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Capas para os collecionadores

da "Illusfragâo Cafholica,,
Temo-las já impressas, a 440 réis

Suc_e8Sor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

O clerigo d 'ordens sacras. que desejar alistar-se n'este Monte

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

na Avenlda Pontes Perelra de Mello. 41, Lisboa, os seguinte docu-

nentos:
—1.' Certldão d'edade, devidamente reconhecida por notario.

—2.' Dois attestados, ou declaTacfes medlcas Juradas e reconhecidas

por notarlo, em como não sofire de molestia actual, ou habitual (pa-
lavras textuaes).—3.* Attestado, ou declaracão jurada, do secretario

da Camara Ecclesiastica respectiva. ou do Vlgario da Vara, Arci-

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

dens. exerce o cargo de...e não estĩ incurso em processo algum

ecclesiastico ou civii.

Os documentos podem ser em papel commum
Se o clerigo resldir na Archidlocese de Braga, principalmcnte

bo concelhn de Brnga. deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos

Lamas d'Oliveira residente na rua de 5 de Outubro, n." 80 em Bra-

£a,
ou ao Rev. Padre Leonel Aragâo Dantas de Sousa, morador em

aranjeira, Mon^âo, se residir no concelho de Moncão; ao Rev. Pa-

dre Domingos AHonso do Pago, capellão da Miscricordia de Vian-

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

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

Iho de Famalicâo; ou ao t.ev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nlor, parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir i.o concelho

de Alcobaca.
OS rcierldos Revs. Padres s3o socios corre- pondentes do

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

■des, recebem as quotas, pagam subsidios, etc.
Este concede subsidĸ* na doenga, suspensão e falta de colloca-

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

ras em que resldirem 20 socios; dá 10 escudos para operacôes clrur-

glcas. ou conferendas medicas e 10 escudos para auxllio das despe-
las com processos ecclesiasticos ou civis ; todos podem celebrar na

eaiella do jazigo sito na rua numeio ">, do cemiterio do Alto de S.

Joåo; faculta a livraria aos socios, que a desejarem consultar; tem

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

Ihores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmaclas mutnalistas de
U-boa ; todos têm direito a ser sepultados ou deposltados no referi-

do.la2lĸo etc.

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

fonerai dos sodos res dentes em Lisboa, e o de vlnte escudos para o

nneral dos sodos resldentes fôra de Lisboa.
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L>argo de S. João do Souto

BRA6A

Esîabelecinienîo rnais aníigo
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Arte e Religiáo
OíDcinas de escaiDtara e entalhador
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PORTO

Deposito de imagens, sanctua-

rios, banquetas e todos os mais

artigos e aprestos religiosos.
Execucão de encommendas pa-

ra as Proviucias, llhas, Ultramar
e Brazil.

Pre^os e todas as informaôes
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SUCCESSOR
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Ncptuno conduzindo o Gama atravez do Occeano

Panneeu de Carlos Reis. existcnle na sala de Vasco da Gama no Museu
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CHRONICA DA SEMANA

Uma exposicão

A5SADO largo portal e o pára-vento, eis que o meus olhos o longa nave do Palacio surge

transformada. Para áquem do allo pôrtico grêgo que Teixeiro Lopes elevou, ..obre fundos

de verdura, em recantos de sombra, é luz que do alto, suave, tamisado, cria o ambienfe

indeciso lão querido dcs olhos, que a arte r ncante, e propicío um pequeno átrio nos mos-

tra modelaqôes, velhas e novas, de esculpture. E' para o grande Morto a primeira

affenc/5o. . .

Ha alguma coisa de irresistivel que nos alráe ao enfrar, para aquelle lado, onde minulos, minulos e minu-

tos se ganham a viver a sentida realidade torturada da obra inullrepassavel do Mestre. Soares dos Reis, que a

mesma ancia de belleza atirou allucinado para desespêro contorcionante e enorme, esmagadora que uma bala es-

lúpida pôe (ermo, espalhou pelo bronze e pelo gesso (oda a vaga e ainda indecifrada melancolía do seu sonho.

