deuses não o feêm bafejado com a mais

feliz bôa-sorfe? A melhor baixella de Wutzu-Hifo foi pinfada graciosamenfe porelle, com os famosos pinceis de

rato branco. No femplo de Shiba — fu o dissesfe— ha um moscardo, que parece tão vivo, que já um velho

samurai se prosfrou deanfe delle. E esse moscordo foi presenfe de Li-Tong.
Mas até na livre America, na galeria do Rei do Ouro e na co.llec<;ão do Rei das Joias se encontram

guardadas, em cofres de lacca e em molduras de vermeil, as mnis fernas e commovidas manchas de Li-Tong. . .

O govêrno do mikado fêz inconscienfemenfe um grande mal. Decrefou para as creancas das escholas as

pennas de Birmingham —

e com essa lei fão innofensiva e fão simples ha de acabar, duma véz para sempre, a

longa dymnasfia dos pinlôres nacionaes.

A arte vae passar por um franse efflicfivo — sômenfe porque um barão japonêz educado em Eton Col/ege,
doufôr em leis e sciencias polificas pela Universidade de Oxford, se lembrou de subsfituir o Kimono de sêda por

um fafo de lã, e os pinceis gloriosos peles feias pennas d'ar;o. E ainda a Grã-Bretanha a dar lifôes e a

empresfar figurinos ao Imperio do Sol Nascente . . . Mas, cuidado!

Em cada gentleman, impeccavel e frio, bello e robusto como uma esfafua grega, ha uma fera escondida.

Aquelle leopardo rompanfe, de guéla vermelho, que symbolisa o Reino Unido . . .

Lasfimo profundamente a decisão de Li-Tong.
Por acaso os deuses familiares não o escolheram a elle, para levanfar nes suas mãos de rêra os pergami-

nhos de Hokusai ?

Não abenr;oavam sanfamenfe a sua casfa união? Li-Tong fem uma filha. E desde Kiú-Siú á Tarfária, não

ha nem pode havêr mais radiosa mocidade que a della— senão a fua.

Os seus discipulos vão debandar. O seu estudo (îcará deserfo. Os faisôes de Yedo nunca ma'S sahirão

para o jardim, nem as rôlas hão-de cantar sob as amendoeiras viúvos. Esfe perisamenfo enfristece-me.

Vou adormecêr, franquillomenfe, com a ulfima aguarela de Li-Tong . . .

Perdi a vonfade de dizêr-fe o que se passa na Europa — a carcassa Europal
Demais fodos os dias, em Kiofo, no feu diario de papel de arrôz a diabolica (elegraphia sem fios inscreve,

cuidadosamenfe, as novidades. Continúa a guerra. E' sempre a derradeira e a velha novidade !

As parisienses adopfaram esfe inverno o dolman dos hussards ausfriacos. E passeiavarp no Bois como se

fôsse no Prater ! Uma folice !

. . . Ah ! mas eu não posso dormir com esfe pensamenfo. Daqui a cem annos o que s»rá feifo dos vasos,

dos leques, das esfafuêfas, dos anneis, dos sabres, das porcelanas, das gravúras do Sol-Nascenfe?

A arfe vae passar por um franse afflicfivo— simplesmenfe porque um barão japonêz, educado em Eton Col-

lege, doutôr em leis e sciencias polificas pela Universidade de Oxford, se lembrou de subsfiluir o kimono de sêda

por um fafo de lã e os pinceis gloriosos pelas pennas de Birmingham . . .

Cuidado ! Em cada genllemán, impeccavel e frio, bello e robusfo como uma esfafua grêga, ha uma fera

escondida. Aquelle leopardo rompante, de guéla vermelha. que symbolisa a Grã-Bretanha . . .

Adeus, minha dôce Flor de Chá. Que o céu de Kioto seja muifo azúl para ti e que não conhecas senão as

manhãs doiradas.

Beijo-fe as mãos côr de opala. Beijo-fe osolhos, côr de iris. Vou adormecêr . . .

Manuel Semblano.
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Ideias eslêis e morais nos ilássiios oorlugueses
. . . Pulchre, bene, recle:

Paliescet super A/'s . . .

HORATII, Ad Pisones.

UANDO em horas repousadas e calmas, por necessidade de crear ao espírito
um ambiente estético e suave de carinho, nos queremos embrenhar na leitura e,

como deve fazer em identicos casos todo o homem sensato, preferimos abrir a

catadupa ingente do classicismo, sô podemos ter o embaraco da escolha.

