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DA "I«L!LUSTRAgAO

OS COLLECIONADORES

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

>uccessor da Veneravcl Irmandade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

0 Clerigo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n'ete Monte

Pio. deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Eiv.ro dos Santos morador

-i Avenlda Pontes Pereira de Mello. 41, Lisboa, os seguintes docu-

nentos:

—1.' Certldão d'edade, devidamente reconhedda por notario.

—2." Dois attestados, ou declaratôes medicas juradas e reconbecidas

por notario, em como não soffre de molestia actual, ou habitual (pa-
favras textuaes).—3.' Attestado, ou deciaracão jurada, do secretario
da Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigarlo da Vara, Arci-
?. este, ou Ouvidor, em como está no legitlmo exercicio das suas or-

dens, exerce o cargo de . . . e não está incurso em processo algum
e -clesiastlco ou clvli.

- Os documentos podem ser em papel commum
Se o clerigp residir na Archidiocese de B.aga, principalmente

no concelho de Braga, deve dirigir _e.ao Rev. Padre Arnaldo Carlos
Lamas d'Olivelra residente na rua de 5 de Outubro, n/ 80 em Bra-
„a, ou ao Rev. Padre Leonel Aragâo Dantas de Sousa, morador em
Laranjelra, Moncâo, se residir no concelho de Moncão; ao Rev. Pa-
dre Domlngos Atfonso do Pago, capellão da Mlserícordia de Via-
na do Casleilo, se residir no concelho de Vianna do Castello; ao
Rev. Padre Manuel do Costa Freitas Reis, se residir no conce-

|ho de Famaiicâo ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nior, parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir ..o concelho
de Alcobaca.

Os referidos Revs. Padres s9o socios correspondentes do

Monte-Pio; prestam todos os esclaredmentos, facilitam as admis-
sôes, recebem as quotas, pagam subsidios, etc.

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

elo; paga visitas medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-
ras em que residirem 20 sodos; dá 10 escudos para operacSes dmr-

glcas, ou conferendas medicas e 10 escudos para auxilio das despe-
t*s com processos ecclesiasticos ou dvis ; todos podem celebrar na

:atella do Jazlgo sito na rua numero ., do cemiterio do Alto de S.

|oIo; faculta a llvrarla aos socios. que a desejarem consultar; tem

dirdto a comprar para si e para as suas familias medicamentos me-
Ihores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmadas mutualistas de
Lirboa; todos têm direlto a ser sepultados ou depositados no referi-
Jo lazigo, etc.

Concede o subsidlo de vinte e dnco escudos e mortalha para o

fuoerai dos soclos resdentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o
n neral dos sodos residentes fôra de Lisboa.
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BRAGA— Grupo de Sargentos de infantaria 8, que se encontram

nas trincheiras em Franca,

Enfre elĩes vêem-se os snrs. 1, Vicente Antonio dos Sanfos. 2, José Ferreira de Maitos.

3, Arthur Costa {Lago). *, José Joaquim Ferreira. 5. Luiz Ferreira. e.c.
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POR J. DE FARIA MaCHADO.

Montariol

hora do sol. O acaso arrastou-me para a moradia abandonada. Vamos ladei-

ra acima por entre urzes onde ha chapadas de luz. pinceladas largas de paisa-

gem outomnica, e um cheiro fresco de rosmaninho perfuma a athmosphera

^__-_ fria. A cidade desenrola-se em baixo. como nascendo na sombria necropo-

le de Monte d'Arcos. abrindo as suas raizes de vida. dislendendo-se em tracos de casa-

rio polychromo e logo. aranhuda e desegual. mergulhar no leito dos dois rios que a

abracam. Subimos ainda. embrenharam-nos no sombrio da matta. cortamos os labyrin-

tos. os retiros. os arruados. onde agora n'um cruel abandono as urzes e as silvas cres-

cem bravias e damninhas; desmantelam-se os muros. desfazem-se os portaes e os can-

cellos. e em tudo se vê a mão do horr.em desvairado que tudo destruiu; ha arvores mu-

tiladas com frenesis de louco, com golpes brutaes de selvageria. pedras que foram rola-

das de longe, da placidez dos tanques. dos esconsos dos labyrintos; ao fundo o portal

desmantellado, deixando escancarada como a bocca sinistra d'uma caveira cyclopica. a

bocarra do monte confrange e arripia. Vamos descendo para o convento e mais as sil-

vas. os matagaes, os fetos bravios. espinheiros, urzes se apertam não para defende-

rem a sombria moradia. mas subirem n'um desvairamento como uma multidão sectaria e

faminta.n'uma ameaca cruel. para o dominio, para a revolta. Volta a divisar-se a- cidade