Aquillo que nos impresíiona— a penetrante comprehensão dos seus modêlos, essa perfeigão irradianle que nos

prende ao busto da lngleza. essa leveza estranha que elle sabia dar ao rijo mefal ou ao gêssomolle, na estatua

do Conde de Ferreira. no busto de Almeida Ribeiro, a serena bondade que elle espelhou na imogem de S. José

— ludo isso por vezes me dá o lembranga de que não é maisque o producto de um tacteamento trémulo e breve-

mente de duas mãos espiritualisadas n'uma anciedade insalisfeita de sonho, ainda e sempre focado, ainda e sem

pre fugindo !

A obra de Soares dos Reis não traduz a dedi<;ão da forma exferna. nem a simples realidade surprehendida
n'uma altifude. E' foda ella uma obra de espirilo, de alma, de senlimento profundo. Foi ella que mafou Soares

dos Reis.

Em volfa a Pasiorinha de Costa Motta, um ludo nada poseuse, mas delicadissima e Gracis o Sorriso de

mãe de Henrique Moreira que como A' hora do descanso e o Sem abrigo nos revéla duas phases d'um arfisfa

consciencioso, e brilhanfe; os Irabalhos completos de Julio Vaz Junior e esse estranhamenfe impressivo desper-

lar da raca de Dicgo de Macêdo, allo symbolismo de esperanfa que vem ao enconfro duma visão que me acom-

panha e cujo Iransifo á realidade confinúamente espreito comovido. . .

Ha tambem por lá umas figurêtas de Republica, umas com face cadaverosas de parcas exhumadas dos

diccionarios da fabula, oufras em affifudes conselheiráceas de grandes vultos, pousando para uma caferva de

basbáques, acirrádamenfe fanáticos, que bérram oo rechinar do foguelorio).
Transposto o pôrfico. as salas de pintura comegem. cheias de quadros e desenhos, n'um amontoado que

cousa ao fim da falal peregrina<;5o por todas ellas e prejudica até os raros 'rabalhos admiraveis que por lá

exisfem, rodeados de uma cancaburrada de pinturas offensivas mesmo do fragil decôro arfisfico do publico, alli

meffido folvez á forga de reconv ndo<;ôes ins'onfe.' epedidos lamurienfos, para que fodos vejam o desgre<;a d'um

pinfor sem mãos e sem cabega, ou a dîsasfrada incipiencia arfislica da senhora Dona Fulana que pinfa meninas

em vêrde e meninas esquesifas a pôr po d'arroz na caranlonha de figurinos do Grandella. Com uma selec^ão
mais inlransigenfe, fariamos menos massada (o que seria duma grandioíissima vanfagem! mais honesfidado e mais

modéstia.j

Porque digam nos afinal o que é que fica depois de tirados os poentes de Julio Ramos, plenos de Trinda-
dodes, com os seus céos em fôgo, ai suas paysagens no lusco fusco pardejanfe. os seus rebanhos tardos quendo
vogalumes phosphoreiam enfre os silvêdos, e se ouve um bater assusladi^o de azas nas ramagens das sebes;

depois de liradas essas manhãs de Navarro da Cosla, um brazileiro, que nos esfonteia n'uma coruscagão de luz,-
na féla Barcos ao Sol, e no Esprequicar da vaga nos assombra com uma fão fôrle viveza e felicidade de curva

e de côr branca que por momenfos, paréce que fodo o quadro eslá cheio de marulho e de salsugem: apartados
as pequeninas félas de Arlhur Loureiro, um filigranador de raios de sol, efravez da pompa dos orvoredos, der
João Vaz, os trabalhos de Julio Pina, Joaquim Lopes e poucos mais; os quadros de Marques d'Oliveira, um

grande pinfor d'uma gera<;ão de artistes...

São sobrefudo os enfigos que alli brilham, é sô por expôr-lhes uma parfe da obra, educadora, merecia

que se abrisse esfe cerlamen. Comono áfrio, sabido que alli ha uma sala Silva Porfo e oufra Henrique Pon-

são, pare lá fazemos direitos nossos primeiros passos... Conhecia a obra de Silva Porfo, apenas das paginas
das illuslraîôes e de alguns artigos de critica. Jamais a surpuzéra tão bella! Quem sonharia As mêdas, a Hor-
ia—e a Ceãra. essa mais portuguêsa, mais real e mais perfeifa reprodu<;5o, em quadro do nosso campo... ao sol

d'agosfo, Fulvo, quando per.dem amarellidos e queimados os boninaes das gandaras e é cálida respiracão da
lerra em plena for<;a se junta a vapora^ão acre da larga ceéra ondulanfe, de cuja espessura surdem descantes
de vozes serenas como a pura face do céo d'aquellas horas, aben<;oando o entase das arvores!...

