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CAPAS PARA OS COLLECIONADDRES

DA -ILLDSTRACÃO CATHOLICA,,
Temo-las já impressas, a 440 réis

.ucxesscr da Venera.cl Irmsndade

dos Clerîgos Pobres de Lisboa

O clerigo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n'ete Monte

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

na Avenlda Fontes Perelra de Mello. 41, Lisboa, os seguintes docu-

ĸientos:

—1.' Certidão d'edade, devldamente reconhecida por notario.

—~: Ools attestados, ou declaracôes medicas juradas e reconhetidas

por notario, em corao n3o soffre de molestiâ actual, ou habitual (pa-
lavras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracåo jurada, do secretario
da Camara Eccleslastica respectiva, ou do Vigarío da Vara, Arci-

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

dens, exerce o cargo de...e não eatá Incurso em processo algum
•cclesiastico ou dvil.

Os documentoa podem ser em papel commum
Se o clerieo resldir na Archidiocese de Braga, principalmcnte

no concetho de Braga, deve dirígir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos
Lamas d'Oliveira residente na rua de 5 de Outubro, n.' 80 em Bra-

ca. ou ao Rev. Padre Leonel Aragão Dantas de Sousa, morador em
Laranjeira, Moncâo, se residir no concelhode Moncflo; ao Rev. Pa-

dre Domingos Affonso do Paco, capellão da Misericordla de Via-

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

Rev. Padre Manuel do Costa Freltas Reis, se residir no conce-

|ho de Famalicão ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nlor, parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir uo concelho
de Alcobaca.

Os referidos Revs. Padres são socios correspondentes do

Monte-Pio; prestam todos os esdarecimentos, facilltam as adniis-

sôes. recebem as quotas, pagam subsidios, etc.
Este concede sttbsldlo na doen<;a, susp'ensâo e falta de colloca-

;lo; paga visitas medicas aos soclos residentes em Lisboa e nas ter-

ras em que resldirem 20 socios; dá 10 esfudos para operacôes cirur

glcas. ou conferenclas medicas e lOescudos para auxllio das despe
tas com processos ecclesiastlcos ou civis ; todos podem celebrar na

:*■ •clla do Jazigo sito na rua numero ~, do cemiterío do Alto de S

|oflo; faculta a livraría aos sodos, qut a desejarem consultar; tem

Jlrelto a comprar para si e para as suas iamillas medicamentos me-
Ihores e com abatlmento de 20 p. c. nas pharmadas mutualistas de
Ll-boa; todos têm dlrelto a scr sepuitados ou depositados no referí-
1o ,'azl-o. etc.

Concede o subsidio de vlnte e dnco escudos e mortalha para o

furn-rai dos soclos res dentes em Llsboa, e o de vinte escudos para o

nneral dos soclos residentes fôra de Llsboa
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CHRONICA DA SEMANA

Bloqueado!

I ha pouco um optimo artigo de La Croix em que era recordaoa uma lei de

sociologia gregaria. importante para a ac?ão calholica geral. Diz ella que

n'um obra de educacão das massas populares o resultado oblido é sempre

inferior n'um grau, ao grau de competencia e valor do educador. Aplicando

praticamente esta lei temos que:
— um clero optimo produz bons fieis; um clero bom pro-

duz mediocres fieis; um clero mediocre produz maus fieis; e um mau clero produz pessi-
mos fieis. O facto é verificavel no que toca á Boa Imprensa. Clero e imprensa, diz o

articulista. são as duas forcas christanizadoras da sociedade d'aprês guerre na qual e

para a qual se nota o avanco real da democracia revolucionaria. Vé se que além fron-

teiras, ca Franca. o grande fôco irradiante das ideias com futuro, o grande poslo de

dobservacão, tambem, de lodas as transformasôes importantes na vida social—ha quem

entenda como certo ou pelo menos como provavel aquillo mesmo que aqui n este re-

canto onde tudo chega mais atrazado do que os caminhos de ferro portuguezes é tido

e havĩdo por uma heresia revollante das esperancas dos variados Borda-Le^as que nas

pontes dos pés. sobre uma pedrita do caminho julgam enxergar não já o que se passa

a dois kilometros. senão o que ainda lateja em debeis haustos no surprehendente dos

dias d'amanhã I Podem demorar no espirito os previsores do recrudescimento democra-

tico futuro. as suas ideias. Estão bem acompanhados, Os analhemas dos pequenos pa-

pas locaes resvalar-se-hão sobre o aco d'esta couraca de boa camaradagem.
Estamos em Porlugâl. O mundo fica longe. Os nossos opererios em ablativo de

viagem. fallam da Franca e de Inglaterra. como se fallava do Brazil, no tempo suspirado
da arvore das patacas. Ficam para lá das ultimas montanhas I E muilo longe!