Tem a nossa lingua. flebil como o trinar da guitarra portuguêsa, possante como o

rugir dos mares, ou graciosa e bela como um florido verge ameno, monumentos literários

de grã valia. Qual épico se avantajou ainda ao nosso Camôes na poesia neo-Iatina, se

abstraimos do Danfe, tão divino na forma como no assunto que se propôs? Que

bucôlico ha mais dôce que o nosso Bernardim, se sem o egualar, muitos o imitam? E

nos singelos campos da prosa, se grandemenfe distintos ha em extranhas terras, pode
acaso lingua que não é nossa fer, para deleite, a majestade de um Vieira, a graciosidade
aristocrática de um Luís de Sousa ou a inimitavel candura de um Bernardes? Não será

sempre nova e sempre bela aos ouvidos porfuguêses a linguágem burilada de um

Rodrigues Lobo, dos cronisfas e dos arcades?

Sendo tudo isto cerfo, causa pena ver que a leitura dos nossos clássicos não é

fão freqûenfe como ser pudera, ao passo que a frivolidade contemporânia se compraz
na leitura de extranhos escritores; e, vindo, como é natural. a imifá-Ios, pouco a pouco
se estraga e corrompe o gracioso meneio da nossa linguágem.

E assim que os modernos escritores, os que para o público escrevemos. nêste ver-

tiginoso século do motor elétrico, não podemos, é certo. cumprir o preceito horaciano

de guardcr nove annos na arca o que fazemos, limando e aperfeicoando a nossa obra.

Mas poucos entre nos temos aquêle amor que merece nossa lingua. e a corrompemos
infelizmente com o desleixo que vofâmos geralmente ás suas regras e preceitos. E por-

que tudo isto? Uma é a explicacão, o desprezo da clássica liferatura, quando e ela

deviamos aplicar o que diz o latino:

... vos exemplaria . . .

nocturnâ versate manu, versate diurná.

Por dois modos podemos entender a beleza esfética da literatura clássica, e ambos

nos encantam: Pela forma, e ela é elegante e tormosa entre as mais belas; tem algo do

timbre varonil e do canto feminino, majestade e graca, vida e coracão: Pelo assunto, e

ha entre os nossos melhores escrifores quem escrevesse em dulcíssimo português livros,
ou capítulos nêles, que não sô para recreio, mas tambem para aproveitanca da alma

podem ser apontados. E até não faltou quem nos tempos idos trasladasse ao nosso ver-

náculo, alguma coisa do que noufros paises se escreveu para formacão ascética, e

êsses livros notáveis pela sua ideia moral o são egualmente pela beleza da linguagem.
Muito para louvado seria, pois, que fossem louvados quanto o merecem lusos clás-

siccs, e se substituissem nas mãos de pessoas piedosas os livros perversores da lingua,
ou modelarmenfe extrangeiros, por alguns dos nossos, que os ha excelentes para o in-

tento da formacão moral. E deixando áparte o ilustre Bernardes, o distinto Heitor

Pinto, o dolorido Tomé de Jesus, e citando fão somente quem, por vários motivos,
tem a primazia, conquanto não seja a moral o carácter prôprio de sua obra, baste

apontar nos Iivros de Fr. Luís de Sousa, tanto na Vida do Arcebispo como na Crô-
nica de 5. Domingos manancial ubérrimo para o estudo do porfuguês. não menos do

que para o cultivo das ideias morais e da perfeicão cristã, cujos exemplos, em estilo
inimifável, o aufor nos patenteia.

J. RlBEIRO COELHO.
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A loira castcllã

(A' minha illuslre prima Dona M. G. de Mello Porlugal)

Palida e trisfe, muifo trisle e grave,

Eu vejo-a pensativa, a cada passo,

Contemplando, enlevada, o etéreo espa<;o,

Com seu morbido olhar, limpido e suave.

E arfando, a béla, como a innocente ave

Que ficou presa por traicoeiro lar;o,

Cruza as mãos de setim sobre o regago,

E o que ella sente e pensa ninguem sabe !...

Mas, pelo niveo rosto meigo e lindo,

Lagrimas, lenfamente, vão cahindo,

Como gofas de orvalho sobre a flôr...

E no olhar que ella volve ao Firmamenfo,

Parece a Deus pedir, n'esse momento,

Que a leve, ou Ihe miligue a sua dôr...

(Inédito). 1916.

Antonio Vaz Pinto.

%- J

f\ voz po w\r

— 'A mim, Filhos do^.Mar! Que ninguem fique
N'es^a Serra esquecioa na Desgrar;a,
Onde, se inda ri Deus— é pela graca

D'aquellas chagas mysticas de Ourique !■

E em luz, frajando espuma, eil-o se abrar;a

A' Praia. a rebramar:— «Que ninguem fique!
Se quem rasgou meu seio foi Henrique.