laboriosa. mechida. como uma colmeia, as suas torres erguidas para o ceu. as chaminés

das suas fabricas penachando fumo e esses dois bracos duma ideia que se ergue, esses

dois symbolos que dominam consolam. no meio de tanta desvestegão,
—

a fé e a religião

mãos dadas com o progresso e com a vida, as torres das egrejas onde se cuida da

alma, onde se animam e fortalecem os brecos fortes que nes officines criem tambem são o

unico consolo d'aquella hora sinislra d'emargure. Devia ser d'alli. d'equelle fragal br.-

vio que os sabios da ordem. nos lazeres da regra, viriam inspirar-se para as canseiras

do estudo e alli a dois passos, no inlimo do casarão, onde sô a Deus se louvava a

sciencia progredia em honra de Deus tambem. Fomos para o mosteiro e um arripio.

uma dôr profunda abalou-nos a alma. Tudo. tudo desvastado, perdidol A magnifica
casa que fora moradia d'uma das provincias franciscanas portuguezas. soffrera a devas-

tacão barbara dos sectarios. Nem uma porta. nem uma janella, nem um apainelado in-

tacto! Os tectos, os sobrados, esburacedos n'uma hore de febre infernel,

Al!i estevem os vestigios crueis d'uma indisciplina brutel. que irrompera como as

ondas d'uma sombria maré. alli trasbordere odio. desveiremento. loucure. O templo
mettie horrorl Tudo mutilado. tudo em .stilhas— azulejos arancados, mísulas partides,

cornijes, retabulos. ettestavam a devastacão. No côro o mesmo abendono, os restos des-

mentelledos do mesmo eciute que varrera, deslruira. e nas credencias eu quis ver:
—

que vi—n'uma intima amargura e communidede greve no seu burel humilde olhendo as

ruinas do orgão espatifado e do intimo d'aquelle arcaboico, que semelhave um gigan-
tesco esqueleto. d'onde outr'ora sahirem harmonies commovides, sons encestrees e men-

sos. perecie que a aragem leve vesando aquelles esconsos, gerava um gemido cruel. Fu-

gi horrorisado, á presse. pelos corredores etulhedos de telhes e de calicas, correndo

nos parquefs onde velhes levredeiras fogueavam os jantares dos jornaîeiros da quinta, e

vim pare o pomar onde tenques abandonados com os frontôes partidos, mutilados. tris-

tes. choravem tembem pela bocca das bicas a dura sorte cruel de seu crudelissimo

mau fado.

Já longe, a querer esquecer aquella infamia. aquella vergonha. encontrei Frei..

o bello orador e grende musico, que viera rondar com outro irmão de regra e de des-

graca, a case onde tentos ennos viveram. onde tinhem sua cella e a sua sepultura, mo-

vidos de amarga saudede que a sua alme christã escondia na resignacão. mas que o seu

olhar faiscava n'uma commocão intima, atravez dos vidros fumados da luneta.

Que horrorl que horrorl disse-Ihe estreitando as mãos amigas . . . que se esten-

diam. E elle, ouviu sereno. n'uma magua resignada, correu commigo o velho convehto,
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parou talvez á porta da sua cella, mas quando Ihe fallei no côro, o artista sobrelevou o

monge. a sua alma abriu se n'um anceio e perguntou : E o orgão?
Tambem . . . Tambem

, . . tudo perdido I E rapido. recolhendo-se n'uma saudade,
lembrando o velho orgão que fôra o seu companheiro. o seu amigo, que vibrara sons

sob a pressão des suas mãos. que fôre e voz da sua alma, que dera expressão aos seus

arroubos. aos seus sonhos d'artista. Frei. . . não resistiu e despediu-se apressado. mas

sem que pudesse occultar já uma lagrime furtiva que scintillava através dos vidros fu-
mados da luneta . . .

E nem mesmo aquella lagrima poderia resgatar semelhante vergonha ! . . que horror !

CHRONICA DA SEMANA

Signaes!

CABA de sêr recebido em Londres com todas as honra sde chefe de Estado de um paiz ailiado o

acfual presidente da Republica. Consfa essa viagem ao fhesouro 500 confos pelo menos
—mais do

dobro do dispendio das viagens régias de oufros tempos. em globo.
E' sempre verdadeiro que o fasfigio absoluflsta das corôas como o bôdo das democracias

são luxos muifo caros ás posses das na<;5es, o primeiro por ser de poucos e cotr.êrem muifo. o

segundo por ser para muifos que nunca se saciam.

Os jornaes já commenfáram o caso e seja dicto que unanimamenfe o reprováram mesmo com um silencio

de compromefidos no arranjo. . .