Seja dito em verdade que n'elguma coisa progredimos. Ha quinze dias que eu estou

bloqueado n'este rincão do meu querido Minho por uma ou muitas gréves (já Ihe perdi a

conta) de diversas classesl Quinze dias de gréve é pelo menos um caso inédito nos an-

naes das movimentacôes operarias. Pelo menos, digo eu que inédito Ihe chamo porque

pela primeira vez se vê o commercio, o funccionalismo publico e quigá a tropa, a coo'

perar n'i/ma abstengão collectiva que é fundamente um protesto conlra o governo ! A

gréve entra pois, nos domin.os irrequietos da politica, Consequencias? Uma unanimida-

de apreciavel nos partidos da oposicão. E não vale a pena, ter emfim, emfiml em Por-

tugal. uma oposicão que devéras o seja ? . , .

Faz se hia a républica com uma oposicão monarqhia a valêr? Faz-se-hia o 14- de

maio com uma oposicão mi.ilar de forte cunho? Não sou posilivamente um adivinho,

posto não custe adivinhar na véspera dos aconlecimentos. Mas evidentemente. o que
nos falla a nôs é um governo. é uma oposicão! Não ha governo que govérne, sem qae
os seus membros, sinceramente, se hajam empenhado primeiro em correr um governo

que desgoverna.
—V. está a dizer banali iades! bravam escandalisados os leitores.

Pois eslou. Mas este paiz precisa de recomegar. em tudo. Precisa de aprender o

abc? de aprender ás contas. de, aprender a doutrina, para que não use sobre o collête
uma cadeia da latão a f ngir prata que os grandes náo se figurarem principe, se os pe-

quenos não se figurem de abastados. para que emfim saibamos e possamos distinguir en-
tre uma cabeca com phosphoro e um phosphoro sem cabeca, um senhora honesta bem
vestida d'uma bem vestida cocotle, um pae de familia dum toureador á vara larga...

Os senhores que querem,
—hay que reempezarl

F. V.

I
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"V"icLa. intensa

POR J. DE FARIA MACHADO.

Rescaldo.

MNHA creanga : Com que alvorocada alegria eu soube do feu casamenWI Fazes bem e creio

que escolhesfe melhor. Tu não podias ficar assim. Absolufamenfe sô
— 20 annos bofidos de

lodos as dôres!— a fua alma precisavo d'omparo, a lua vida murchava, no inferior da lua

casa, como uma flôr viuva "e frisfe na solidão d'uma esfufa desvasfodal Queres conselhos ? Não f'os posso

negar; fui a melhor amiga de fua mãe, sou a fua melhor amiga! Tenho o experiencia omevel d'uma vida de

ielicidade, fenho ainda o core?ão frasbordando —

creancas velhas que nôs somos!—do mesmo sonho. da mes-

ma lerna e recolhida effel^ão, Não fe mando conselhos; mando-fe exemplos.

jumo-me denfro de mim propria, olho-me, prescufo-me, para fe aponfar o caminho do felicidade e sô felici-

dades enconfro e disfingo, nas brumas do meu passado feliz.

Não lenho saudades. A neve da vida cobrindo-me a cabeca não me gelou o coragão. Não fenho passado

porque vivo inlensamente do presen.e. As nossas lembrancas são os nossos dias—fernos velhinhosl que nos que-

remos oinda como na hora longinqua do noivado feliz, E' ainda a primavera eferna cenfando e sorrindo na nossa

alma deslumbrada. Fizemos um pouco vida á pirfe e soubemos crear a nossa vida, encelleirar o nosso amor, fa-

zer afinol a provisão amavel das frioleiras fernas, que são o fudo da vida o seu segredo e o seu fempero, Assim

vnemos, assim vivi, viverei, foda enfregue a esse amor que nem o doce cuidado dos filhos porveníura apoucou,

e que é—com que orgulho f'o repifo
—fudo, fudo. quanfo, fenho quanfo ferei sempre no cora^ão.