Seja mêu sangue a quem de sua Raca...»

E a Terra quêda. quêda !...
— 'Ha quem se afoife?

Ferem-me esfranhas naus— quadrilho enorme!-

... E o Mor de Luz quizera o anfigo Noite,

Poro guior umo oufro vez á Gloria

A morfa Nau, que, com a morfa Hisforia,

Gélidomenfe. efernomente, dorme.

Dos 'Esquecidos,.)

Teixeira Pinto.

-Q* -^-

GaVallcÍPo
(Ao Excellenlissimo 5nr. João Ferreira)

Adentro d'uma ermida fui armado

Cavalleiro de Christo e Traz-os-Monfes,

Provincia cujas veias são mil rios,

Provincia cujos olhos são mil fonfes.

Na cruz da minha espada de valente,

Jurei manfer com (oda a infrepidez,
Velhos louros que os meus avôs legaram,
Para honra do brio porfuguez.

Anceio ser um sol na (erra-mãe,

Prepara-(e gine(e p'ra abalada,

Cavalleiro heroe buscando Fama,

Busca fambem a fronfe engrinaldada...

Do livro

■Cantos Lusiadas-

Ik

Adriano Coimbra.

= Æ

UM B0RPAP0

Levo dias a bordar

Um bordedo bem bonfo.

E' um frabalho bemdicfo

Que eu (aco sempre a canfar.

O ponto será vulgar...

Mas não imporfa... Repifo :

E' um bordado exquisifo

E de um gosfo singular...

Que lindo ! Ouvi : Minha mãe

Diz-me, ás vezes com carinho :

Filha, borda-we isfo bem...

E passa-me para as mãos,

Todo roto e em desalinho,

O foto de meus irmãos.

Frdncisco Sequeira.

J

"^Q?- -^p*-
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dnccbolm ííiylo-vicæ
2>/Yq5 e pensarnento$

Síafford no paíibulo

ÍRUNDEL, conde de Sttaford, ma-

'rechal heriditaiio d'lnglaterra, che-

)fe d'um dos ramos da casa de Nor-

folk, accusado de haver conspirado contra

Carlos II, foi condemnado á morte. A cami-

nho do patibulo, porque fazia um frio de en-

regder, o marechal pediu o capote, e, co-

brindo-se, disse:
— Eu poderei tremer de frio, porem nun-

o marechal Sttaford se verá tremer]de susfo.

O marechal de Marillac

Accusado de haver conspirado contra o

cardea! de Richelieu, o ma"echal de Marillac

—illustre nas guerras da Liga e na campa-

nha de Italia—-foi condemnado á morte, e ao

subir o palibulo disse-lhe o cavalleiro du

Guef:
—Senhor, quanta magoa tenho de vos

ver assim manietado!
—Tende magoa do rei e não de mim.

Responde sereno e altivamente o mare-

chal.

O delator

Quando o general Pichegru entrou em

Maestricht com o seu exercito, um mercador

denunciou-lhe que muitas casas de famosos

aristocratas tinham poucos soldados abole-

tadas, e insistia na conveniencia de os cas-

tigar.

O general disse ao ardente patriofa:

—Muilo lhe agradeco as informacôes

que me dá. Diga-me, tem muitos soldados

em casa?

—Tenho quatro.
—Está bem.

E despediu o delator. Mal, porem, este

íeve tempo de chegar a casa e a enfrarem-

lhe quarenta soldados pela porta dentro. O

homem voltou, correndo, a queixar-se ao

general. que lhe respondeu.-
Mandei retirar esses soldados das casas

dos aristocratas onde certamente seriam mal-

traíados para os alojar na vossa, que sois

um decidido patriota, onde serão tratados

como amigos!

A verdade

Anfioco perdeu-se dos seus companhei-
ros de caca e teve de pernoitar em casa

d'um modesto lavrador. Ao serão falou-se

dos actos do governo e o rei ouviu-as boas

e bonitas, pois os seus hospedeiros entre ou-

fras cousas disseram que o rei sô cuidava

de divertimentos e desprezava os interesses

da nacão.

Quando de manhã apareceram os seus

companheiros de caca, elle disse-lhes enfa-

dado:
—Vamos lá para a côrfe. São fão infe-

lizes os principes que sô hontem achei quem

me falasse a verdade.

Pode mais a gf.llinha

No fempo de el rei D. João III um indi-

viduo chamado Marcos Mendes deu umas

pancadas n'outro. e sendo perseguido por

um alcaide chamado Gallo fugiu para den-

tro d'uma egreja, onde, pegando-se a um al-

far de S. Goncalo, gritou ao alcaide :

—Na casa de Goncalo mais pode a gal-
linha que o gallo.

