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Hoote-Pio ío oîefo MM Popíuouoz
HviCcessor da VeneravcS Irnundede

dos Clerigos Pobres de Lisboa

0 clerigo d'ordcns sacras, que desejar allstar-se n'ete Monte
Plo. tíeve envlar ao Rev. Padre Alfredo Elvlro dos Santos morador
s<i Avenlda Fontea Perelra de Mello. 41, Llsboa, os seguintes docu
centos :

—I." Certldão d'edade, devldamcnte reconhecida por notario.
—2." Dols attest dos, ou declaraîôcs medícas l'iradas e reconhecidas
por notarlo, em como não softre de molestía ct ial, ou habltual (pa-
livras textuaes).—3.' Attestado, ou declaracĩo jurada, dosecretario
1b Camara Ecclesiastica respectiva. ou do Vigario da Vara, Arci-
preBte, ou Ouvidor. em como está no legit m:> exerclcio das suas or-

Jens, exerce o cargo de...e não está incurso em processo algum
•ecleslastico ou clv.i.

03 documentoí* podem ser piii papel coramura
Se o clerigo residir na Archidiocese de Braga, principalmente

ao concelho de Bruga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos
Lamas d'OIIveira residente na rua de 5 dc Outubro. n.' 80 em Bra-
ea, ou ao Rev. Padre Leonel Aragão Dantas de Sousa, morador em
Laranjeira, Moncão. se residir no concelhode Moncão; ao Rev. Pa-
dre Donilngos Aflonso do Paco, capellão da Misencordia 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
nlor pa'o ha e S. Vicente de Aljuba^rota, se rcsidir i.o concelh
de Alcobaca.

■ cte I « i evs. Padres são socios correspondentes do
Monte-Plo; pr stam todos os esclarecimentos, íaciliiam as admis-
lôes, recebem ;.s quotas.pagam subsidios, etc.

Este con de subsidio na doenca, suspensão e falta de colloca-
(to paga visllas! medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-
ru em ijue re.cirem^ sociosjdálO escudos para operac.ôes cirur-
jle;s,ou ;oni. encias medicas e 1U escudos para auxilio das despe-
las, comVjroc.j Oi ecclesiasticos ou civis; todospodem celeirar n«
tatella ^c ja to sto na rua numeio j, do cemiteno do Alto de 6
|oáo; íiculta a llvraria aos socios, quc a desejarem consultar; te

Concejc > suosidio ae vinte c cinco cscuaos e ihjiu La ptim
tno>ia| <!.■••> ^ocios resdentes em Llsboa. e o de vinte escudo par

"

niera r.< :< ■. ocíob residtntcs fôra de Lisboa.
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CHRONICA DA SEMANA
~1

nas

UASI abriria a chronica por um lan-

cinante horhbile sentíendi! tanto o

calor que a esta hora encalma o bur-

go inteiro e pôe na paysagem que me

cérca, um tom adusto, sobretudo

largas manchas fulvas do centeio e do trigo,

cuja sô vista sob a srøalheira a pino dá a impres-
são de placas de seccura na garganta !

Os bars atulham-se de sequiosos noite e dia.

Tira-se o casaco e bébe-se como pôtros de leziria,

sem mais consideracôes pela assistencia. Tam-

bem. . . está em moda appellar para a Norte-Ame-

rica e • sans-facon em que a gente vê no ecrain

as populacôes yankees está sendo copiado i va-

lentona e á risca pelos homens. Quanto ás mu-

ĩheres, essas refrescam-se na indumentaria. Os

raodêlos de Londres e Paris, não sei se attenden-

do á carencia das materias primas de tecidos, en-

sinaram-nas a enûar sobre as roupas brancas uma

especie de roupôes em côrte de camisas de dor-

mir, e ha até quem os use de gaze transparente...

por ser mais frêsco, no duplo sentido do adjectivo.
Hontem ,

n'um electrico , um commerciantemeu

conhecido, já avô, obêso e enlacrado de faees,

vendo uma madama a deslisar n'um passeio (o
verbo anda na moda e já gatunos deslisam car-

teiras, segundo o calão das maltas e cadeias) ou-

sava exclamar, limpando as camarinhas de suor :

Oh ! quem me déra andar assim !