Riem-se ?l 5im, minha creanca, riem-se, lodos esses escravos, lodos esses exfranhos fanfoches da vida,

essas almas vazias que sô devanearam, esses coracôes pueris que jámais esplenderam, fodos esses inufeis. que eu

deploroque vão jornadeando na vida como especfros; coragôes gelados, almas geUdas, cadaveres d'olegrias e

d'illusôes e que sô fem em desejo d'esquecer o que sô arficulam bocejos.

E riem-se. riem se porque? Enfão uma mulher não pode, não deve, mosfrar com orgulho o seu amor, a sua

paixão pelo marido. Não fem afidal o direifo d'alardear o seu friumpho, de grifar mesmo: venci ! Haverá maior

monsfruosidade que esse macabro cynismo dos cosfumes, que no dia em que a primeira branca surje como um

pesadelo, grife a uma mulher que a sua almi gelou. morreu, que a vida do seu amor se dissipou e fugiu,

Abominavel crime esse sinisfro suffocar de fodos os affecfos, de fodas as affeicôes, esse sacrificio exfreme

de fcdo que é consolador e sanfo. ao ridiculo imbecil das praxes. E' ridiculo porque ? Se é a felicidade como ê

que a nossa felicidade pode ser ridicula ?! Não, minha creanca, não ! E' que nôs as mulheres que soubemos ven-

cer. que soubemos erear o nosso lar, érguer alfo o nosso sonho. somos odiadas pelas oufras, por essa frivola e

sinislra legião de manequins arficulados de fodas as modos, de fodos os snobismos. de fodos os desfemperos. E

que o nossa felicidade é um insulfo á sua infelicidade; a nosso illusão um desafio ás suas desillusôes: a nossa

exisfencia feliz, cheia de fudo que conslifue o felicidade da vida. irrifa humilha a sua exisfencia vazia. E' ridiculo o

nosso amor?!

Ridiculo! Ridiculo, esse amor que fem uma vida infeira de sonhos e disvellos, que não é uma visão passe-

geira, uma illusão, mas o sonho a illusão. de foda uma vida; que não é um grande sonho explendendo desvaira.

do. mas a sua repercussão; qu<* não é um cl. rão mes a refraccão d'esse clarão, a chamma, o rescaldo doce, con-

solador e airigo, da velha fogueira esfrfmecendo e sub>i>do. em lebaredas, bizarras e ardenfes d'amor; uma affei-

Cão que não lem já loucuras mas que é foda feita de lembrnncas, que se aperfou em provas de fernura, onde o

o racciocinio e amizade^á misluram es suas amaveis parcellas; a amalgama de todos os ideaes, a fusão de fodos

os senfimenfos a rasão da vida, a sua propria rasão !... E é ridiculo este amor?!...

_4deus... oxalá que d'aqui a frinta annos pudesses dizer isfo mesmo á minha filho querida, Ama e viverás

amando a vida infeira, que fe não ceguem phanfasias. que fe não seduzam canfafas imbecis... E se fraquejares

lembra-fe de mim, do minha vida, do meu exemplo. Eu venci, pensando em minha mãe... Abraca-fe a fua velha

X... J
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Colégio deSantoTomás deAquino

Há
21 anos, que êste colégio se fundou. E

cada ano. que passa, é uma nova confir-

mar;ão dos altos créditos. que desde os primeiros
diasdasua existência estabeleceu, e ficou mere-

cendo do público.
E' pois actualmente o mais antigo estabe-

lecimento de ensino particular que em Braga
existe.

O seu director e fundador é um experimen-
tado e proficiente meslre na complicadíssima e

dificílima sciência da educagão; é um homem

cuja vida se tem expendido e gasto na árdua

emprêsa de guiar e conduzjr rapazes, durante

aquela época da vida. mais cheia de dificulda-

nha a robusta solidez. a fôrca vitoriosa. que

para as lutas da vida. se carecem. Robustez

física. e fôrca moral; energia e resisténcia de

espírito e de corpo
— eis as armas de que a

educacão há de dotar a crianca inerme e fra-

quinha.
Porque. ai de quem ousar penelrar neste

traicoeiro campo de batalha, onde há precipí-
cios. que evitar, ciladas, que descobrir, inimi-

gos valentes e dolosos, que combater;— ai de

quem se apresentar, dizemos. sem a prudente
perspicácia. que dá uma inteligência cultivada,
sem a energia inqaebrantável, que dá uma von-

tade educada. sem a robustez física, oue dá

Um grupo de alunos internos fardados com o bélo uinforme do Colégio

des— qual é a passagem da infância para a

juvenlude e desta para a virilidade.

