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Moote-Pio do Cleco Seiular Portuouez
âuc.essor da Veneravcl Irm»nda_ie

dos Clerigos Pobres de Lisboa

0 clerigo d'ordenB sacras, que desejar alistar-se n 'ete Morite

»>lo deve enviar ao Rev. Padre Alfredo Elviro dos Santos moradoi

rm Avenlda Fontes Perelra de Mello. 41, Lisboa, os segulntes docu-

tien tos : .

—\: Certidflo d'edade, devidamente reconhedda por notarlo.

—2.' Dols attestados, ou dedaracôes medlcas juradas e reconheciaa.

por notario, em como não sofire de molestia actual, ou habitual (pa-

lavras textuaes).—3.' Attestado, ou dcclaracão jurada, do secretario

.a Camara Ecclesiastica respectiva, ou do Vigarlo da Vara, Arci-

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

dens, exerce o cargo de . . . e não está Incurso em processo alg'im

•ccJe. iastico ou clvil.

Os documentos podem ser etn papel commum

Se o clerigp residir na Archidiocese de Braga, principalmente
M concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos

Lamas d'Oliveira residente na rua de 5 de Outubro, n/ 80 e m Bra-

ea, ou ao Rev. PadreLeonel Aragão Dantas de Sousa, moradorem

Laranjeira, Moncão, se residir no concelho de Mon<;ão; ao Rev. Pa-

dre Domingos Aflonso do Pa(0, capellão da Misericordia de Via-

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

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

iho de Famalicão; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-

otor, parocho de S. Vicente de Aljubarrota, se residir i.o concelho

de Aiccbata.
Os i ..■:-!.■ evs. Padres são socios correspondentes tlo

Moate-Pio; pr .tam todos os esclarecimentos, facilitain as admis-

aøes, recebem . s quotas, pagam subsidios, etc.

Este con.<de subsidlo na doenca, suspensâo c falta <__ colloca-

.Bo; paga visit_s medlcas aos sodos residentes em Lisboa e nas ter

ns em que re_ -irern 20 socios; dá 10 escudos para opera.Oes cirur-

ficas, ou confc.endas medlcas e 10 escudos para auxllio das despe-
_as com proc.eos ecdesiasticos ou civis; todos podem cetehrar na

;*nella do ja-i__o sito na rua numeio j, do cemlterio do Alto de a.

:o_o; laculta a Hvraria aos sodos, que a desejarem consultar; lem

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

'hores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de

Utboa ; todos têm direlto a ser sepultados ou depositados no referi-

jO Jazigo, etc.
Concede o subsidlo de vint. e cinco escudos e mortalha para _

lunar .1 dos socios res'dentes em Lisboa, e o de vintc escudos para -

nĸBJBd dos socios residentes fôra de Lisboa-
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2.» El.lC-ÂO
l bello volume i!e 380 paginas,

nitidamente impresso, 600 réis.

COMPANHIA PORTUGUEZA EDITORA

POHTO

Pedido :u.is depositarios geraes : Livraria Maga-

lhães& Moniz, 11, Largo dos l.oyos, 14. Livraria

Lopes &. C.a, 12M, Rua do Almada.

IV<;am o nossn t.atnlogo d'Obras Heligiosas.

Collegio de S. Thomaz d'Aqui
BBAGA

Fundado em 1896

"DI'REeTO'R

Padre M uoe! Joaqaim Peixoto Braga
Admitte alumnos internos, externos

para o curso dos Lyceus, Commercial e
Instruccão Primaria..

PHOTOGRAPHIA ALLIANQA
44. Pra-ja Alexandre Herculano. 45

BRAGA



Revisfa litteraria semanal de informacSo graphica

ODO=

Proprieiario, Jo&quim å. Perelra Y lllela Director, Dr, F. d. Soaii fioin .» îell.i

BDITOR B AJDHINIBTR&DOR

Clemente de Campos i, Peiioto,

Bpaga, 27 de Abril de 1918
REDACgj.O. AUMDflSTRAQAO H TYPOORAPHIA

83, R. dos Martyres da Republlca, 91
Não se restftaem os orlglnaes

Nutnero 252—Anno V

"fl

'ViVf..-.-- ■:..' ■< ''&'£*"\
':..■*¥■'.. '-?*%.■ -i-

í«r-rt*<-
'•

• jĩ;í.: ■sfS^i'' _*?''';'^

■'_. ':-• >..-■_•.>_. í "-.'
-

i •. . .•_.!.£ ..ijJJ-f.;
■

.*

ENCHE A MARÉ-AZENHAS DO MAR

(Quodro do insigne moesfro e pinfor Alfredo Keil)