Largaram tedos os passageiros a rir, pudéra !

Aquelle atarracado, de roupão de gaze e saia curta,

deveria ser delicioso de pilheria carnavalesca, co-

mo uma dangarina macrobia d'operettas em deca-

dencia ! Lembrára-se de bôa, o suádo cavalheiro de

commercio!. . . Se as filhas o ouvem pudorisa-
vam-se—a fingir !

Novamente o Concurso Hyppico me appareceu
com mais uma prova realisada: o handicap das

fortunas em maré cheia. Notei, porém, que o nou-

veaux riche se vae aclimatando á alta roda e que
o scenario das tribunas me offereceu um colorido

mais vivo de elegancia; se não fôra uma senhora

que se poz a fallar a um lado, revelando ainda

umas croxtas Ja passada e fraste educacão, não te-

ria duvida em confessar que a imitacão era per-

feita, tanto mais que mesmo sob a actual alta dos

pregos, não é facil topar em vestuarios e aderecos

ntda que seja béra.
Ao subir a rua de Santo Antonio não me es-

queco nunca de lancar um olhar para os mostrua-

rios das joalherias. Quem me haja visto n'esse exa-

nae, curioso como um possuidor de titulos mi-

rando ás portadas dos cambistas as ultimas novi-

dades do papel que rende, ainda ha-de ter mur-

»urado ironico e judicioso o estão verdes da fa-

bulosa raposa do La Fontaine. Não acertará, po-

rém, que nem com a madureza dos fructos sequer
sonho! Olho para os citados mostruarios porque
são o meu barometro. Ja tive occasiSo de explicar
como o merceeiro é »m dos grandes psychologos de

hoje. Se o leitor soubésse a escála ascendente que
nos ultimos seis mezes têem seguido os collares de

pérolas, veria come ella acorapanha em progres-
são a falta do assucar, do azeite e outras raras,

preciosidades indispensaveis. .. a quem corae!

O povo clama contra estes delirios altos da

riqueza que são o extremo contraste da sua mise-
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ria e vae já tomando á conta da sua mordaz

ironia a falta de viveres. Iloje mesmo, vesperas

de S. João, me pediram para uma cascata dezrei-

sinhos ou. . . meio kilo deassucar! A' noite, quan-
do— e mais numerosos que no anno passado—os

ranchos affluiam de todos os pontos da cidade em

cantorias e farandolas, ás Fontainhas, a esperar as

orvalhadas, ouviam-se quadras como estas:

Assim é que é

Assim é que é

Assim é que é

Não ha assucre

Já não ha café!

E mais adeante :

Pois é como é

Pois é como é

Pois é como ê

Nåo ha tabaco

Buma-se rapél

Ou então era a politica posta ás costas do San-

to Percursor :

Zi 6 meu rico S. João

O' depois do Sant'Antonio

Ponde m'isto a direito

Co'o chenfalho do Siionio !

E • rico S. João aguenta tudo isto. E' como

que o forcado ponto de referencia para os versifi-

cados desabafos populares.
Como a noite abafava a dentro de portas o

povoléu veio para a rua em pezo. As pracas, peja-
das, eram um continuo vae vem de grupos que
entrecruzando as marchas saltitantes, ao compas-
so dos cantos, ramos ao alto com balôes venezia-

nos accêsus, iam ou regressavam das Fontainhas.

Aqui, no longo do passeio marginal do rio, batido
de luar, estendêra-se uma espécie de acampamen-
to de cuj'a confusão subia um rumor enorme da

cantigas, ditos e brados, de envolta com o fartura

das frituras nos táscos, do encardido dos suores, e

dapoeira desenoveildndo-sedo sapateio das daneas

incansaveis, contínuas, como se o calor e o luar

puzéssem n'aquellas milhares de corpos uma raiva
de exhaustão !

E assim se passou o S. João este anno. 0 povo
esqueceu tudo ! Marinheiros francezes pararam nos

passeios como espantados!
Dos campanarios dispersos partiara, por cima

do rumor fiindo das ranchadas, para a infinita

quietude do luar sem uma brisa, as vibragôes das
badalladas da meia noite. Alimpando-me de suores,
regressei.