A guerra é uma mina de oiro. sobre cujas boccas hianfes, seductoras, cahiram, como as moscas em prafo
de mel odorifero. fresco e loiro, as ondas, em refiuxo e repluxo, dos audazes. A guerra vae crear a mais formi-

davel e inexoravel das plufo racias. E' por isfo que as propostas de paz dos cenfraes são rechagadas e o Papa
fantas e tanfas vezes se vê desaftendido. 0 quadro geral e sociologico da guerra, para mim é dos mais simples:
para um lado uma enormissima maioria de burguezes que, levando uma vida de encargos peor que prolefarios
equanimes. é atirada de cada vez mais para o vulcanico ferreno das reclama<;ôes dos sem-pão, a confundir os

seus brados com os d'elles: d'oufro lado, uma arisfocracia de burra farta, bras-dessous. bras dessus co'os go-

vernanfes, n'um syndicafo de interesses escurissimos, arrotando á valenfona a sua embofia caricafural de nova

argenfária, e dictando á brufa as leis do esfomago quepara ella reunem as da moral e da consciencia. Posso

enganar-me com muifos oufros, mas eu não sei se os aconfecimenfos não obrigarão amanhã a hombrear o meu

jaquefãode homem limpo com a blusa enodoada do homem da officina.

Porque a guerra de hoje não é nada ao lado da guerra d'amanhã e esta decidirá af»nal se o mundo post
bellum será plufocráfico Plufão ê deus do inferno. . .) ou democráfico. de todos ou de alguns, das familias sem

pão ou dos lores abarrotados. . . Será la lucle finale como se entôa nos esfribilhos pefroleiros da Iniernacional?

Não decerfo ha que confar com a oufra lucfa. que será anfes de penefragão da caridade chrisfã no blôco ingenfe
das mulfidôes no del;rio fremendo do ca ira fuluro! Mas anfes d'essa, haverá a oufra lucfa e ai d'aquelles que

dangam e riem tranquillos sobre o solo que já trepida os primeiros hausfos das grandes explosôes!
. . -Claro que ninguem da presidencial comitiva. nenhum dos afilhados da libra, do Iranco ou da pesêta

pensam n'isso. Emquanfo os barbaros não bafem ás férreas portas de Byzancio o baixo império pôdre confinúa a

seguir o seu crifério: ingorgifar-se!
Valha a verdade que Ihes dá an?a é despreocupacão da comezaina laufa, a inconsciencia meia-parva dos

escravos. Mas nem sempre dura a folganca—e a hora mais frisfe dos arraiaes é a madrugada, quando por de-

traz das arvores os bebados vomifam: um fedor encardido de suores sobe dos recantos onde se fainou; um a

um, impregnando de sêbo o ar amornecido, os copinhos e figelinhas se apagam nos festôes de papel de côr; e

no alfo dos mastros as bandeirôlas se encolhem pingando a humidade do orvalho e o fédio d'uma fesfa que aca-

bou . . .

Osaziumes fervem já
—

quem os não ouve?

O primeiro sympfôma da nausea é esse de flagradissimo anathemafisar contra a guerra que, em rumor

por ora, anda ohi a convencêr os mais indiferenfes ou tardos de raciocinio.

Os senhores fazem lá ideia do que por aqui por além se vae dizendo confra o rei exilado por elle adoptar
desde principio umn affifude franca. resolufamenfe (cégamente, dizem esses em prol da Grã-Brefanha?... e advo-

gar, com um j_êlo que confunde o do chefe do regimen, a remessa de fropas para Franga ? . . .

O menos que lhe chamam e imbecil! e são os seus proprios partidarios que agora. perante a honrosissima

e brilhante recepcão do sr. Machado na City, perguntam onde esfão "03 Soveraes do exilio,, que não obstam a

uma consogrocôo republicana d'aquella grande monfa?!

Os senhores imoginom lá o que se ouve a dia dia a respeito dos chalets, dos collares, amanfes, dos aufos,

das quinfos, das vivendas luxuosas do minisfro A, do governador B, do leader C, do secrefario D?!

E engonoro-se o; que apenas veem n'isfo o esguicho do odio politico-partidario. São signaes d'essa re-

volla inconcelavel que um vulcono de grovofo rubra e cobelleira ao venfo ando a forjar no anfro mysferioso das

consdencias collecfivos e dos, venfres, ôcos como a cabe^a de cerfos visionarios que eu conhego!
F. V.
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5H.ÔE_L
De Frey Gil da Soledade.

EGRESSO DA FALPERrtA.