r
CHRONICA DA SEMANA

[ENTRE a promessa revolucionaria

de que não chegaré este gover-

no ás eleicôes e a baralha da

impericia na montagem da ma-

china do sufragio, eis que se alimpam as

urnas. se imprimem listas, se pactuam accor-

dos, se atam combinacôes pare que d'aqui
a ô dias Portugal de lés a lés apareca a

sanccionar a revolucão, pondo Sidonio Paes

lá no cimo como chefe d'Estado e entornan-

do em S. Bento a cabazada dos novos paes

da patrial
E todavia ainda por entre as ruas do

burgo o boato, de rabo no ar e ventas dila-

tadas, como perdigueiro em farejo de rastro,

gira e regira na côla de fulano, de cicrano e

de bellrano, atarefados talvez pela derradei-

ra demão na sua engrenagem conspiratoria

que alastra e deflágra.
Ha poucos dias a repressão dos assal-

tos em Gaya fez saber ás vanguardas revol-

tosas o esquécido pezo das coronhas da

guarda. A' hora a que escrevo. a passagem

de uns piquetes a galope na Praca, fez acor-

dar o alarme. De bocca em bocca a costu-

mada phrase renascia; — €diz que é para ho-

jel...» E outro do lado recorda:—Teem 7

dias... E' provavel que ponham os trumphos
na meza e acabem por uma vez com a

questãol
Ha tambem os lerdos scepticos que en-

colhem hombros, e ha os assomados crentes

que aposíam cem por um em como se e//es

veem prá rua ficam estacalhados, como sala-

mandra debaixo de um penêdol
Eu, como o oulro que diz, estou por tu-

do. As cabriolas da politica já não me es-

pantam. Abordoado a este cajado da expe-

riencía, cumpro o meu dever e passo adean-

te. so lamentando que esle pobre paiz não

se libérte de vez, dos piores que a polilica-
gem de corrilhos lhe atou aos pés quando
o topou narcotisado por um palavriádo de

mentira ao som da romantica mandôra dos

idealismos liberaes.

Averso a camarinhas essim vou. 'té um

dia me escamugir lesto para o repouso, a

recordar percal^os. encontrôes e quédas, a

par do fogo ardente que gastei...
...Mas eis as eleicôes. Que darão ellas?

Pela primeira vez um governo as perde-
rá? Vae sahir das seis táboas da urna um

mundo novo, contraste flagrante do antigo,

A' urnal...

promessa balbuciando as. palavras mágicas

da redempcão?
O momento nunca foi como agora mais

solemne. E' d'aquelles que pôdem marcar

nos flancos d'uma geracão de ferro em bra-

za. um eslygma de poltroneria, denunciar na

fraqueza de pulso d'uma raca a decrepitude
sem remedio. ou mostral'a afalcoáda por

rasgo de brio, n'um vôo admiravel e amplo,
de resgate.

Agora mesmo, alta noite, em face de

cartas. telegrammas, notas e apontamentos
referentes á lucta eleitoral que vae travarse

(ouco aqui perto do quartel as vozes do

render mas...) eu me pergunto se a re-

dempcáo vae effectivamente brotar d um po-

vo que ha mais de 90 annos se callou ; d'es-

sa massa enorme e párvoa de provincianos
achamboádos; d'essas classes repentinamen-
te erguidas do nada pelos lucros da guerra

que passam as noites a galear pelos thea-

tros ou amollentar-se em brodios co'a mio-

leira azoada de champanhe: d'uma caterva

de polilicos ignorantôes e videirinhos alagar-
tados de logares communs e encyclopedicas
asneiras; de toda esta formidavel comparsa-
ria que tem representado entre nôs a farca,

a mascarada liberal, vae para um seculo, sa-

cudida entre rasgos de eloquencia e rasteiri-

ces de aventureiros infelizes...

Tremo sô de pensar que voltamos á mes-

ma, ao antigo. pcrdendo a occas.ão de nos

salvarmos I

... Hontem á noite encontrei a caminho-

de casa um amigo, offîcial ha pouco vindo

do front.
—Então, que diz v. a esta grande trapa-

Ihada?
—Que digo? Que marcho para a Fran-

ca no fim d'esta semana..,

Havia na sua voz um vasquejante cla-

ror de tristeza latente.
—Antes me quero lá I. . .

Era já tarde. Pensei nas affliccôes que a

estas horas atormentarão tantas mãesl A

cidede dormia. Lá para o allo da cidade to-

cavam clarins no pateo de quarfeis.
De subito uma canipana passou á doi-

da a nosso lado. Lá dentro um gargalhar
de esturdias avinhadas.