Quão difícil coisa é educar!

Quer â pelavra demos o profundo sentido

de 'criar' , quer lhe demos o de trazer 'edu-

cere^ —

que dificuldades quási insuperáveis na

realizacão do seu programa! Educar é 'for-

mar a inteligência, o cora^ão e o espírito.
Educar é. trazer, arrancar das trevas da igno-
rância e do êrro para a luz da sciência e da

verdade; é dar ao frágil organismo da crianci-

um organismo treinado!

Ora é esta a grande missão do educador.

Transformar aqueles frégeis e pequeninos seres
—

que aos 7 anos. ou ainda mais cedo. Ihe

entram pela casa dentro —

ignoranles, desar-

mados, em homens vigorosos de corpo, alumia-

dos no espírito, enérgicos de vontade, capazes,
enfim, de garantir, pela sua accáo. na socieda-

de, a ordem. a moralidade, o progresso.
E conquanto se haja de contar com os vá-

rios — e variados factores que hão de influir
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O corpo docente do Colégio
Da esquerda paro a direifa (da grovura). Sentados: Monfeiro Pinfo,

Gabriel Cardo_<o. Podre Peixofo Broga, João Peixolo e Podre Manuel de Azevedo.
Em pé: Miguel Pereira, P.e Feliciano, P.e Loureiro, P.e Teixeira e Aianuel Ferreira,

no rumo definitivo do homem, jâmais deixará

de^ser sempre verdade o que a judiciosa fábu-

de Fedro, 'A velha e a ãnfora* , insinua; isto é:

o aroma do primeiro liquido nunca de fodo se

desvanecerá, da vasilha em que foi langado. A

primeira educacão deixa no espírito. tragos in-

deléveis. Dêste princípio se colhe a grande im-

_In_ grupo de alunos etffernos

porfância, para a sociedade, de ser a juventude
bem orientada. logo desde os mais tenros anos;

é tambêm a tremenda obrigacão que têem os

pais ou tutores da crianca. em escolher educa-
dores que a levem e conduzampelo caminho da
honra e do dever.

E quem ignora que esta condugão é cada

vez mais difícil e es

tá c.da vez mais di-

ficultada? A grande
fôrca moral. que pro-
mana de re!igião,_ foi

anulada pela supres-
são legal do elemento

religioso na educa-

cão da juventude. A

falta dêsle freio traz

com lôgica e fatal

consequência. a in-

disciplina, o desre-

gramento de costu-

mes. Sem costumes e

sem disciplina o mau

exemplo intensifica,
os instinctos perver-

sos irrompemviolen-
tamente, e com uma

precocidade que des-

orienta.

Ensinados peo es-

pectáculode cada dia,
os pais. ante quem

o negro problema da
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escôlha dum educador se apresenla, exigindo

pronta solucão, sentem a ansiedade de quem

vai dar um passo fatal. no êxito duma emprêsa

importante e perigosa. E voltam-se naturalmen-

te se são bem avisados — para os homens

encanecidos. nesta santíssima cruzada de con-

duzir a mocidade.

'

Excursão ao Pom Jesus, Sameiro
e Falperra

* *

O instinto. o desejo de acertar. e

a experiência há tantos anos confirma-

da do bom acêrto na escolha, tem

levado grande número de familias a

preferir. entre muitos. o colégio de

Santo Tomás, para educar os seus

filhos, E a esperanca de os verem sair

dali homens, tem sido realizada am-

plamente.
Conservam se nos arquivos do co-

légio provas brilhantes e irrefutáveis

desta afirmacâo. E'

largo e triunfante

o elenco de antigos
alunos que hoje ocu-

pam, na sociedade

pOrtuguesa pr ofí-

cuos e honrosos Iu-

gares.
Mas na escola

do Director do Co-

légio de Santo To-

más, não se têem

formado apenas alu-

nos; sob o s e u

magistério téem-se

adextrado tambêm

excelentes professo-
res e pedagogos,
que em diversos es-

tabelecimentos d e

ensino, tanto, públi-
co como privado.
estão sendo outros .

tantos guias e con-

dutores da juven—..

tude actual.