No Carmo alguem me travou pelo brago.
—Estafado, não?
Era um futuro collega sidonista na Camara.
—Se lhe parece !
—Vá, vá preparando esse corpinho !
E lembrando-medos julho e agosto lisboêta,

quasi dina que me arripiei, se o simples arripio
nao fosse com tal calor, uæ absurdo !

F. V.
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POR JOSÊ AGOSTINHO.

,ARIA MACHADO. enfermou.
Doenca levt, a da moda, na

melhor aeepcão do termo. Quer

dizer, uma iafíuenza com sus-

peitas de ter vindo da apimentada Hespa-
nba. como do Ganges, e attestam-no medi-

cos notaveis á altura dos templos de Ellora
e Elephanta, dizem ter vindo o primeiro as-

salto da Cholera, personagem feminina na

opinião do eminente Poeta e erudito, nosso
velho amigo. snr. dr. Candido de Figueire-
do. a quem muito respeifamos na tribuna do

Diarío de Noticias.

Ooenca leve, por Deus, mas annunciada,
ha dias, por uma febre pertinaz, verrumante,
corrosiva. Febre terrivel, mas benemerita,

porque nos dizem ter adelgacado esthetica-

mente o corpanzil de polysarca que o nos-

so querido amigo Faria Machado arrasta.

com grande talento e paciencia. ha annos,

desde Braga a Lisboa. desde Lisboa ao Rio,
desde o Rio ao exilio, desde o exilio a Ver-

moim de Lamagães. a Deucriste, ás Iindas

e bem amadas Thebaidas onde tem escripto
versos de crystal, prosa d'øiro, dramas de

uma intensidade pungente e relampejante. . .

Mas as duas doencas, a segunda legiti-
raa herdeira da primeira, deram ume cala-

midade atroz. Não fallamos das tisanas.

Nem do catharro. Nem do despotismo da

dausura. Nem mesmo da maguada nostal-

gia do ar livre, das fructas que desabro-

cham. das águas que solucain, das aves que

devanriam . . . Fallaraos d'isfo, de o virmos

substituir a seu pedido, um pedido genero-

samente envolvido em gentilezas de crédor

poderoso que se converfe em devedor, co-

berto de cataplasmas. com permanencia do

thermômefro nos sovacos, mas tão fidalga-
menfe lucido que, nem perto do delirio, se

esquece de ser bom. amoravel, magnanimo. . .

Mas podemos lá nás substifui-lo I E tan-

to assim'é. que vamos ter cora elle, como ra-

dioso Poeta e antigo diplomata, atravessan-
do os frigaes pomposos da encanfadora

Quinfa de VeYmoim. reeebendo a festa e o

olbar analytico do Marata (heroe canino cora

excellentes roolares) descobrindo-nos á som-

bra das virenfes raraadas, devaneapdo ao

pé do formoso tanque das Duas Bicas

onde vi scismar, quasi agonisar. o 5anto e

o Fidalgo de raca que era Costa Freitas. o
Pae de José Faria. . .

Tudo isto é era espirito, mas com que
nitidez, a da saudade infínita !

Tardes de esmeralda. . . pelo menos, por
causa das folhagens. Ao lado, a ladainha de

perolas das duas bicas amorosas. Uma me-

za, cadeiras confortaveis. Sobre as cabecas
um docel de verdura perfumada e festiva.

Saltita o vinho branco, phalernico, in-

confundivel. Sorriera. e até palpitam as fru-
ctas. odoriferas, de cutis fina.

A senhora Josepha, pallida e carinhosa,
serve. sorrindo. Costa Freitas enleva-se em

raelodias intimas. O P.e José da Silva unge
de luz espiritual o ágape. Fernando de Ma-

galhães derrama sinceridade, cortezia, ge-
nerosidade.

José Faria interroga inquieto a face do
Pae venerando, n'um presentimento aeerbe.
Nôs fallamos, desabafamos, vibramos, co-

memos e bebemos, vivemos.

E, de repenfe, afundamo-nos cm silen-

cio. Cantava uma avesinha. Era uma das

protegidas do santo Ancião. e tinha tanta

prata fina e pura nos seus gorgeios, que o

proprio sol. triumphal e limpido, trocou por
ella a cabelleira d'oiro, usada, como o di-

zem os antigos, pelo deslumbrante Apollo.