— E' isto, meu caro. Anles me quero
lál... Concluiu o meu amigo.

f. V.
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"VicLa IjrLt-ensa.
POR J DE FARIA MaCHADO

A Diligencia

'IAJEI outro dia em diligencia. O mesmo bello e commovedor. Quantas con-

Tríumpho de Estourãos, velha versas d'amor. quantos anceios, quantas am-

catita, desmanlelada prestes a se- bicôes escutou e ella que durante annos e

pultar-se no esquecimento cruel, annos, levou o correio da cidade. quantas
vae soffrer a sua hora fatal. Dentro em pou- alegrias e quanfas paixôes. odios, revoltas, la-

co desaparecerá, que á civilisagão, já não grimas surprehendeu n'essas cartas vindas de

convém, nem mesmo n'este repositorio de longe, frias algumas, enthusiasticas outras,

velharias, que é este Minho generoso ebom. muitas, acenando como lencos, saudadeslon-

A pobre velha tem que ceder. Foi alegre e ginquas, fulminnado ameacas outras, semean-

viveu feliz o seu fadario de viajeira, e ufana do sonhos e arrastando maldi?ôes, arrastan-

das suas- côres garridas, do seu tejadilho, do-se durante horas. indifferente, caminho em

do garbo aboteado da sua imperial. fregueza fôra, parando aqui, parando alli, esperada,
certa em romarias e feiras, arrastando-se so- querida. respeitada, contente. .. Pobre velhal

lemne ao som festivo do guisalhar dos ma- Andas já no derradeiro crepusculo minha

chos por velhas estradas, em tempos idos ingenua e malfadada Cantadeĸa d Esfourãos

de bandidos e de requestas, está agoraamar- e lembras-me certas velhinhas de lenda, men-

gamente condemnada ao esquecimento fatal. digas de carinho e de pão que a gente vê

O roncar do automovel é sempre uma cons- nas estradas, tremulas e corcovas, olhando

tante ameaca. um perpetuo insulto e agora sempre as casas e logares, com um terno

que o mau gosto arrancou o caracter da olhar de adeus no presentimento de que não

paysagem, semeando-a d'esses horriveis gaio- voltam como ellas tu vaes tambem arras-

lôes chalets. que relegou para o esqueci- tada e tropega. olhando os logares que amas-

mento dos museus a garridice e o encanto te e preferiste
—Deus sabe se voltarás.ou se

dos velhos trajes, aquella caranguejola a des- a senîenca cruel não virá n'esse crepusculo

conjuntar-se estrada em fôra irrita o sno- que será o teu crepusculo tambam.

bismo moderno e fere a sensivel caturrice E comtigo vae na mesma dôr, na mesma

d'alguns puritanos, que não desejam vêr um comovida tristesa, o velho João Russo que

pedaco de tradicão arrastada pelo arranco se fez cocheiro na tua boleia e na tua bo-

frouxo de tres azemulas esfomeadas. porque leia quereria morrer. que te ama e que te

é positivamente a ultima parcella de tradi quer. com os seus setenta annos de boheiro

ccão, que passeia. em solavancos, a boa terra troquilha e que afinal como tu espera. o

minhota. E vae fazer falta á paysagem o seu fîm amargurado e cruel. E' por isso que

malfadado carreolo. rangendo nas estradas elle se arripia. que se desespera. quando por

n'uma nuvem de pô em fardes alegres de elle passa altivo roncando n uma nuvem de

romaria, gemendo em manhãs d'inverno por fumo e de pô algum automovel. orgulhoso

entre o esfalar do chicote. o guisalhar festi- da sua forca, e que crusa feroz, sem te

vos das colheiras. as pragas do cocheiro. as olhar. scloso do seu poder. Por isso me di-

chufas e as cancôes dos viajanfes. Pobre zia elle embrulhando o cigarro. emquento as

velha ! Empurrada pelo automovel vae su- pobres azemulas te arrastava na ladeira da

mir-se nas quebradas, no pafeo humido serra e um dos monstros businando passou

d'alguma estrebaria, no mesmo ingrafo des- vertiginoso que quasi te alcancava.

fino da Iiteira que foi dormir para o pateo Ahl meu senhor! Isto nem e v.a.ar nem

alegre d'algum solar. a exisfencia esquecida nada. . . Pode 1? ser gosto ! Para ver e go-

e triste de reliquia velha. E ninguem mais sar não ha como a cantade.ra
—

e uma la-

dará tento da pobre abandonada ; ninguem grima ensopou a mortalha Uue tranca-

mais visitará aresignada esquecida. relegada menfe o Russo tinha carradas de razao e

para 0 escuro. para o esquecimenfo. onde nem elle suspeitava da poesia. do encanto

os morcegos farão seu ninrio e as aranhas d'uma velha dihgencia. . .