E' esta uma mui-

to especial razão,

porque, terminando

estas rápidas con-

sideracôes, deseja-
mos para a mode-

lar casa de educa-

~ão — que é o Colégio de Santo Tomás de

Aquino—longa vida; e grande prosperidade, que
ao seu Director, de algum modo, paga uma

vida de trabalho. cortada de desgoslos. con-

sumida na grande obra de dar a Porlugal
homens que sejam porfugueses de lei.

O calix de Sanlo Tomâa. dourodo pelos alunos na oficino

do Colégio

Para
comemorar o aniversário nalalicio do

Ex.m0 Sr. Padre Director, promovemos
—

osalunos doCoIégio doSanto Tomás,—no dia

26 de abril de 1917 uma excursão ao Bom

Jesus do Monte, Sameiro e Falperra. Pelá ma-

nhã, depois do almô?o, partimos em eléctrico

reservado e no meio de vibrantes gritos de ale-

gria. atravessámos""a cidade, e lá fo-

mos admirando a natureza de novo a

reverdecer. ouvindo os doces e ternos

gorgeios dos passarinhos, contemplan-
do ao longe as grandes e escalvadas

montenhas, no cimo das quais alveja-
vam ainda vesiígios da neve. Enquan-
to íamos gosando de tão belas vislas.

o ar puríssimo da montanha impre-

gnado de aromas silvestres, enchia-nos

os pulmôes e dava-nos sensacôes de

indizível prazer. Logo
que chegámos ao Bom

Jesus, montámos nuns

gericos mirrados e la-

zarentos. que a muito

custo nos conduziram

até ã Falperra. Aqui
visitámos o lemplo de

Santa Maria Maclale"

na onde admirámos

uma grande e devota

imagem de Cristo, ar-

lísticamente trabalha-

da. Depois subimos á

Santa Marta das Cor-

ticas. uma clara ermi-

dinha, situada no mais

alto da montanha. Ali,

munídos de binoculos.

comtemplámos c o m

verdadeiro êxtase o im-

ponente panorama da

cidade de Braga, os

seus lindos subúrbios,

e lá ao longe. sôbre

as paredes brancas de

pequenas casitas, ad-

mirávamos tambêm o

reflexo dos raios do

sol, similhantes a es-

trêlas palpitantes que

iluminam ofirmamento.

Com verdadeira saũ-

dade por aquilo que, durante momentos lanto

nos deleilaTa. descêmos para a frondosa ala-

meda onde nos esperava um apetitoso lunch-

Aconchegados os estômagos e refrescadas

as gargantas, com os goles do verde. lá roon-

támos outra vez, nos espipados gericos, e di-

rigtmo-nos ao monte Sameiro onde visitámos o

templo ainda em construcão e nos detivemos
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Ko gabinete de física
Alunosfrabalhando em galvono-plosfio sob a direccão dos professores Ex.""" Snrs, Gabriel Cardoso e Mcnleiro Pinfo

Oficina adjunta ao gabinefe de física,

onde foi dourado o cálix de Santo Towás, pelos alunos do colégio
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E^ercicio de gináslica

(Divisão dos pequenos)

umas horas. Regressámos ao Bom Jesus, e partimos de electri-
co. levantando durante todo o trajecto entusiásticos vivas, ao

Ex.m' Director, Ex."os Professores e a quanta coisa nos lem-

brava . . .

Assim terminou o nosso passeio,' que lão gratas recordacôes
nos deixou.

(Divisão dos pequenos^
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Exercicio de ginástica

(Divisão dos grandes)

A ginástica

Robustecer o corpo parallelamente oo espírilo, é uma necessidode do bom edu-

cador. Porque, muito mois do que pode porecer, o norn. alidede corpôree, a saude for-

fe, influe no bom resulfado das dísciplines do espírito.
No período escolar, devendo um orgenismo lenro dedicar horas e horas de con-

fencão ao < sfudo, preocupando-se com os árduos problemas posfos ô suo considero-

CÔo, quebra-se fácilmenle o equilíbrio vilel e originem-se femiveis doencas, se os exer-
* cícios físicos não vierem, com sabiamenfe graduada actividade corpôrea, restobelecer

o equilíbrio, pôe novomenfe no fiel a balanca psíquico-física das funcôes vitais.