Ahl vida intensa I Que mais infensa do

que aquella, espumando joias e saudades I

Depois, viria o anoitecer. Teriamos ouvido

o novo drama de José Faria. lendo-o diante
do iindo retrato da sua Mãe, finada ha fan-

to tempo e sempre presenfe erisonha e mages-
tosa... Subiriamos aos fraguedos do miradou-

ro a dizer adeus á paz, ás fructas,ao vinho

puro, á hospitalidade fidalga e, emfim, perden-
do de vista José Faria, a sua vivenda portu-
gueza, o paraiso.encontrarnos-hiamos... onde?

Onde agora estamos, ô desditasos leito-

res. escrevendo esfas linhas semsaboronas e

rapidas, confusas, enternecidas, nostalgicas.
E assim muito feriamos vivido. . . por

muito termos sonhado e amado, por muifo

termos voado e caminhado . . . apezar de

sentados e plumitivos, pesados e monotonos

como soldados de chumbo. . .
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De Frey Gil da Soledadp,

E0RESSG DA PALPERRA.

0 nariz no martyrologio

lí WkWJjls A kermesse promovida em Santarem por oc-

'iJSteO casião do V Congresso das J. C. P.—em

ĸL«&Nu 15e 16 ^° corren,e— fizeramme leiloeiro,

/^KSpP^tf Paro o que uma mãe cria um egressol En-

V.^^0 fre os prendas pcsfas no fim oo quem-dá-
mais, oppareceu um pequenino busfo de mulher, de loica,

e que, por ter o nariz quebrado, passára á categoria de

caco sem valor. Åmiserei-me da pobre desnarigada, e,

dirigindo-me ás senhoras, num rapido elogio do nariz,

promeAi dedicar a quem arremafasse aquelle busto de

mulher desnarigada um artigo ero que evocaria paginas
gloriosos da hisfona do nariz feminino. Venho cumprir
a promessa, consagrando este serão ao Ex.m° Snr. Ma-

nuel d'ÅIbuquerque Carvalho, da Covilhã, que depois
de renhido picar arremafou a desnerigada.

Qneiram, pois, os leifores abrir os Annaes do Car-

deal Baronio. e ahi, sob o anno 870, enconfram o se-

guinfe caso que eu frasledarei do lafim, resumindo o

longo relafo.

No anno de 670 invadiu a Escocia innumera mulfi-

dão de Oinamarquêses, commandados por Hinguar e

Sfubba, homens perversissimos que pareciam quererexter-
nnnar a populafão. matando velhos e creancas, nãopou-

pando nem á morte nem aos peores ultrajes as mulheres
e as virgens do Senhor. Ebba, abbadessa do convento

de Collinghani, femendo famanha desventura por si e pe-

las religiosas a seu govcrno confiadas, reuniu-as todas

na sala capifular e fallou-lhes d'esta sorfe:

j>;., Acabim de chegar ás nossas lerras uns pagãos malvadissimos

e ignaros dej toda humanidade, que percorrem todos os logares

d'esta região, não perdoando nem a sexo nem a edade, e destroem

as Egrejas e as pessoas ecclesiaslicas, prostifuindo as virgens a Deus

eonsagradas. E sendo assim, como acquiescaes aos meus conselhos,

por/[certo espero [da divina clemencia que lograremos escapar á

sanha dos barbaros, e guardar infacfa a nossa perpefua castidade,

Enfão aquella mulher de admiravel valor, ouvindo

de suas religiesas que esfavam disposfas a obedecer-lhe

em fudo, deanfe de fodas, com uma navalha, cortou o

nariz e o labio superior afé aos denfes, e passando a

navalha ás freiras, todas fizeram o mesmo afé á ulfima.

Tão heroico sacrificio não as salvou, porém, da mor-

fe. No dia seguinfe de manhã vieram os dinamarquêses.
Os chefes, visfa aquelle mutilagão horrenda, refiraram-se

espavoridos, mos ordenaram á sua gente que incendias-

se o mosfeiro, em cujas chammas pereceram, duas ve-

zes marfyres, as sublimes freiras de Collingham.