arteiras. fripudiarão em teias, á vonfade, des- O coracão mordia-se mais pelo ego.smo

denliosas. E. muito feria de confar a velha de perder mister do que pelo encanto por

carreola. que enchesse serôes ingenuos; mui- elle apenas vislumbrava n um apagado 111-

to diria se alguem lhe perguntasse o que viu tuifo. de poder ver gosar, lento e devagar, ao

e ouviu. nos longos annos da sua vida. er- passo arrastado d uma cat.ta esta boa e un,-

rante. Quem sabe até. se guardará 0 intimo ca paisagem d excepcao. . .

segredo d'algum romance perdido e por isso
Se elle soubesse ?
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S_E_RÔ_ES AMBJ_TOS

XXXII (1)

De Frey Gil da Soledade,
EORESSO DA FALPERRA.

Bolinho de bacalhau

ÃO deixarei o bacolhau, setn addilor alguma
coisa ao que ficouescrifo na primeira série

dêsfes serôes: Ahi. (serão XIII), frafando

de bacalhau, escrevi ôcerco da efymologia
do fíet amigo, que me não parecia fer

bacharel na arvore geneelogice, como eu vira no diccio-

nario do sr. Candido de Figueiredo, o 'unico que enfão

possuia . . , empreslado» . Escrevia isfo na Belgica, em
1Q14, anfes da formenfo. Que saudades! Releio agora

aquella passagem : 'Sou ura curioso nestas maferias. que

rae ajudam a matar o tempo, a esquecer coisas que me

fariam chorar, se as fivesse sempre presenfes á memôria.

Afiro-me aos livros . . . Infelizmenfe, apesar de já possuir
uma menos má livraria, comprada a preco de muifo

sacrificio, reconheco a insufficiencio do meu arsenal

linguisfico . . .
» Que direi agora? Veiu a guerra e lá me

ficaram os livros todos I Escrevia eu, não me conforman-

do *

com ver derivar bacalhau de bacharel : «Por oufro

lado, o snr. Candido de Figueiredo, trobalhador tão

benemerifo como illuslre e honesto, não me ia in-

venfar aquelle parenfesco do bacalhau com os bacha-

reis 1»

Regressando a Porfugal five occasiâo de ver no

diccionorio efymologico de Adolfo Coelho o que havia

sobre bacalhau, Com esponfo li : "BACALHAU:—

Segundo C. Mich. Vasc. do hesp. baccaloo, de bacca/a-

Iario—-bacharel, firmondose nas denominacôes abadcjo.
curadillo, a primeira das quaes parece derivar de abad,

a segunda de cura.)
Senfo Breve da Marca 1 1 1 Ninguem, de Melge^o á

ponla de Sagres, tem moior veneracão do que eu, sem

a conhecer pessoalmenfe, pela Ex.m'1 Sr.a D. Carolina

Michaelis de Vasconcellos. Ninguem. Mas com ser

mesfra de muitos homens, e mesfra illusfre; com ser

mulher, e porisso maior aucforidade numa quesfão de

bocolhau, eu afrevo-me a •secularizar- o abadejo e o

curadillo, e a retirar o bacharel dos cosfados do

bacalhau. Que a eminenfe dama me perdôe êsfe bolinho

de bacalhau.. .

E senão, diga-me a venerando lenfe de Coimbra,

qne razão haveria para dar ao bacalhau nomes derivados

de dignidodes ecclesiaslicas ? E porque lhe dariam o

nome em liespanha os clerigos e bachareis e não em

Franca, na Ifalia, efc?

O abade/o hespanhol não derivo de abad. O pei-
xe chomo-se propriomenfe bodejo. O a iniciol é um a

prothelico. como em alampada, atambor, etc. Abadejo,
dizem os nossos diccionarios, desde Blufeau. Invesfi-

guei a origem do nosso badejo, Suspeitei que viria de

alguma lingua do norfe, suggerindo-me essa suspeito a

minha descoberfa da efymologia de bacelhau no bak-

keljan. mefafhese de kabeljaw, que é bacolhou em hol-

landês, como eu moslrei no XIII serão do 1." série, ci-

fondo o Bekyopl Efumologisch Woordenboek der ne-

derlandsche Taal, de Vercoullie, proíessor na Univer

doside de Gond. Como fiquei sem os livros vali-me de

Miss Chisholme, distincfo professoro em Brogo, oriun-

do da Escocia. Teve ella a omobilidade de escrever para

lá e de lá me responderam que um dos nomes do baca-

Ihau. em escocês, é precisamenfe bodach, que com leve

e naturel alferocão phonefica veiu a dor o nosso badejo
— ia em jurar pelo minho corôa de frade. Nofe-se que

segundo Bluteau, o bacalhau vem da America, pescado e

curado lá, e o badejo é o que nos chega mais fresco.