Tal é o papel da ginástica.
Baseia-se na prôpria natureza, pois as criancas são, nafuralmenfe ginaslas, e por

instincto se desenvolvem com movimentos coordenados as funccôes que demandam agi-
lidade, criando-se, por êsse desenvolvimento, um robuslo organismo.

Modernamenfe, porem. e mercê dos progressos da pedagogia, a disciplina ginás-
lica tomou as proporcôes de uma verdadeira e complicada sciência. Não é esquecido,
e esfos páginas o documentam, na modelar casa de educacão que hoje nos ocupa.

o°oO0o°e
o° °o
o o°°o °

o o o o

o o o c

9 O O 0

• __ -° o
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0 balão"T7un'Alvares„ vogando no espaco

Zingrava
do entusiasmo dos alunos de Santo

Tomás de Aquino a brisa que no dia 23

de junho soprava do Oeste.

Ao sol que se erguera livre no Oriente es-

palhando por tooa a natureza, dentro em pouco

faziam-lhe apertado cêrco acasteladas núvens

que por vezes lhe ofuscavam o brilho de astro

soberano.

Tudo parecia prenúncio de que o gigantesco

aerostato não queria deixar a cas aonde fôra

imaginado e a companhia que Ihe dera o ser.

Porêm. a hora anunciada aproxima se. e o 'Nun

Alvares» tinha que fazer a sua ascencão.

Assim o determinava

o compromisso tomado.

Precedem-no balôes

pilotos anunciando a ho-

ra. que para todos devia

ser solene. Chega, en-

fim, a sua vez. Uma fila

de esc'olhidbs alunos

transportam para o re-

creio (Divisão dos pe-

quenos ) o gigantesco
aerostato estendido em

seus musculosos bracos

que. abrindo a sua des

comunal bôca. parecia

querer engulir. dum sô

hausto, algum dos cir-

cunstantes.

Ao centro do recreio

é erguido o monslro,

que a brisa sacode e

agita. como vela de vé-

Iho navio.

A sua forma é es-

belta. e bem acabada a

sua construgão. Os me-

ridianos e parelelos. em

fitas de variadas cores

cruzam-nosimétricamen-

te, formando um con-

junto que encanta os

olhos. Que lindo!... —

dizem todos.—

Mas a brisa sopra com mais violência ;

e o colosso desprendendo-se das amarras . . .

estatela-se ao comprido pelo recreio, coleando

como uma serpente. Vencida a sua teimosia é

novamente icado. E êles, de pé. sobranceiros

aos espectadores que continuam a admira-lo,
contorce-se. redemoínho chama a brisa em seus

auxílio. e segunda vez dobra sôbre si mesmo;

emparecendoSer aprendido, com os seus auto-

res, alguma licão de ginástica.

O 'Nun'Alvares,, vogando no espaco

—As Ires tem vez , (diizem a meia voz

os alunos. que já não estavam a gostar muilo

da impertinência do birrento). e o "Nun' Alva-

res,. foi 3.a vez icado e sujeito como fero em

jaula.
Num ápice, dentro do seu descomunal bôjo

ardiam archotes que o faziam tomar proporcôes

fantásticas.

A anciedade é geral. Mais uns instantes.

e . . . profundo silêncio.

Ouve-se apenas o crepitar da chama que

enchia o monstruoso estômago do "Nun' Alva-

vares

Ao lado, impassível. de bigodes crespos

rocando-lhe as faces

sarcoideas. de cabeleira

anelando sacudida pela
vira^ão. estava Cobone

d'Elpap fitando com se-

renidade estática, os

ennervados a preverem

desastre.

Rompendo o silên-

cio, ouve-se a voz im-

perativa e sonora do

aluno comandante de

manobra: Preparar! .. e

dirige-se a Cobone d __/■

pap a quem conduz pelo
braco para junto do

"Nun'Alv<.res„. S. Ex.a

experimenta as amarras

que sustentam o pára
—

quedas. e. segurando-
se, ordena ao citado

comandante que mande

cortar amarras E á voz

de— largar! Cobone in-

clina-se em sinal de des-

pedida. e faz a sua as-

censão a bordo do

"Nun'Alvares., que va-

garosamente aparece no

espago. ufano e vaido-

so, mostrando a todosos

ventos a gloriosa inscri-

cão de "Viva PortugaL .