íW*»V"ONT1NUÁNDO a excogitar ongens paro

VV|j\3|)^/ cflda uma das lettras. canta mr. Steene-

•^_^^5__J K précédo le moquiloge:
Prenez un três viloin vieillard,
Faites le jouer au billord:

Vous verrez que K tend beeu lége

«0 K é onferior á pintura do rosto: peguem num

velho feio, fagam-no jogar ao bilhar e verão que o K

forna bella a velhice—A* rend beau /a£e=carambola-
ge=que corambolada!)

Seguiam-se as leffras que o meu cafraio cortou e

quanfo ás ultimas temos, para o X:

Un nommé Culpa, d'eventure,
Trouva l'X, le foif esf certoin;
Si vous lisez sainf Augusfin:
—Faif ÍX culpa—dif l'Ecrifure.

L m certo Culpa, por acaso, achou o X, é facto ave-

riguado; sc lerdes santo Agosfinho=/az o A' o Culpa —

dizo Escrifura. (Allusão á celebre exclamegão Félix culpa.
lida á francezo).

O N —uma das mais sympaticas e prestimosos le-

fras que conheco
— recebeu a seguinte explicacão:

Pour abriter plumes et bec,
Y naîfe oo poys des Hellênes,
Cor une hirondelle d'Athênes

Doif se loger dans un Y.

■Para abrigar pennas e bico, nasce o Y no paiz^dos
Hellenos, porque uma andorinho de Athenas deve olo-

jor»se num Y —dans un nid grec=num ninho grêgo^
dans un i grec. . . ) Falfa-nos o Z, que é filho de
medico:

Pour appliquer fous ses remêdes,
LTn docfeur de la Faculfé,
Por frop de fravoux éreinté

Un beau jour invenfa les Z.

•Pore epplicar fodos os seus remedios, um doutor
da Universidode, exfenuado com demasiodos frabalhos
invenlou um bello dia os Z—(/es zêdes=les eides=os
assisfenfes!)

Como se vê, o poeta francez não enconfrou diffi-
culdades insuperaveis na aflribui^ão da origem de ca-

da lefra.

Mas nem o leifor calcula quanfo papel quanta tinfa
e quanto fempo se perdeu a disserfar sobre os origens
do olphabefo. Agora mesmo esfive eu folheando o IV

ponderoso volume do Theatrum vifae hnmanae, de Bayer-
linck, e ohi respigo (pog. 1012) que a invencão das lef-
tras foi atfribuida:

—

o Abrahão, por Philon Judeu.
—

a Enoch, por Joséph Judeu, Polydoro, Virgilio,
Opmer, Gregorio Tolosano, efc, efc. '

—

a Adão, por Bibliander:
—

a Moysés. por Eupolemo. Clea»ente Romano, Cor-
nelio Agrippo, í 1 ) Crínifo, Texfor, efc.

{-) Dêsle cunosUsimo fîgurão possuo um interessante Elogio
do burro, em lalim, que não fica a dever nada aos de meslre Deiil-
I* ou Brochado. Noutros serôes o veremos.

£\MEN05
Aventuras do alphabeto

\'i
—

oos Phenicios, por Clemenfe e Cirillo Alexondri-

nos, Herodofo, Pomponio Melo, Herodiono, Rufb, Fes-

to. efc.

—

a Safurno. por 5. Cypriono;
—oos Egipcios, por Tncifo;
—

aoi Ethiopes, por olguns ouctores da Bibliotheca

de Diodoro,— e oindo o oufros, por oulros, ofé o nau-

seo. como adverte o paciente compilodor: usque ad nau-

seam!

O que nâo provoco nouseo, onfes diverfe. é ver co-

mo os onfigos discrefeovam sobre as letfros, suo formo,

efymologio, efc.

Um exemplo openos, ou dois, poro ternnnar esfe ar-

figo, Quonfo oo Å, diz o cifado Theefrum, pog. 1015,

vol. IV).

*A (fypo hebreu). Aleph, como quem diz Aluph.
isto é: Drincipol. ass.m chamada pelos hebreus, diz o

nosso Bellarmino, no Grammatica Hebraica. E principol,
porquê? Porque é o primeira voz dos recemnoscidos,,.