Isfo confirme em cerlo modo a minha elymologia esco

ceza de badejo. O nome bacalhau feria vindo por infer-

medio dos hollandêses. que já no XIV seculo tinham lar-

go commercio de bocalhau; o badejo serio o bocolhau

pescado e preparado pelos escocêses, sem ir oos depo-
sitos de Amsterdão.

O caso do cura dar o nome oo curadillo, que é

bacalhau tambem, parece-me ainda menos sério. O ctf-

radilio, anfes de vir de cura, teria vindo de curado. E

curado é muifo nafuralmenfe o participio passodo de cu-

rar, e de curar, diz cá o meu diccionorio hesponhol: «CU-
RAR:—hablando de las carnes y pescados, prepararlos
por medio de la sal. el humo, elc, para que. perdiendo
le humedad se conserven por mucho tiempo:* Oro é

precisomenfe o que se foz oo bacalhou. E como chama-

mos passas ás frucfos passadas chamou-se curadillo ao
bacolhou curodo. Digo eu cá isto! Não vejo por onde

mefler os curas no baptizado do bacalhou, ncm mes-

mo no muito cofholica Hespanha.
E prefiro que me albardem(l) como posta de baca-

Ihau, a que a Ex.n,a Sr.a D. Caroline Michaelis de Vos-

concellos vejo nesfos robujices de frade velho o mais

leve infuito de menoscebor o aeu inconfesfovel sober.

Resummdo: feimo que o nosso bocoIhou nado fem com

*>s bachareis; que vem do bakkeljaw, e êsfe do kabel

jaw, que deu em froncês cabillau, cabillaud, cabéliau,
cabliau, e não sci se mais vorienfes; que o abadejo ou

cuiadillo, conquenfo peixe muifo quoresmel, nôo feve

no bapfismo padrinho abade, nem cure, mas sim um pro-

lesfanle bodach e um verbo. . . seculat.

E para terminar: o bacelhou ero o fíei . migo do povo
Em Porfugal usou-se a expressão gente de bacalhau,

para designar gente não fidalga. Assim, no Paralogo ao

sapientissimo leytor, do Coverno do mundo em seco

de Silvesfre Silverio do Silveiro e Silvo, lê-se : 'Que
mais quer huma pessoa do que contar em huma conversa

de GENTE DE BACALHÁU, como os seua an.epas-
sados levaram á escala uma praca, ainda que ella íosse

morta, e da palha quando se Ihe tira a pelle; como
feve um tio. que veĸceu um exercito de gentios, ainde

que o vencesse nos borbaridades . . .»

Ora seculos anfes muifos nobres se orgulharom de

ser genie de bacalhau. Quando na Hollando, no seculo

XV, houve guerro civil enfre os partidorios de Morgori-
do, viuvo do imperodor Luis V, e seu f.lho Guilherme, os
portidorios dêsfc chomorom-se os Anzoes e os da reinho,
nobres ne sue maiorio, denominaram-se Bacalhaus...

Se virá d'ohi o dizer-se de quem não é nobre.-
Fulano de f al, dos Anzoes ! . , .

(l) Houve erro na numera.ão; êsle é o XXXII serão, de

no.a seríe; foi o XI que appareceu repelido.

(1) Querem alguns que o bacalhau seja o peiĸe asellua

(burrinho) de Ph'nio porque, nola Bluteau a sua côr lira á cdr áo
burro. D'elles albardados gosfo eu

— do barro e do bacalhau.
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Reconciliap duma ermida em Mossamedes
_=__2) ____._=

Numa excelente bahía do

sul de Angola. entre as pon-

tas de Giraul e do Noronha,

ao fundo do porto, fica situa-

da a cidade de Mossamedes,

assente sobre uma planicie
de areia, que goza da fama

de possuir um dos melhores

climas maritimos de Angola,
sendo até cognominada a

«Cintra de Africa-. Mossa-

medes é uma Colônia euro-

peia fundada em meados do

século passado e habitada por

uma simpática populacão
£ sede de uma parô<]uia

contemporanea da fundagão

A Ermida de Nossa Senhora da Conceicão de Quipolo
Suburbios de Mossamedes)

Quipola
Um aspecto do: fesfos de ô de Dezembro de 1917.

da colônia e que actualmenle

está confiada aos cuidados

do.inteligente e digno pároco
Padre Antônio Moreira E»asi-

lio, um dos mais antigos mis-

sionários de Angola, onde

serve há uns bons l_2anos. O

Padre Basílio foi recentemen-

le louvado pelo Governo Ge-

ral de Angola, em portaria de

Janeiro deste ano. pelos seus

servicos como professor da

mesma cidade.