Quafrocenfos e vinfe e am annos depois, em 1291,
o heroico exemplo das escocêsas de Collingham enconfrou

imitadoras nas clarissas de Pfolemaida, cidade da Syria,
hoje S. Joâo d'Acre. Naquelle anno o sulfão do Egypto
Manzur deferminou ir sitiar Pfolemaida. Tendo morrido
na jornada, levou a cabo o plano seu filho. o suifão Me-

Iek-Seraph, que, rofa a fregua que por cinco annos se

havia pactuado, mandou invesfir com a cidade.

O leifor curioso pode ver narrada a guerra em dois

capitulos do Paraizo Serafico (Parfe II, capifulos XXX

e XXXI) no segundo dos quaes vem o cnso do desnari-

gamento. assim narrado por frey João Beptista de San-
lo Antonio:

Na mesma cidade de Ptolemaida havia um mosfeiro de 74

freiras de Sanfa Clara; das quaes nenhuma se livrou da barbara

crueldade dos Sarracênos . . . Era a Abbadessa naquella occosião

uma religíosa de prendas tão singulares, como o mesmo caso suppôe.

Logo que feve a fafal nolicia, que os Infieis haviam rendido ao Cas-

fello e entrado na cidade e que el-rei D. Henrique, eom a mais no-

bre porcão dos Cavalleiros das Ordens Miliiares, se havia refirado

nas galeras. mandou tocar o sino, convocando com elle a todas as

suas subdifas, para o Côro; e estando fodas junfas lhes fez uma exhor-

tacão, na forma seguinle: Amadas fílhas, e irrnãs no Senhor. ji vê-

des mui perlo o perigo, em que nos achamos. de ptrdtrmos o pre-

cioso fhesouro da casfídade elc.

Proseguiu a veronil abbadessa, dizendo que a for-

mosura no rosto das mulheres cosluma ser/aco queprende
a vontade dos homens. firemos, pois. este incentivo . . .

Eu serei a primeira e darei exemplo ás que quiierem
seguir immacu/adas ao Immacu/ado Esposo. Nas portas
do mosteiro estão já os que depois de terem satisíeilo

ao seu desenfreado appetite com as mulheres, ensanguen
taram ne/las os seus alfanjes. Já que não podemos fu-

gir d'isto, evitêmos aquillo, fazendo todas o que eu faco.

Segue frey João: narrando o caso em fudo seme-

lhante ao do seculo IX:

Dicto islo, lirou de um canivete, e com animo varonil e inire-

pido se golpeou pela cara, e cortou o nariz, banhando o rosfo e

o habito, com o seu proprio sangue.

Vendo aquellas sinceras e devofas Virgens a accão heroica

da sua veneravel Abbadessa, com grande valor e consfancia a imi-

taram, afeando-se no rosto com algumas feridas e corfando os na-

rizes; e d'esfa forma foram sair ao enconlro aos Sarracenos, logo

que os viram inlroduzidos no Convenfo.

Tambem d'esfa vez a» sublimes desnarigidas nio

salvaram a vida. Furiosos os sarracenos com a decc

pgão, apôs o primeiro momenfo de assombro, pa;saram
as religiosas a fio de espada. Prosegue frey João:

■Sobre esfa generosa resolucão— (o desnarigameafo)
—hão djei-

xado correr a penna graves aucfores; uns laureando-a, com repeti-
dos elogios, e oufros movcndo a queslão, com Sanfo Anfonino,

que pinla bem o caso, discorrendo sobre se foi acerlada, e bem re-

gulada, a accão das relígiosas. O que nás assenfamos por cerfo é

que a nenhum chrislão é licito o marfyrizar-se a si mesmo, por de-

fender a fé . . .

»

Não acompanharei a frey João na confroversia
d'esfe ponto. Cumprida fica a promessa feita em Sanfa-
rem. Vôs, damas de nossos dias, a quem uma leve im-

perfeicão do nariz infelicifou, enfre as vossas magoas e

aheroica mutilai;ão das freiras de Collingham e S. João
d'Acre ha um abysmol

E não é a mim que compefe metfer o nariz nesse

abysmo!
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Condessa do Paco de Vidorino <

'STA' de luto uma das fami-

lias mais illustres do nor-

te do paiz.