Com effeifo já na pagina anfecedente, cifondo o Julio

Scaligero (De ceusis linguae lefinae) explicora que o

• A é a primeira e vulgarissima voz do recemnascido, com

a qual haurimos o primeiro respiro desfo vido, e não

carece de nenhuma coisa mois que de obrir o bocco, sem

movimenfo olgum dos oufros insfrumenlos.-

Outros, porém, inlerprefom o Aleph por boi, enfre

outros Angelo Coninio e José Scoligero. Dizem êsfes

que o boi era reputado o principal dosanimaes pela sua
ufilidade. Plufarcho, no Symposio, diz que os gregos Ihe

chamam alpha o que para os Tyrios quer dizer boi. Se-

gundo a lenda, foi Cadmo quem da Phenicio, froirxe as

letfras para a Grecia; quando Cadmo esfova poro cons-

fruir ume cidade na Beocio soiu-lhe oo enconfro um boi,

pelo que elle quis que o Alpho fosse adeonfe de todas

as oufras letras, Creio já ter dicfo na primeira serie das

Aveniuras do alphabeio, que esfa origem porece refor-

?oda pela semelhanga que fem um V com umo cabeca

de boi, pelo que Hesychio chamou ao Ålpha: boos Ke-

phalé: cabec_ de boil Concorda, provavelmente, com es-

ta explicagáo. oquelle ontigo philologo inglês Boxfer

que chomou oo Å letra faurina et boansl

Oufro exemplo diverfenfe do que era a anfiga sciên-

cia da linguagem é dado pelo mesmo Baxfer. Notou elle

que as palavras em lafim acabam muitas vezes em m.

e em grêgo, nunca. Pois querem saber a razêo do focfo

dode pelo oucfor? Åhi vae no proprio hnguo d'elle. para
náo perder a frescuro; *for this leifer shufs the moufh
end the greeks loved lalking more than eny people upon
earlh: é porque esfa lefra fecha a bocca (o M) e os grê-
gos gosfavam de falar, mais do que qualquer oufro po-
vo sobre a ferra.,,

Ao menos êste inglez achava explicagôes poro fudo.

nôo ero como oquelle seu compalriota Owen, lamoso au-

cfor de epigramas. que fendo lido em Varrão que mulher

se diz mulier, como quem diz mollior (mois molle). fez
esta objecgão num disficho;

Dicte fuil mulier quesi mollior: esf femen Eve

non de carne sui sumpfe, sed osse, viri.

•Chamou-se mulhercomo quem diz mois molle; con-
ludo Eva nôo foi firodo de corne do seu homem, mos do
osso!»

Um dio nos diverfiremos, em successivos serôes

com bellesos do etymologio onfiga!
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0 FESTACÅTE-

CHISTICÅEM

LAMEGO

Grupo de crean-

gas da freguezia
de Almacave no

dia da sua Pri-

meira Co m m u-

nhâo. e que pro-

moveram uma pe-

regrinagão ao San-

cfuario dos Reme-

dios em que se in-

corporaram dez

mil pessoas no

dia 27 de Maio

°0 fíndo. o°
O O

°o0 o°°
oooooooooooooooo^

_Q

A cerimonia da Coroa-

cão da Virgem no San-

ctuario dos Remedios.

Um aspecto da pere-

grinacâo no Sancfuario

dos Remedios rezando

o terco, ao ar livre,

cantando a ladainha e

mais canficos re/igiosos,
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Descoberla archeologica em Tappasa

_^

Tarrasa— Inlerior da egreja de S. Pfdro, romamca.

onde sc cnconlrou uma arlislica pinlura moral

A pinlura descoberla. que dala

rio seculo XI

■"»■■".• '< <•' vy '.•<•'.' '■■ •>'•■- tf
'

^-j/ ''?*■'■
'

■■■ '"?. .

_*W') *
•

"■; • - ,

'
- '■.. ■<■ ■ •-

■>._ .■___'
' .'' ' -

'.' ,■'*

■ "'■.. r
■

"

■ <,.* ,'fø ■■:■ .»>•,

.•'.&'•*.•
'''

.<■______&■.._. '-o_

Braga
—Gasa rfo archiiecío Moura Coulinho. em consfruccão

na Avenîda da Liberdade
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Palrulha franceza surprehendendo o inimiri

Soldados de engenheria italiana improvisando Iransporles
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PORTUGUEZÉS 1 GUERRA

A. Pacheco, sargenlo de inf. 18

"_?T»_.?'V_ '. :•* FJ..V
■

;■ <<>™!l^><a

m$&í «-:
'

... V • •

;_ « . PØEfåM
|Íĩ|jK ;>?&.