Henrique Ponsão é como a Historia de Samolhraca, um vôo que tombou ao lan<;ar-se no ultimo élan su-

premo das consagrafôes rarissimas vezes atlingidas. O que nos rtsfa da sua obra é a maravilhosa promessa
lão sômente— nofas d'uma vagabundagem de arfisfa pela Ifalia. impressôes, defalhes, rápidas visionamenfos, ros-
los que elle entreviu, apuníes breves d'um romeiro encanfado... A morle amarfanhou fudo, e á alma do grande
pintor que a Porlugal era reservado, a conlinua<;5o das revoádas!

Ao fim da exposi<;5o, encostado ao degráu do campo fablado da nave, Teixeira Lopes reuniu uma e a

mais brilhanle parte da sua obra. O nome de Teixeira Lopes anda hoje na memoria de lodos quanfos em

Porfugal amam a arfe. Tambem, os Irabalhos alli disposfos são a rememora<;ão dos seus triumphos, e fodo o ar-

lisla admiravel alli está, com a sua melancolia bem esparsa, com a sua gozáda visão realisfa da Dôr humana
com a sua bondade acaricianfe de pae e de filho. O que encanta em Teixeira Lopes não é a perfeicSo é o poder
sugestivo, é o carinho, e a devo^ão com que elle Iracla os assumplos. A transparencia mystica da eslafua de
Sanlo Isidoro, por exemplo, e que se nos revela atravez d'uma meticulosa expressão material! A raiva maldosa

que se dilata na musculatura vil do Caim! Esse amor feito culto—que sá os filhos que o soffrem, callados

pelos paes. logram senfir, -que estreméce no Os meus p__e.s.' A suave grandeza do sacrificio dos humildes na

Caridade! Essa galería de meninos que das mãos de Teixeira Lopes sahem cheirando a leile, a desafiar beiios
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fernissimos! Foi bom. foi bom que Teixeira l.ope . rematasse o p isseio da exposi<;So. Por cima de todos os

arfistas elle da a mao ao grande esculptor torfurado que á entrada no3 capliva -Soares dos Reis. E' uma m5o

mergulhando n um tumulo. como a raiz mergulha na terra para -ontinuar a virid-ncia da arvorel
— ...b va de ajuntar a nofa cômica. Quando eu parei deante do 5 d'outubro do professor José de Brifo

excellente desenhador e pinlor que mal empregi o seu tempo em (élas enormissimas d; esfudo e sôccas de im-

pressao, estava perfo de mim Antonio P itrici >, o au.-lor Jo Ser'o inquielo e blaqueur incorrigivel.
Jose de Bnto colocou ao funJ.. do seu quadro, por defraz d'un ripigãí qu; n,ĩ . se sabe quem seja na

republica, apagadis figuras dos prohombres. M_s como pinlou apo_ o l' Je miio. pv o sr. Correia Barrelo
a cavaMo, como se esfivôra na Kolunda. e ao sr. Machado Sanlos expulsou-o da convivencia olvmpica.

Lommentario do diplomata.
Se faz a 2.' ou a 3/ edi£,.o do quaJro. ainda o Zé Brilo é caja^. de se ver obrigado a expulsar os oulros

como expulsou Mochado Santos!...

F. V.

VicLa. in.t__ii_.saL

PORj. DE FARIA M*CHADO

Pelo mundo.