Alem da igreja paroquial,
Mossamedes tem nos seus

subúrbios uma pequena ermi-

da denominada Nossa Senho-

ra da Concei'ão c/e Quipola,
construida há muitos anos

numa propriedade do antigo
colono, Joaquim de Paiva Fer-

reira, que em 1ÔÔ4 doou tam-

bem o terreno necessário

para o adro e onde anual-

mente se costumava fazer

a festa de Nossa Senhora

com ruidoso arraial e ilu-

minagão.

A ermida- feve de ser

aproveitada em 1915 pa-

ra hospitalizecão dos sol-

dados da expedicão ao Sul

de Angola. Foi reconcilia-

da em Dezembro do ano

findo e ali se reahzou em

8 e 9 do mesmo mez uma

grande festividade levada

a efeito por uma comissão

de colonos^e a que assis-

liu grande concorrencia de

gente.
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Mossamedes — A forfalezo de S. Fernondo.
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Uma pe?o d_m forte do cenel de Calais, eli consfruido p-ri
e vigilencio dos menobras dos Zepellins e eeroplonos

ollemêrs sobre e Grêo-Brelenhe

Prisioneiros flustriecos num cempo de

concenfrocôo -ervio
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O 420 que bombardeia Paris
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As ruinos de Willervol Varios arligos de desporfe, enviados pelas damas

inglezas aos st-us compatriofes que esfão em Fran^a

a Escola

—Se teu pae der cinco mil reis a tua mãe e de-

pois Ihe pedir 2$500, qual é o resultado?

—Uma desordem . . .
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Palestrajle arte
Uma excursão artlstica a Santiago de Compostella-

SCRtVEU elguetn L,ue o esuirilo prccise

de ser destnfcclodo, enalog mienle aocor-

po. E assim como ao corpo se minislram

banhos, faz se res. ir_r _r pmo, expôe-se

ao calor e luz beneficci do _•<->:. assini tain-

.h

r-.r-.r
-

-.'f' ■.:•.*
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Egreja dti _-'< r< gnno (i
'

><_!..)

bem o espirifo prec'sa <!<• sc ciícisl.n' tlos lr_. btilS.os <•_.<>-

lidienos, mais ou'menos ut'.lil."iri.<s, e descans... na con-

lempla^ão dos grandes especlaculos ci _i rturtrz . (.. mar,

o ceu esfrellado, es pass.jfjens <ilpe;.'.r_ b) .u dos obras

primas da arfe (monum. nfos orq.iltclonicos, quidros,

estatues.'elc.)

Ora precisemente a bondode de dois amigos cujos

nomes não quero trazer ao publico, para nôo offender o

sua conhecida modesfii, proporcionorom-me ho dios

uma d'essas occasiôes de -lavar o espirifo de suas im-

purezas', com
uma e.cursão artislica o Santiago de"_

Egrejo de S. V.aria 'extenor) em Ponfevedra.

Composlella. Dei.u-.rei de paile as impressôes religioso^,

que mais que nenhum-i outro coisa servem paro elevor o

alma, para lrac/_.r aqui ligeiramenle as arlisticas. Quicé

b sua leitura suscile o desejo de experimentá-lo, ou opo-

gue suudodes <lo que já se senliu.

Como se sabe a viagem ftz-se hoje de comboio.

Egreja de Sanfa Morio em Ponlevedro (interior).
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Aquelles romegens medievoes de cenlenas de peregrinos,
vindos de todos es partes do mundo, com o bostão de

romeiro, coberto de pô, são simples reminiscencies do

possedo. Agoro, fellondo de porfuguezes, o comboio

levo-nos de Volenco o Tuy-Guillarey, onde he frosbordo;

depois oufro em Redondella. Aqui já se pode desconsor

:. /-m* .

Monumenfo eos'heroes de Puenfe'Sampei
■

J'Ponfevedre).

o espiriío na confemple^ão da formosa Ria de Vigo,

porto de fufuro esperant;oso. As aguas ceruleas do len-

50I que se estende á nossa esquerda. em quanfo o com-

boio segue para Ponfevedra, emoldurado por monfes e

collinos graciosas, marchefado de ilhns, e ao largo, de

b.rcos fundeados no porto, formam um especfaculo onde

a visfa e a alma descansam com verdadeiro gôso espiri-

fual. A ofmosphera limpida, o azul do ceu, e sobretudo

0
brisa oxigenado, isolada, qu,e refresca o \iojeiro, des-

perfam em nôs nôo sei que sensa<;ôcs de vida, de activi-

dode, de vigor. Depois de uma hora escassa esfamos

em Ponfevedra, onde oufra ria, a de Marin, se vae de-

senvolvendo deanfe dos oln.is. Descinsemo'. urn dia

nesfo formoso ferro, eîapa lorc d« dos onligos peregri-

nos de Sanfiago. Visitemos a Egreja da Deregrine. fem-

plo curioso, de esfylo baro^co, com duas torres esbelfas,

um fanfo desprroporcionado, c vejo:nos a Virgem Santis-

sima, vesfidi. de Pcr.grina co n a esclavina, chapeu, bor-

dão, cabeca, o conchis classicas. Rcparem nas grades
do sonfuario. Os ornitos sj _> fy > cam.'nfe signilîcativos,
Tudo lembra a peregrinefão, O proprio fomonho da