Enlão uma estrondosasalva de palmas saúda

o aeronauta e a aeronave, enquanlo uma

girandola de 21 tiros anuncia aos forasteiros

das festas Sanjoaninas que o €Nun'Alvares

pairava no limpido espaco, saũdando-os e

cortejando-os duranle uma hora. Finalmente foi

desaparecendo no longínquo horizonte. velado

pelo manto da noite. Onde será a sua descida?

Interrogavam-se uns aos outros os alunos e as-

sistentes, não largando das vistas o colosso,

que já parecia um simples ponto, no horizonte.
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l.ecepQao de Cobone d'EIpap no recreio

(Divisão doĸ grandes)

Mas até hoje ainda não houve noticias do

valente «Nun Alvares- .

A abur.dc.ncia do tombuslível era enorme e

as correntes aérias variáveis.

Tudo deixa presumir que o "Nun Alvares»

elevando-se a grande altura, tocasse terra, alla

noite e em despovoado, onde não cheguem
ainda a voz da imprensa. ou os seus habitanles,

por efeitos da guerra achem mais aproveilável a

maféria prima de 'Nun'AIvares. que os 5$00
de alvicaras a quem o restituísse. Se Cobone

d E/pap não fizesse a sua descida em pára-

quedas. e seguisse a derrota de aerostato alé

ã sua queda livre, tê-lo-íamos a esta hora

perdido e a agricultura sofreria com a sua perda
ao aproximarse a época da mafuracão dos

figueirais. Do mal. o menos.

Ignore-se embora o paradeiro do colossal

aeroslato, mas folgue-se com a gentileza do

Ex.mo sr. Jacinto Inglês, hospedando em sua

casa. durante dois dias, Cobone d'Elpap, visto
ter sido no seu palacete qut sua Ex.a fez a su6

descida.

Como a linguagem arliculada é inteira-

mente desconhecida a Cobone d Elpap, pelo
não funcionamento dos respectivos orgãos pro-

ductores, em seu nome. pois
—grand merci.

Márío Fontes,

Aluno do Colégio (7.a classe).

0 'I.un'Alvares,, tomando bôjo
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A casa de campo,
lermo de freqûentes posseios, e onde os alunos passam algumas horos de alegre animacão

No lago do Bom }esus.
Ao leme! . . . Ao remol . . .
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ÍDepOÍS do janfar
— Na olomeda de Santo Marla da Felperra

ørupo scénico infantil
Vivam os pefizesl . . .
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Srupo scénico

Scenário do colégio
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Portuguezes na øuerra

José Anfunes Silva Monfeiro.

1 ." cabo df infanlana 29

Anlonio Apparicio Ferreira

da Costa Lobo. tenente d'artilharia

do I .° batalhão de obuses de campanha
—A. P. O. S. 25 ft. E. F

do C F. P.

U alferes de ardlharia 1,

João Beptista Antas de Barros,

que se encontra na frente da batalha

desde 29 de maio ultimo.

(Phols. do sr. Anfonio Anlas de Barros).

Antonio Rodrigues Antunes,
chauffeur do Q. G. do C. E. P.

e anligo machinista d'estas

olfícmas.

G_i.erra europeia
_r> >'■'. ...

V.5

'■'■'"w^-*/ '/4_*y;v.
'

:."mRĨ|Í^!^f -^- "S:íy1!-_^1^
*~~-%~^_\ |^^_|_____. .-■._,.■ îĩ-'-V. ^* ■■/f~» í. ! <■*W, >..¥>■!

t/m c/os 'tanques' , espantosas machinas de guerra, inglezas.
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Peregrinagâo ao Sameiro

Foi devéras imponente e concorrida á pri-

vilegiada montanha do Sameiro. onde se reali-

sou a festa solemne annual, a romaria e pere-

grinacão.

Apezar da restricgão imposta pela auctpri-

dade, que sô consentiu a peregrinacão do Bom

Jesus para o Sameiro. a fé e a fervor dos fieis

nem por isso deixaram de se manifesfar exube.

dirigem-se á montonhn sagrada . . , canlando hymnos

rantemente. e o sanctuario predilecto feve uma

concorrencia raras vezes excedida.