jMQUANTO a Russia anarchisada, se exfor<;a nos preliminares d'uma energica offensiva, a China
restaurou a sua monarchia tradicional e repoz no throno a velha dynastia mandchu. A republica
e os seus demagogos proselytos de rabicho, lambem alli liquidou e o bom chinez, pagou bem one-

rosamente, em seis annos d'inquieta<;ôes e de vexames, o seu desvario politico. Unia propaganda
dissolvente dimanada do secturismo revolucionario europeu. e manhosamenle ajudada pelo JapSo

e pela Russia. interessados no desmembramento do imperio mandchu. fez vingar O regimen republicano. Uma

profunda reac<;5o patriolica extingue ogora esse fafal regimen. Vae ser arduo o papel dos restauradcres, no sen-

tido de compensar e inutilisar a ac<;5o demolidora da republica. A ordem e a disciplina, que a revolucão f5o

profundamente abalou lardarão evidentemente a refazer. O regimen republicano é por loda a parle um regimen
de fraqueza. Bi<mark linha razão. A sua polilica inlernacional. que se resume em duas palavras, encerra uma

grande verdade 'lmperio na Allemanha, Republica em toda a parte...- preconisava o grande chanceller e elle

sabia como nenhum oulro. encarar a phisionomia dos esfados. prescutar e esclarecer o caracler r'os homens e

dos regimens.

E porque a repubhca era sempre uma formula fraca de governo. sempre tambem. o egoismo (^utonico, via

com o prazer, o es.abelecimento d'esse regimen, nos paizes onde tinha interesses e ambi<;ôes. Foi por isso fam-

bem que o Japão n5o conlrariou a correnle revolucionaria chineza. foi por isso que a Russia n5o se incommo-

dou muifo com o ruir di Jvnaslia longinqua. Hoje. a b^agos com uma anarchia tremenda que se nSo sabe até

onde pode chegar. procurando n um gesto anceado de defeza. cerzir, á presso, os resfos d'nm exercilo espafifado
pela revolu<;ão. nSo lem tempo para essas coisas e n5o será fambem o JapSo. mais descancado na sua

commoda belligerancia commercial, quem se vá envolver nos negocios da visinha. A Europa lem muilo e muito

que pensar, para que Ihe sobre fempo de se intromelfer na casa alheia e mesmo porque se foi sempre perigoso
confrariar a corrente d'um paiz muilo mais grave é amorda<;ar a correnle d'uma epocha. Ora o que é já indis-

culivel é que o espirilo moderno se fortalece na essencia do passado e que as sociedades, que s5o a sua reper-

cussão refleclida. regressam ao mais puro conservantismo. As ideias democralicas-liberaes ainda que apparente-
menfe em (riumpho com essas revolu<;ôes ultra-demagogicas, liquidaram ruidosamenle e sô a anormalidade do

tnomento historico que vivemos, lhe permiffe fic^ôes de vida. A scie social é o regressismo e ai dos que muifo

avan<;aram em desvarios, que dobrado caminho de rémorso lerSo de recuar! Finda a guerra será inevifavel o

triumpho das formulas conservadoras. A propria Franga entrará n'um rasgedo caminho de disciplina social e a

Inglaterra que t5o prodiga fem sido, perante as for<;as avan<;fldas, n um delirio dissipador de concessôes, terá por

um nafural insfincfo de defeza, de retroceder tombem.

Ninguem poderá desviar a correnle da epocha e por mais phanlaslica e inverosimil que esta doufrina parega

ninguem, que olhe os factos acima da onda anceada das paixôes, a podera negar, porque já mesmo no horizon-

le polifico se esboroam em fumo as ulfimas nuvens da fumo, das democracias agonizantes. A China reslaurou

a sua monarchia fradicional. A Hespanha revolta-se n'uma agifa<;5o enthusiaslica para fulminar essa politica
incerfa d'equilibrios e acobrafismos da democracie coroada que gerou os proíeslos das junlas milifares e armou

os bra<;os forfes, dos apedrejadores de Lerroux.

E coisa consoladora e rara. bem significafiva da epocha que vivemos: os ullimos aconlecimentos de Madrid

nSo liveram o .aracler revolucionario, que certa imprense lhe alribuiu mas constiluiram um prolesto vehemenfis

simo do povo, confra os seus <»xploradores, contra fodos aquelles que disvirfuarem o objeclivo das suas iniciafi"

vas, um clamor palriotico d'ordem e de justiga! 0 movimenfo hespanhol é um movimento accenfuadamenfe con"

servador. E que o povo já n5o vae nas phanfasias do liberahsmo revolucionario affirma o com certa eloquencia"
-

o apedrejamenfo de Lerroux, nas ruas de Madrid.