¥Vi-JåfåÊ

J. Si/ve

Grandes canhôes ingiezes, em colleborecão com fropes porfu'uezas na inslrucêo

especiel dos nossos coniingentes
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IIVRO. NOVOS

O nosso illustre collaborador snr. Antonio Chaves

acaba de enlregar á estampa um livro sobremaneira inte-

ressante ; é um precioso escrinio dc bem escolhidas ane

ctotas. d'ellas resume uma alta percepcão, e criterio justo

pois o auctor soube escolher entre vasto material as pe

dras mais bellas em brilho e colorido, para nos dar um

mosaico de bons ditos, e accôes interessantes que recreia e

deleita o espirito, sem nada perder a intelligencia antes ga-

nhando muitas vezes no contacto com os espiritos lumino-

sos e brilhantes com os quaes o nosso amigo Tito Flavio.

pois é elle. nos acamarada. Algumas das composicôes co-

nhece-as o leitor da filusfragåo Catholice. de publicadas

n'esta revista,

Muitos parabens ao snr. Antonio Chaves, pclo seu

lindo livro. Se nôs fossemos o snr. Bernardino Machado,

davamos-lhe uma gráo-ciuz, para accrescentar a Legião

d'Honra que possue o antigo jornalista do Correio da

ENTENDEDOR

■E' muito bonito esse tango, sr.a D. Ber-

Noife. Assim um abraco, que ha\ĩ

mos de reiterar na sua vivenda de

Arenljm, rindo com as suas ane-

cdolas sub legmine vitis se lá nãc

houver freixos como os do boir

romano, A edic;ão, muilo acurada

é da Livraria Cruz.

tha.
—E' uma marcha funebre, snr. Souza . .

Cantarolas
por Antonio de Lemos.

Um pequeno livrinho, de inspi-

racão po pular. é o que tem aquelie

tilulo, Cantarolas 20 composicôes

de quatro quadras cada uma, glo-'

zando outra quadra, colhida na tra-

dicão oral.

Livrinhos como este. quem rcs

dera muitos: é uma obra eminente-

m(nle pelriol.ca ccní.i.ar nas let-

ras o imperio do saudosissimo mei-

go e terno que desde os «cantares

de amigo.» do cyclo dyonisiaco

até ás suaves lyricas de cunho po-

pular, de João de Deus, foi sempre

a aspira<;ão dos poetas portugues.
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PfllESTRA5 DE ARTE Cbi^lSCA
XXXII.— Interpretacão (Symbolos)

symbolo, diz o l\ i.rossi (iondi 1. c. pag. 101) distingue-se da personíticacão e allegoria
pela caracteristica de n'estes estar a ligura humana ein vez de um str sem vida, em

quanto no symbolo um objecto qualquer representa outro em razão da samelhanga ou

ainda por pura conven.;5o. No symbolo é rarlssimo.o tiso da figura humana, esta é que
é frequentemente representada por outro_ seres: assim por exemplo uma rosa represen-

ta a Virgem Mãe íRosa de .lerichú), o cordeiro representa Christo, etc

Examine o estudioso as illustraQôes que acompanham este artigo. São quatro symbolos fre-

<)iientissimos na art.e christã e representam os quatro evangelistas. Estes mysteríosos symholos foram

inspirados pelas passagens.de Ezequiel I. '_•:; e seg.) e Apncalypse (VI, (i e seg.); a sua intelligencia,
era facil aos antigos christãos tão i'aiiiiliarisados rom a leitura dos livros santos. Apparecem peia pri-
meira vez no celel.re'mosaicn de S. 1'u.lenci.ina, do IV seonlo.

Symbolo dos Evangclho de S. João

^âte^îx^

Symbolo do evangelho de S. Lvcas

M.is vi-pin ai-i-impanhados das lipiras humanas dns qualrn <>s<'ri|it,ores inspirados: o anjo hiala-
<lo junlo <!<• S. João, n lioi junto de S. I.ui'hs, o lcão ao pés <le S. Marcos o a a^uia aos pês de S. Vta-

theu*. I'oi.i-ii f poin-o vão des.ipparecendn <>s persona^ens h iuiihihis par.i liearem unicainente OS sym
■

liolo-. oo.iiii jíi ora l't'L'ipionli' no f.rincpio da odade media.

Symbolo das Êvangelho de S. Maiheus Symbo/o ao evangelho de 3. Marcos—Donafelh

(Basilica de Padua)
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0 symbolismo esteade-se ás linhas, ás cores, plantas eic. .Nas linhas architectonicas e nas li-
nhas do corpo humana o symbolismo traduz as expressf.es usadas na linguagem ordinaria de hoinem

recto, homem anguloso, tortuoso, etc, de pensaraentos altos, pensados na linguagem ordinaria de

homem rccto, homem anguloso, tortuoso, etc, de pensamentos altos, pensamentos a baixos ; dese-

jos crassos; discurso cl.ro, pesado etc A linha recta <'orrespondeá ideia de aust.eridade a curva á

da graca; a horisontal exprime a calma do mar. sentimentos de pa/. e tranquilidadc; a vertical parece

querer elevar o espirito ás mais altas regiôes. 0 predominio <los eheios nos edilicios dá-lhes um as

pecto de forga, o dos ;laros indica alegria. Nas cathedraes gothicas o ligeiro desvio do eixo da absi-

de symbolisava a inclina.;ão da cabec;a de r.hri.to quundo e \pirirou na eruz: est. ultima <• trae,ada

pela planta do ediíicio.