egreje, paiecedizer, que ahi não é ainda o fermo da via -

gem, mas uma simples pause, suffi.ienfe para resfouror

as forcos. Depois percorramos rapidamenfe a cidade.

poro odmirer o belleza orfisfico do Egrejo de Senfo Mo-

rio, formoso templo de esfylo gofico modificedo pelos
influencies do Renescence, muifo semelhante ao nosso

esfylo monuelino. Confemplemos os ruinas lindos de S.

Domingos, o obside fêo ciossico de S. Froncisco, o mo-

numenfo moderno da alamedo, commemorofivo ds bafo-

lho fravoda junto da ponfe Sampaio, onde, se o memoria

me não falha, lambcm tomarem perfe os portuguezes,

pero expulsar o inimigo commum froncez. E como o

(empo dô para mais, mettamo-nos na framvio e vomds

ofé Marin, para contemplar o mar, o porto, e ver a

0 bose de submerinos em consfruccôo. A ilho de Tom-

bo, o edilîcio do Holel de pleceres, ho onnos occupado

pelos Jesuites portguuezes, hoje dispondo-se poro um

Collegio das Dames du Sacrê Coeur, e dislanle Egreje
do Poyo, com um convenlo immenso officiodo pelos
P. P. Mercedarios, 0 povoagão de Sanjenjo, poro olém

do rio, são oulros fantos ponfos que limifam o eonforno

sinuoso da Riade Marin. O especfaculo é formoso, Do-

m!na a belleza netural: pouco hn feifo pelos homens. Sin-

gram as aguas os barces dos pescndores, e as moforas,

que se evenfurem pelo mer fôra, onnuciam e suo morcho

com o essobio esfridente das sereias. No meio olguns

novios de guerro, uns torpedeiros, um cruzador coura-

fado moderno, cujos can'nôes morliferos fezem lembrar

os lucf<""s aue vão travando nos mares bloqueiodos.

<uinrs de S. Doranigos (museu c;... .ologico)
Pontevedre.

No regresso visifrmos os porfuguezes d*tĸiciliodos

em Ponfevedra, porluguezcs genuinos. exilodos pele in-

foleroncio demagogica, esfimodissimos oela genfe da ci-

dode.

Ágnus.
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0 Seirl?or dos Desanjparádos

úyi^ĩl^UANDO a Patria soluca e chora

WÛmíjglMri passa em nossa alma esmoreci-

lx$te^tL\ ^a a v'sâo phantaslica dos tem-

pos aureos e vamos tristes con-

solar-nos, evocando o passado que nos co-

briu de glona.

Immortaes foram oh terras de Portugal
os teus grandes homens em cujos coragôes

a fé brilhava, como o sol nas montanhas

foucadas de neve e, que hoje dormem á

sombra dos seus trophens !

O tenebroso sudario que te envolve foi

tecido pela impiedade, mas ai dos portugue-
zes que se esqueceram da sua divisa que

outr ora os engrandeceu.

Pensavamos assim quando um dia iamos

á velha cathedral de Braga para alli colher

impressôes do passado e n'aquellas paredes
seculares recordar paginas da historia; e

hoje recordar é soffrer.

Depois da nossa piedosa romagem aquel-
las jazidas de heroes encontramos um velho

pergaminho que nos contou a lenda toda re-

passada de mystico enlevo.

Reinava o Senhor Rey Dom Affonso Hen-

riques. guerreiro destemido que empunhando a

espada com braveza desusada conquistou pal-
mo a palmo a bella Lusitania e pela Fé assom-

brou o muntlo, expulsando os filhos de Islam.

Triumphou a Cruz que em Campos de

Ourique resplandecia d'ouro e gloria, em-

quanto ao longe a tremer desaparecia em

nuvens negras o Crescente abatido, e gritos

plangentes d'Allah se ouviam como ais de

moribundos.

Na volta triumphal, o moco rey viera no

seu corcel branco d'espuma em rapida cor-

rida por montes e valles trazendo no estan-

darte sagrado o emblema do Calvario que

d'ora avante seria a gloria do seu Reyno.