Regressamos evidentemenfe para o passado, porque sô revigorando a sua essencia, resuscilando a sua or-

dem e a sua disciplina, poderemos caminhar e progredir.
A China foi o primeiro exemplo . . . um poueo de paciencia e registaremos os oulrous. Como nunca. o que

é preciso, é saber espîrar. Esperemos pois.
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FACTO

Concurso hypp/'co no

campo do Bessa

I — Grupo dos vencedores O

Tenenle tiygino Barala, ~ĸ vencedor

2— O Tenenle Primo Sotlo Maior, n'um

dos maiores .s_._7c._5 em comprímento

3—O Capitão Margaride, n'um dos mais

perígosos obslaculos

4-— Villar de Bá n'um bello salto
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fi F.sîa na casa dos Filhos dos Pobres do Porîo

/—Grupo de

creancinhas filhas

dos soldados

portuguezes, na

barraca da

paz.

2—A barraca do

se/lo.

wmsrft^ :«■'
_ ~'~~.&t ._■■■___■■-_

^^Jtíllri-Ei
■\'-éW*~í%X~':

Phol. J. Azevedo.
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A barraca dos reírescos A banaca popular
Phols. J. Azevedo — Porlo.

Federacão dos Syndicatos Agricolas do Porto

Realisou se n esta cidade no dia 28 de Junho ultimo uma reunião preparatoria para a cons.

tituicão d'estd collectividade regional. A ella concorreram representantes dos Syndicatos AgrL

colas de Braga. Guimarães. Barccllos, Famdicão. Fafe, Cabeceiras de Basto, Vieira, d'este di stri-

cto; dos de Vianna do Castello : Moncão, Arcos de Valdevez e Valle do Ancora no distrícto de

Vianna; e dos do Porto. Maia, Villa do Conde. Gondomar, Povoa de Varzim, Felgueiras, Marco

de Canavezes. Paredes, Louzada, e Passos de Ferreira. no districto do Porto.

Da esquerda para a direifa—De pé. Os senhores Joaquim Moreira Pinfo, João GusmSo Vasconcelos, Alvaro de

Aguiam. João Anfonio Bapfista, Manuel Marfins das Neves, Anfonio Lopes Pefejo, Jcsé Marques dos Santos, Dr. Alberfo de

Magalhães Queiroz, José Maria Cerqueira Machado, Adelino da Silva Correia,

Senfados. os senhores: Augusfo Simôes Ferreira da Silva. Luiz da Cosfa d'Almeida Ferroz. cepilão Miguel Ferreira,

Simão Duarfe d'Oliveira. Conde de Azevedo. Dr, Jaime d'Abreu. Dr. José Leite Saldanha de Casfro, Manuel Anfonio Joa-

quim dos Sanfos.
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Passou no dia 22 do mez findo

o anniversario natalicio do meu

muito presado amigo sr. Emerson

Ferreira, distinclissimo professor e

jornalista. director da bella revista

quinzenal *0 Observador> .

Dedicando-lhe estas duas pala-
vras. singelas mas sahidas do rora-

cão, quero apenas manifestar-lhe a

minha amisade e a minha homena-

gem ao seu grande talento e vasta

illustracão, e significar-lhe o apreco

e alta estima em que tenho as suas

primorosas qualidades de caracter.

Emerson Ferreira é um vulto de

grande e inconfundivel destaque na

vida social, e sempre, desde o ban-

co das escolas, se revelou um es-

pirito superior, cursando as aulas

com dislinccão, e sendo, pelos seus

merecimentos, elevado á cathegoria
de superintendente das Escolas Pri-

marias nos Estados Unidos da

America.

Como professor, ahi estão os

seus dedicados discipulos a affirmar

o valor do pedegogo illustre, que é

uma gloria da instruccão; como

jornalista. fallam bem alto do seu

valor intellectual as paginas do

•Observador* , onde o seu nome bri-

Iha entre os mais assignalados in-

tellectuaes, e como homem de ca-

racter e de fidalgos sentimentos, ehi

estão as accôes da sua vida honrá-

da e prestigiosa.
E por tudo isto que muilo me honro com

a amisade de Emerson Ferreira, um dos meus

melhores amigos.

Emerson Ferreira

Professor e jornelista disiincto

Oxalá que a sua vida se prolongue por

muitos annos.

Porlo.

João José de Beliencourf de Nora.