\.'rí:~ pm
~J

O Juiz:—Por esfa vez vae absolvido. mas espero que

não o fornarei a vêr aqui,
O reu:

—

Porquê, sr. juiz? V. Ex.afenciona aposenfar-se?

646 1LLUSTRAQÃ0 CATHOLICA



*uci.essor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerlgo d'ordens sacras, que desejar ali9tar-se n'este Monte

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

la Avenlda Fontes Pereira de Mello. 41, Lisboa, os seguinte docu-

aentos:
—1." Certldão d'edade, devldamente reconhecida por notario.

-2: Dols 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, do secretario

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

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

iens, exerce o cargo de...e não está incurso em processo algum

ecclesiastico ou civil.

Os documentos podem ser em papel commum

Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga, principalmcnte
no concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Antonio José
de Canralho, residente na rua de Santa Margarida. 9, l.o em Bra-

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

Laranjeira, Monr,3o, se residir no concelho de Moncão; ao Kev. Pa-

dre Domingos Affonso do Pa<;o, capellão da Misericordia de Vian-

na do Caslello, se residir no concelho de Vianna do Castello ; ao

Kev. Padre Mnnuel do Costa Freitas Reis, se residir no conce-

Iho de Famalicão ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nior parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir i:o concelho

de Álcobaca.
„_.„..

Os referidos Revs. Padres são socios correspondentes do

Monte-Pio; prestam todos os esclarecimentos, facilitam as admis-

sôes, recebem as quotas, pagam subsidios, etc.

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

cão- paga visitas medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-

rãs 'em que resldirem 20 socios; då 10 escudos para operacôes cirur-

ricas ou conferencias medicas e 10 escudos para auxilio das despe-

tas côm processos ecclesiasticos ou civis ; todos podem celebrar na

eanella do jazigo sito na rua numefd ~, do cemiterio do Alto de S.

loao- faculta a livraria aos socios, que a desejarem consultar; tem

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

Ihores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de

Llsboa ; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no referl-

'

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

foneral dos sodos res dentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

nnsral dos sodos resldentes fôra de Lisboa

FRIGIDEIRAS E RESTAURANTE

<?occr do Gatjtiijfjo

.. .■*•>,">*. .■••,>.-.'. ■■■'*' "7
■ "~*~!í

"■-'■': '- S ,SS. XC^-,^ >é'í

.- ,?

*m GASAOAS fRI610EIRAS 00 CANTINHO

Uargo de S. }oão do Souto

Esîabelecioienfo mais antigo
e acrediîado n'esfe genero

A dø Menezes

MA*§UAL DAS FILHAS Dí£ MARIA (Congregacôes marianas)

Pregos:—Encadernado ern rarneira, 490; em rhagrin, corte doirado, 540 réis.

M&NUAL DOS ©ONGR^GADOS Dí_ N. SENHORA

Pregos-—Encadernado em percalina, 440; em carneira, 490; em chagrin, corte doirado, 540 réi».

\ovas 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 importancia

levem _e- feitos a ANTONIO GOMES PEREIR^,
Calle San Telmo, 21-TFY.

RRAGA Na administracão da «lllustragao <.atholica« rua dos Martyres da Repubhca.

NO POBTO - Joaquim da Silva e Melo & C.a— rua do Corpoda Cuarda, 19 a 21.

SS
o-

Hrte e Religiao
Offlcinas de escoiDtnra a entalhado^

47—*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.

Pre?os e todas as informaôes

Pereira d'Abreu & Filhos
SUCCESSOR

JosédaSilvaFrangar

<\

uollegio de S. Tlioiiz d'Aquino
BBAGA

Fundado em 1896

-DmECTOR

Padre Mønoel Joaqnim Peixoto Braga
Admitte alumnos internos, externos

para o curso dos Lyceus, Commercial e

Instruc^ão Primaria..
-J
KJ

■r~~

■.

TEIXEIRAdeANDRADE
Professor aa Escola Academica

R»_j-3 d& S. Marcos, A@

Ensina linguas para o Lyceu,
Escola Normal e Commercio.

N
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Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
DO

Padre ^illela $ Irmão

(Joaquim Pereira Villela)

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos
e Givis. 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 reduccão 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 tnestno eacriptorio nmwna typogwaphia
a vapor, ttenotninatia flo* *Echo& tio fåinho. , e ofjicina

de encatlemacão onde *ão eæecutados

quaesque** trabathoê, cotn a tnaæima t-apidez, pet-feicûo
e economia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para
° respectivo e.scriptorio ao

P.e Villela Z- Irmão
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