Sobre as côres já dissemos algo quando se tratoti da pintura. As cores dos p iramentos lithurgi-
cos, e a das pedras preciosas descriptas no Apocalypse são symbolic.as. <> prelo entre nrís é signal de
luto, entre nôs os chinezes é o hranco, d'onde ~e vê q.ie essa escolha depende da oonvengão social.

Toda a gente conhece o symbolismo da^ flores, plantas e animaes. A rosa, |.or exemplo, na

íirte christã symbolisa o martyrio ; S, Gregorio ^agno escreveu que a sua fragancía representa a que
exalta o sangue dos marlyres. Toda a Biblia está repleta de allusôes symbolícas ás tlores. e os artistas

christãos foram inspirar-se n'ella para para as suas obras em todos os tempos.
Quanto aos animaes, quem ígnora que o cordeiro representa a mansidão, a pomba a dogura,

o pavão a soberba etc ? Houve tambem em todos os tempos o uso de animaes phantasticos como a

celebre phenix, symbolo da resurreit-ão. 0 symbolo dos animacs é quasi sempre baseado em algu-
ma qualidade dos mesmo.

Na arte das catacumbas ha symboios, de que trataremos mais amplamente a seu tempo, tirados
da disciplina do arcano. Os antigos christãos viam-se obrigados a envolver no mysterio os dogmas
para os não exporem á profanaQão. Assim o nome de Christo era re, resentado pelo peixe, por a pa-
îavra que exprime este em grego IXTAYS) ser anagramatica das palavras que exprimem Jesus

Christo, Filho de Deus, Salvador (1ESTS XRISTOS TIIEOU YIOS SOTER), Outros symbolos chris-
tãos devem ser explicados pelo que deixaram escripto <>s Santos Padres e Escriptores ecclesiasti-
cos dos primeiros seculos. "^tSsfíl&i

Agnus,

Braga. Fundadoies do Gremio de ex-alumnos D. Fr. Caetano Brandâo
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&lnecboía$ m$íovica$

5>/7o5 e pensameqtos

j føt)

A coragem premiada

}M 1520 o turco Solimão apode-
rou-se da fortaleza de Buda.

tenarmente defendida pelo go-

vernador Nadasti, que foi encon-

trar algemado num calabouco. Solimão pre-

guntou aos defensores de Buda por que

estava encarcerado o seu governador.
—

Porque?! Porque impondo-lhe nos a

rendicão da praga elle se negou a laze-lo.

cobrinde-nos de insultos, como de covardes,

traidores e lad roes!

Solimão mandou soltar imediaiamente o

governador. elogiou a sua coragem que pre-

miou com importantes dadivas. Depois man-
dou degolar os soldados que tinham prcnd.
do a Nádasti.

Triunfo da virtude

Era dum genio fogoso. irrascivel e cruel.

Hegiage, general musulmano. Vencendo os

seus inimigos condemnou á morte muitos

dos que aprisionara. Um dos sentenciados

conseguiu ser recebido por Hegiage. a quem

fallou desta maneira:

—Mereco o perdão porque tendo vos

defendido das injustas acusacôes de Abdar-

ramão, foi essa a causa delle ser meu ini-

migo e encontrarme hoje perseguido e con-

denado á morte.

—Tens alguma testemunha desse facto?

Que sim, respondeu o condemnado. e indi-

cou um companhe.ro de carcere, que cha-

mado á presenca do general confírmou as

suas affirmacũes. Hegiage perdoou ao pri-
meiro e disse ao segundo:

—E tu tomaste tambem a minha defeza

contra Abdarramão?
—Não. porque entendo não o dever fazer.
—O general pasmou ante a firmeza e a

coragem da resposta.
—E se eu te perdoar continuarás meu

inimigo?
—Não, senhor.
—Creio na tua pâlavra, porque já me

deste prova de quanto abominas a mentira.

Estás perdoado. Concedo-le a vida que ve-

jo eslimares menos que a verdade e a hon-

ra, Seja a liberdade a justa recompensa de

tão altas virtudes.

Fontenelle e a duqueza de Maine

A duqueza de Maine perguntou um dia

a Fontenelle se sabia a diferenca que havia

entre ella e um relogio.
O velho sabio, sempre gentil, respondeu:
—Um relogio serve para lembrar as ho-

ras e vossa excellencia para as esqueccr.