Membros da commissåo que promoveu a festividade em honra do marlyr S. Vicente, que _se venera na capella
do Monte Craslo, S. Cosme de Gondomar. (suburbios do Porto\ em 8 e 9 de abril
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Querra europeia

/ — .Wcirinheiros inglezes íazendo limpeza
a um couracado.

2—Soldados inqlezes reconslrumdo um ca-

minho de lerro eslralegico.

3 — L'm acampamenlo de /orcas canadianas

junto o'as /inhas de l 'incy. que ullimamenle loma-

ram aos allemáes.
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Nossa Senhora da Paz

(Lenda acoriana)

Do ln ro cm pubiicacão (Poeiras do Passado

Annibal de Bellencourl Ôorges Bicudo e Caslro —

filho do fallecido Tenente Coronrl Joaquim Firmino

Borges Bicudo e Caslro e <le D. Maria de Bell.-ncourt
Bflrbosa Bicu <> _■ Os'ro -nelo palerno do morgado
Pedro Nolasco B, r^ s da Camara. ônligo Governador
do Caslello de S Brf-z de Ponla Delg-id.. e nelo mat.r-

no do Woror-do Francisco Bi_rb.-_.sa For tado — lodos da
nobre lingua^em d.os aMigos Cnpilôes e Donalarios da
ilha de >. Mijnt-I.

Annibal Bicu lo oom que m is se orgu ha nã t é
com a prosapia da sun fi loljui -i

—

n< m com os g andes
lalentos lillerarios de que c dolndo, nias sim pela sua fé
de calholico e de porluguez Je lei que nenhuma \ici?si-

tude ainda lenlou nluir.

Orna-lhe o peilo a Commenda de Chrislo e pende-
Ihe do colio o Collar do Inslilulo oc Coirr brp.

•V.T*=s*'

erlo dia em que a moderna

lei da remissão de fôros

ts me obrigou a palmilhar a

= _ propriedade que um velho

morgado, meu avô, dera de aforamen-

to nos suburbios de Villa Franca do

Campo. tive ensejo de conhecer uma

lenda das que infloram o passado da

nossa historia mystica, e a tradicão

trouxe alé nôs. guardada sob a forma

de conlo popular.
E a lenda da edificacão da peque-

na ermida de NOSSA SENHORA DA

PAZ, erecta sobre um dos montes vi-

sinhos d aquella villa.

Alli. sô e abandonada, destaca-se

vivamenle pela brancura lactea das

suas paredes entre o verde da serra

que Ihe serve de fundo.

Era um formosissimo dia de feve-

reiro. um dos que por acasO se nos

deparam em p'.eno inverno. A atmos-

phera d uma limpidez impeccavel, dei-
xa o sol irradiar francamente, enchen-

do de luz-e de vida a paysagem em-

polganle.
Os olhos não param de admirar,

embevecidos, a alterosa colina. que

anlc nôs se desenha em caprichosos
relêvos. matisada de infinitas cambian-

les vcrde-negro... a esbaterem-se bran-

rlamente no horisonte incommensuravel

e sonhador do mar, agora colorido do

mais apaixonado azul... E no seu lan-

guido fluxo e refluxo parece afagar
meigamcnle a terra, tantas vezes apa-
voreda com a sua ira indomita.

Surprehendeu me este estranho qua-
dro a meio da encosla, onde a alcgria
da natureza se transmittia aos bons

lavradores, diligentes ro amanho das

tcrres.

Aqui. uma linli-. <le ravadorcs cnfileirados no carnf Ihão. rnterra o seu trepoco ou-

tomco; alem lu .hgĸlns pelo tonilho do boieiro. lá vâo n riscar o prado. jungidos. os pa-
chorrenlos bo.s. de.x^nilo a mãc crcadora de seio aberfo á sementeira fecundante.

f

tnervado pelo conlaclo da na'urcsa. gosava-a avaramente. surdo á lenga-lenga
dos .orasleiros. que a porfia conlavam historias enfadonhas do seu forél. do Snr. Mor-
gado. dos l.ran) .cs em summa. um sem numero de casos a que eu era perfeitamente
surdo. pela rnag,,. de ludo o que me corcava e o meu olhar avido procurava vêr e ad-
mirar.