Desde mu.to cedo comecaram a affluir a

esta cidade, de freguezias ruraes e de

concelhos limitrophes centenares de pessoas,

expressamente vindas para se incorporarem na

procissão.
E por varios meios de locomogão

—

nos

electricos. em trens e a pé a maior parfe.— fo-

ram convergindo ao Bom Jesus do Monfe. on-

do a peregrinacão se organisaria.
Feita a distribuicão de im-

pressos com os canticos á Vir-

gem, eram 10 horas quando a

peregrinacão comecou a desfilar,

indo á frenfe a Confraria do Sa-

meiro e depois numerosas asso-

ciacôes piedosas com suas ban-

deiras, vendo-se lambem na re-

ctaguarda a Associagão dos Ami-

gos de Safito Antonio do Porto,

que desde ha muito vem sempre

incorporar-se n'esta manifesfacão

religiosa.
Uma banda de musica fecha-

va a peregrinagão, que era ex-

tensa e compacta. enfoando os

peregrinos canticos adquados ou

recitando o Terco do Rosario.

Uma hora depois a peregri-
nacão chegou ao alto da monta-

Sahindo do Bom Jcsus, os peregrínos ..•

nha, vendo-se enlão já alli mui-

lo povo que se havia antecipado.
Os sinos do lemplo repica-

vam festivamente e os fogu^tes
estralejavam. O aspecto da es-

planada do sanctuario era ma-

gesfoso, pela multidão de pes-

soas que se reuniram em frente

ao templo, fluctuando os pendôes
e estandartes ás dezenas, por

sobre a onda humana que se

dispunha para ouvir a missa campal ceiebrada

pelo rev. Jorge de Lima Machado, o qual fez
å chegada uma tocante pralica.

Uma chuva miuda principiou a cahjr. mas

nem por isso o povo deixou de assistir ao san-

to sacrificio da missa até final,

Terminada esta. comecou a festa solemne,

missa a grande instrumenfal. prégando eloquen-
temente ao Credo o rev. Antonio José da Silva

Goncalves. illusfre senador do Centro Catho-

co e nosso presado amigo.

e rezando preces â Virgem Immaculada,
(Pho.s. Eduardo Teixeira Mendes).
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HVRARIA (&RUZ

BRAGA

Telephooe n.° 29 Telegramas: -CRUZ LIVRARIA

Casa fundada om 1888

EDITORA das obras do celebre hidroterapista Mgr. Kneipp.
EDITORA de muitos livros adoptados no ensino primario, normal secun-

dario, especial e superior.
EDITORA e proprietária da Colecão Sciencia e Religião.
EDITORAdelivros de piedade—Centelhas Eucaristicas, livro de Oracôes, etc.

Completo sortido de Papelaria objectos de escritôrio—Uteosilios e modelos

para desenho e pinlura
—Agencia de Publicapôes.

••

••

••

OFFICINAS ^

DE

Gscultura e pitjtura
DE

Teixeira Fanzeres
-

Garante-se perfe.^ão em todos os sorvico.

preqos senJ conjpetencia
RUA DO SOUTO 134—BRAGA

Contra riscos de guerra ferresfres

e marifimos, gréves, tumultos e roubos.

segura a Companhia Luzo-Brazileira

5de
Seguros f*+

Séde — Lisboa. Largo S. Julião xt^

tl9-2.°—Tel. C. 2061. Banqueiros: Pinto & Sot-

o -Maior. — Agente em Braga. Amares. Povoa

de Lanhoso, Terras de Bouro e Vieira

José de Faria Machado

Rua do Souto, 105-1.-—BRAGA

JQ

Paramentaria, Sirgaria e

Artigos militares

II

—DE—

å
-_>9, Rua do Souto, IOI

MISSAES
BRAGA

BREVIARIOS



Es.riptorio cle Negocios Ecclesiasticos
DO

Padre Villela § Irmâo

Qoaquim Pereira Viilela)

» ♦

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

das reparti<?5es ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica
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, casameuto, obito 3 de estado livre.

Breves de reduccjio de iegados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos. e tambem dos negocios dependentes
das reparti9c.es civis, judiciaes e militares em reJacJío com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

rM'rtn aneæas ao tnestno esc»~iptot~io €*mna typogtraphim '■

a vapor, UenotninaUa Uos -Êût'hos Uo ÊBinho*, e officina
Ue encaUe»-nacão onUe não eæecutaUos

fgtårti"£iê,~-~ trabalhos, co»n a »»»aæi»na »~apiUez, perfeipéii
e economia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escriptorio ao

P.e Wllela b) Irmão

83—RUA DOS MARTVRES OA REPUBLICA—91

(Antiga Rua da Kainha)

BRAGA
___j
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