Casligo severo

Alexandre Severo, imperador, sabendo

que um seu ministro vendia empregos edes-

pachos. condenou-o a ser queimado numa

meda de troncos de pinho verde que tolda-

vam a atmosfera de espesso fumo. E diziao

pregueiro:
—Morra em fumo quem vendia fumo!

Tres conselhos

D. João da Silva Cavalheiro, homem

valente e brioso, que militou em Africa

quando reinava D, Manoel. costumava dizer:

—Ouvir missa não gasta tempo, dar

esmola não empobrece, fazer bem nunca se

perde.
Não ha inimigos . ■ ■

O duque d Orleans, depois Regente

apoz uma ptquena batalha de que saiu li-

geiramente ferido. ocupou se desveladamente

dos prisioneiros, querendo que fossem bem

agasalhados. E achando alguem excessiva

estes cuidados, o duque respondeu:
—Depois do combate no campo da ba-

talha já não ha inimigos.
Escudo inteiro

Conseguiu. apoz muitos estorvos, um

lavrador falar ao rei de Franca Luiz XIV,

o rei sol. Disse-Ihe:
—Senhor, consistem todos os meus bens

em um peda^o de terra de que tiro um es-

casso pão para a minha numerosa familia;

o tributo que della pago é um escudo... ei-lo

aqui... disseram-me que devia passar por

muitas mãos. mas desta maneira fica todo

inteiro para Vossa Mageslade
O rei riu muito da originalidade e gra-

lificou o lavrador com alguns luizes.

TITO FLAVIO.
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IIVRARIA QRUZ
BRA6A

Telephcne d.° 29 Telegramas: CRUZ LIVRARIJ.

Casa fundada em I33B

EDITORA das ohras do celebre hidroterapisla Mgr. Kneipp.
EDITORA de muitos livros adoptados no ensino primario, normal aecun-

dario, especinl e 'uperior.
EDITORA e proprieláriu da Cole^ão Sciencia e Religido.
EDITORA de lvr»s de piedade—Centelhas Eucarirticas, livro de Oragôes, eto.

Completo sortnlo de Papelaria objectos de escritôrio—Utensilios e modelos

para desetho e p n'.ura
—Agencia de Publicacôes.

OFFICINAS
DE

€sculpfura enj jVĩadeira
IPIIsrTTTE,^.

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134-BRAGA

N 'estas conhecidas officinas. executam-se com a maxima perfeicão. imagens desde

a miniatura ao tamanho natural. Esculpturas com magnifica pintura. Tem sempre em de-

posilo um variado sortido de imagens, bem como banquelas, douradas. belas automaticas,

jarras. sacras, sanctuarios, crucifixos e outros arligos religiosos. Encarrega-se em todo

o paiz de altares, tribunas. decoracôes em qualquer eslylo. e de todos os trabalhos perten-

centes a este ramo d'arte.

Perfe.^ão © r»i_ldoz em tudo

pregos njodicos ê

Contra riscos de guerra ferresíres

é marifimos. gréves, íumulfos e roubos.

segura a Companhia Luzo-Brazíleira

5de
Seguros ^~+

__A.Cr___R,:_____S
Séde — Lisboa, Largo S. Julião \^^

19_2.°—Tel. C. 2061. Banqueiros: Pinto & Sot-
0 -Maior. — Agente em Braga, Amares, Povoa

de Lanhoso, Terres de Bouio e Vieira

José de Faria Machado

Rua do Souto 105-1.' BRAG4

Luneta de ©uro
Oicinas de esculptura, encadernagão e concer-

tos de imagens, batinas e vestes sacerdoiaes.

Artigos religiosos, imagens, paramentos Har-

moniuns, oculos, pincenez, binoculos, cutelaria,

optica e artigos de phantasia.

flurelioĩTîcnteiro&C.a
Rua do Ouvldor, n.° 123

Cuixa pootal 1588- RIO DE JANEIRO

Telephonc 5593, Norte

alllustragao Catholica- vende-se nesta casa,

Numero avulso 300 rs. moeda braz Ielra) ĸå



Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos

Padre "^illela b) Irmão

(Joaquim Pereira Villela)

f_

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos
e Civis, encarrega se de todos os negocios dependentes

das reparticôes ecclesiasticas de Brága, 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 iegados, 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.

_fW__ aneæan aomesmo ecriptorio ..//-.. tupogt-aphia »

a vapor, dcnominada don •Kchoado ÆMinho. c .-//. cina . W
dc encadet-nactto ondc são eæecutados \\

quaesquet* ivabalhoH, cotn maæima rapidez, perfeic&o, y
e economia. A

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escríptorio ae

V: ^illela 2. Irmão

83—RUA DOS MARTVRES OA REPUBLICA—91

(Antiga Rua da Rainha)

- BRAGA==
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