^

Um trecho da paysagem. em e .pecial. feria a minha attencão;-aquelle monte co-
roado por uma erm.dmha. alli tão _ô!. tão branca como a crenca. talvez. de quem a
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mandára cons-

truir, por um voto

certamente... a re-

compensa d'algu-
ma magua dilui-

da. ... um resurrei-

cão..., quem sa-

be?

Eis a lenda, co-

mo a conta a tra-

dicão.

E uma historia

de freiras, com to-

do o perfume do

seu mysticismo.
Foi pelo comeco

do seculo XVII.

E heroina d esta

versão popular
uma monja claris

ta do convento de

Santo André.

Moca, rica e formosa, trocára as delicias do mundo e do amor pela quietacáo

piedosa do servico de Deus. E a graca dos seus encantos tanto apai.xonou os donzeis

do tempo, que trovadores houve que se inspiraram no perfume feiticeiro de lão immaculada
belleza! De muilos cavalleiros quc a sua formosura enamorára, ncnhum logrou empanar

aquella devocão tão viva, e assim, jovem, Iinda e desejada. professou nas claristas de

Villa Franca, escondendo nas asperas dobras de um borel os thesouros da mais esperan-

cosa juventude!
Os encantos da sua be 'eza foram crear uma nova côrte de admiracão entre as

velhas monjas, pois a írescura de tão perfeita mocidade avivava saudosas reminiscen-

cias nas pobres enclausuradas— resequidas sombras do passado.
A cella da devota monja torna se o enlevo das companheiras que Ihe contam a

historia fantastica do convenlo. narram-lhe milagres sobrenaturaes dos santos da sua

devocão, terriveis acontecimentos como a degola dos fidalgos francezes. v<ncidos pelo

Marquez de Santa Cruz, alli irucidado na praga da Villa, e... a nobreza altiva com

que morreu o Snr. de Saint Clair, tão bello fidalgo-cavalleiro e trovador de notada

senha!

Impressionada a nova freira pelo recito de tantas desgracas rogava á Virgem pe-

la páz entre os homens, e nos arroubos mysticos da sua acrisolada devocão viu uma

pomba
—

a figura do Espirito Santo—pousar-lhe sobre o hombro, a segredar que a Mãe

de Deus traria a páz á Villa se. sob essa invocacão, fôsse levantada um ermida na as-

pera colina que ante a estreita adufa da sua cella se erguia bella e dominante.

Um dia, porem, a uns pobres pastores deparou-se-lhes, diz a lenda, uma imagem

de Nossa Senhora, sob um delicado nicho de pedra, e alvorocada a sua singela crenca

com o maravilhoso achado, correram commovidos a avisar a villa de tão milagrosa

aparicão. A graciosa imagem foi trazida para a Matriz, mas no dia immediato desap-

parecia da egreja para reapparecer mysteriosamente, na serra e no mesmo nicho onde

os pastores a tinham encontrado.

A crenca simplista d'aquellas almas limpas tomou este facto como a indicacão do

céo de que alli devia ser edificada uma egreja á Virgem Santa; e assim, um padre, de

nome Philippe da Rocha, grande devoto, mandou enlão construir a poetica ermidinha

de NOSSA SENHORA DA PAZ, que se nos depara na verdejanle encosta sobran-

ceira ã aprasivel Villa Franca do Campo, e pela qual ainda hoje se alimenta a mais

viva devocão.

Annibal Bicudo.

H
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A MELHOR TELA
Ao excellentissimo Sr. Dr. Autonio Benfo Martins Junio
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fío bandolim do coracão f§

DOF^TT-EI 8B

Emboro a cada passo aqui succumbas,

Pobre alma, como o flôr que perde o aroma.

Não recuses o calix : quem o foma,

Nôo fem sô a omargura a que fe echumbes

Tem extasis divinos sobre os fumbas,

E-stá ocima das frevos de Sodoma.

Vê cidades mois bellas do que Roma,

Caricias, vido, luz, nes cotacumbas.

Quanfo mois songue verfe, mais esplende:

Quonlo mois soffre, mois descobre a luz ;

Quanfo • mais choro. mais penelra, enfende .

Quereis um quadro immenso, e que seduz ?

Sêde sem cerne, quasi como um duende,

E vêde tudo do olfo d'uma Cruz !