Vinha agradecer a Deus tamanha victo-

ria, deante da piedosa Imagem do Crucifi-

cado que o santo Arcebispo que o baptisou

Ihe dera a beijar anfes da partida para os

campos da bafalha.

Esta Sagrada Imagem, o Senhor dos

Desamparados que ainda hoje se venera na

velha cathedral. fôra regada pelas lagrimas

de Geraldo. o santo Arcebispo implorando

a proteccão do Senhor para o paiz nascen-

te e diz a tradicão que ambos Geraldo e Affon-

so ajoelhando em compunc<;ão ardente de Fé

agradeceram a Deus a vicforia sobre o moiro

infiel e ouviram voz estranha quicá d'algum

mensageiro alado, voz doce e magoada que

dizia «A' Cruz deveis a gloria; que ella seja

a guia de Porfugal e mal haja quem d'ella

s'esquecer» ,

E o echo sussurrando suave entre as

quebradas, foi repetindo: *mal haja quem a

esquecer*.

A lua. alvejando por entre a densa fo-

Ihagem vem illuminar as faces bronzeadas

do principe guerreiro, que beijando a Cruz

da Espada offereceu-a em defeza ao Senhor

dos Desamparados.

Seculos passaram. tempestades rugiram.
mas a Imagem do Senhor. ora adorada ora

esquecida, vae lembrando o que em velho

pergaminho lá deixou escripto mão piedosa

juncto á ermida :

*Lá nos seclos de Oro

de Geraldo foi adorado

Ora nos tempos de ferro

por nôs quer ser invocado

Muita fé ô portuguezes

no Senhor dos Desamparados,
Jesus Cristo vem ouvir

os ais dos desgracadosU

Braga—01 5.

María Sa/omê.

522 ILLUSTRAQÂO CATHOLICA



£.©-_.

iivrari-a Qmz
BHAØA

Telephooe o." 29 Telegramas:—CRUZ LIVRARIII

Casa fundada em 1888

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

ãario, especial e superior.
EDITORA e proprietária da Cole<;ão Soiencia e Religião.
EDITORA de livros de pie<la<îe

- Centelhaa Eucaristicoft, livro de Oracôes, eto.

Completo sortido de Papelaria objectos de escritôrio—Utensilios e modelos

para desenho e pintura—Agencia de Publicacdes.

OFFICIÍS.AS
DE—

Gsculpiura en\ jVĩadeira
—E—

-Pllb. TTJ-R.A.

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-

posito um variado sortido de imagens, bem como b.nquetas, douradas. belas automaíicas,

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

opaiz de altares, tribunas, decoracôes em qualquer estylo, e de todos os trabalhos perten-

cenfes a este ramo d'arfe.

Perfeipão _» r.i_fc.oz _»m tudo

preeos njodicos _

Contra ríscos de guerra ferresfres

e mariíimos, gréves, tumultos e/ti mobilias

e ediScios parficu/ares, segura a Companhia

5Lu~o-BraziIeira
de Seguros ^~^

agreS
Séde — Lisboa, Largo S. Julião ^^

19_2.°—Tel. Exp.,e C. 2061. Tel. da Direecão:

C. 2657. Bonqueiros: Pinto o. Sot-

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

de Lanhoso. Terras de Bouro e Vieira

Gabriel Maia

2_
Luneta de ©uro

Oíicinas de esculptura, encadernacão e concer-

tos de imagens, batinas e vestes sacerdotaes.

Artigos religiosos, imagens, paramentos Har-

moniuns, oculos, pincenez, binoculos, cutelaria,

optica e artigos de phantasia.

flureliolTlori.eiro&Ca
Rua do Ouvl-íor, n.° 123

Calxa po_lal 1588-RIO DE JANEIRO

Telephone 5593, Norte

€lllustra5_.o Gíatholica* vende-se nesta casa,

L_ Numero avulso 300 rs. (moeda braz-Ieira) m



a Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos p
DO

Padre Villela § Irmåo

(Joaquim Pereira Víllela)

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

das reparticôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica |C!_
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 era todos

os graus, que a Santa Sé costuma conceder, justificacôes
de baptismo, casamento, obito 3 de estado livre. *

S^ Breves de reduccão de iegados, sanatorias, em geral quaesquer
U Breves Apostolicos, e tambem dos negocios dependentes

£å das reparticôes civis, judiciaes e militares em relacão com
*

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

Tem aneænn aomenmo ecri^torio ««._..# tupographia
! rapo»\ denominada dos *&JchoHdo fiintio* ê ofiicim

de encademacão onde tttio eæecutadon

quaesquer IrabathoH, com maæimn rapidez, perfeicão
e economia.

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escripforio ao

P.e tøllela $ Irmão
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