I
José Agostmho,

1 L

Poisa o gracil cabecinha

No meu braco. poisa, assim I

Dorme timida pombinha
Conchegada. unida a miml

Acucena immaculada.

Meu branco lirio de omor,

Dorme até que a madrugada
Te acorde com seu rumor.

Dorme pállida creanca,
Dorme em doce longuider,
Que eu affogo n tuo fran?a,

Beijo a fua pallidez.

Repousa, serena ! Agora.
Cerra as pélpebras gentis,
Dorme ofé que a luz da aurora

Nos abro um dia feliz.

Joavelino

O SOMNO DO MENINO JESUS

N'um bercinho d'ouro. irradiando luz

Dorme docemente o menino Jesus.

Dormindo, o infante parece sonhar

Com coisas di.inas e com o luar.

Mas que mysticismos Jesus sonhára ?l

Misterios profundos que elle explicara.

Paira-lhe nos labios um riso d'amor.

Esp'ranca dos tristes. conforto da dor.

Riso de bondade. angelico e divino

Simples e innocentes puro e cristallino.

Como as cosias puras que existem no ceu

E que são creadas pela mão de Deusl

A Virgem contempla-o cheia de alegria.
'stá alli um thesouro de grande valia.

S. José, o pae, admira-o enternecido

Trabalhando, vela o filho adormecido.

E o menino, dorme... mas vae acordar

E nossa Senhora para o embalar

(j4o poela Augusio Gil)

Canta c'os anjos do ceu

Misticas cancôes d'amor

Doces cantos de luar.

—Dorme, dorme. meu menino

No leu berco socrgado.

Dorme. dorme, pequenino

Linda acucena do prado.—

—Dorme, dorme, meu menino,

Repete a Virgem Maria

Dorme, dorme, pequenino

Tu és a minha alegrial —

E a Virgem, sempre a cantar

E a sorri t de quiiĸ'o em quando

Vae entretanlo fianc'o

D'uma eslriga de luar

Um vesLdinho de luz

'ara o menmo Jesus

Paulo Lopes __* SiJva

$ ^:
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Gsculiura e pirjiura
DE

Teixeira Fanzeres
Garante-se perfei^ão ©m _odos os sorvicos

pre$o$ $en\ conjpetencia
RUA D0 S0UT0 154—BRAQA

S?

Livraria e Papelaria
CRUZ & C0MP.A (Editores)

Í2í, Rtia NoVa de Solisa, 133-BRAGA
TelephcDe d.° 29 Tr egrammas:—CRUZ LIVRARIA—BRAGA

Casa fundada enn 1888

Editora de muitos livros approvados e adoptados em todo

o paiz, para o ensino primario, normal, semnda'io e superiorede
muitos volumes religiosos, Itterarios, etc. etc.

Remette-se o catalogo a quem o requisitar.
JJ

Confra ríscos de guerra /erresfres

e marítimos, gréves, fumulfos e roubos.

segura a Companh/a Lu'o-BraziJeira

$____*, de Seguros ^a^

sagreS
~^ Séde — Li^boa. Largo S. Julião \-~*^

)-2.n—T.l. C 2961. Banqueiros: Pmlo & Sot-

-Maior. — Agenle em Braga. Amares, Povoa

de Lanhoso. Terras de Bouro e Vieira

José de Faria Machado

9ua do Souto, 105-1.°
— BR4Q/1

22

Paramentaria, Sirgaria e

Artigos militares
DE—

irri

RIBEIRO DE CASTRO å ILÍL.
__»__», Rua do Souto, IOI

MISSAES
BRAGA

BREVIARIOS
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Escriptorío de Negocios Ecclesiasticos
DO

Padre Villela $ Irmão

Qoaquim 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, licenQas 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 reducgão de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos. e tambem dos negocios depentlentes
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 escriploritk **uitu tupoaraphia
a rapor, ttenotninatta ttos -Kchos tto Måinho*, e ojficina

tte encatternacão ontle ttão eæeculatios

quaesquer trattathos, cotn a tnaæitna rttpitte : . perfeicão
e econotnia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para
o
respectivo escriptorio ao

V: W\e\a o) Irmão

83—RUA DOS MARTYRES DA REPUBLICA—91

(AntigaRua da Rainha)

■3 BRAGA
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