Aos estragos da diabetis, com uma

febre que Ihe sobreveio

e a reteve no leito ape-

nas tres dias, falleceu,

ultimamente, confortada

com todos os Sacra-

mentos, no seu solar

illustre do Paco de Vi-

ctorino, a snr.a D. Se-

bactiana Augusta
^ Ca-

Iheiros de Noronha de

Castello Branco Pitta e

Avilez, Condessa do

-*-*»-#*".

Paco de Victorino. Fidalga pelas vir-

tudes que esmaltavam o seu formoso

coragão, o era tambem pelo sangue e

pela casa de nobres tradicôes que re-

presentava.

Com o seu fallecimento estão de

luto algumas das familias da velha

nobreza de Portugal.
Filha de Francisco Xavier Calhei-

ros de Noronha de Castello Branco

Pitta e Avilez e de D. Joaquina Ver-

nekc d'Abreu Aguilar Brandão e Vas-

concellos, era esposa do snr. Francisco

de Abreu de Lima Pereira Coutinho,

Conde do Pa?o de Victorino, uma das

figuras mais respeitaveis do Minho, ve-

Iho fidalgo portugues, a quem, como a

seus filhos, o inesperado acontecimehto

lan^ou na mais inconsolavel dôr.

Cosa do Torre de Geroz onde nasceu a senhora Condessa do Paco de Vidorino.
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A virtuosa senhora

e illustre titular, senho-

ra da Casa da Torre

de Geraz, Vianna do

Castello, da Quinta de

Baixo, de Villar de An-

dorinho, Villa Nova de

Gaia, e de varios ou-

tros morgadios e vin-

culos, havendo falleci-

do no Pa?o de Victo-

ríno, era mãe das snr.*s

D.
'

Maria de Jesus e

D. Maria Prazeres de

Abreu Calheiros de NoronhaJPerei-
ra Coutinho e dos snrs. Francisco

e Antonio d'Abreu C. N. Pereira

Coutinho e sogra da snr.a D. Maria

da Conceicão Xobo Machado Car-

doso de Menezes de Mello |e Sam-

paio (Pombeiro) e do snr. dr. Luiz

Antonio Malheiro de Tavora Abreu

e Lima (Carreira).
A Illustracão Catholica respeito -

samente presta a sua homenagernjde
sentimento á virtuosissima senhora

cuja alma em vida sempre timbrou

em praticar o Bem e a Caridade.

li'i'«
'

'jyFi
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■
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vø $*•»

Oufro aspecto do Caso da Torre de Geroz, visfo de longe.

O porfão de enfrado poro a Cosa da Torre de Geraz.

mLz&zsi •*. i> i -■--■«. ■,00
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Palestras de flrte Christã

Um notatfel quadro do Beato Nuno AlVares

kAMOS a reatar as nossas palestras, caro

leitor, e comegaremos por apreciar
uma produccão artistica de giande
valor e muita actualidade : o quadro
do distinctissimo pintor Romano Jo-

sé Gonella, cu'ja fotografia damos aqui ; foi ella

offerta de um amigo que habita na Cidade eterna.

E' pena que a falta do colorido não permitta estu-

dar completamente a obra do mestre, mas emfim

faremos o que boamente se pode.

Frei Nuno de Santa Maria

(grovura disfribuida em Roma por occasião

do reconhe cimento do culfo).
-*

Comecemos por descrever a scena represen-

tada. E'jo acto da vesticão do novigo de 02 annos,

que era o Santo Condestavel, realizada na Egreja
de X. Senbora do Vencimento ou do Carmo, de

Lisboa. 0 novi\'.'i está de joelbos defronte do altar;

de joelhos tambem cstá o ajudante do celebrante.

Este tem nas mãos o habito de irmão donato que

vae impor ao condestabre Santo. Ao lado, ontro

sacerdote. naturalmente o sub-prior, tem egualmen-

te nas inãos, estendido, o escapulario, que será col-

locádo sobre o liabito. Adivinha-se n effeito que as

côres d'esses habitos, e das vestes de cavnlleiro do

condestavel, hão de produzir no quadro original.

Mas d'ellas fallaremos logo. Assiste á ceremonia>

commovido, El-Rei D. João I; um pagern sustenta

uma almofada onde está collocada a coroa real. Dois

outros frades carmelitas acham-se presentes, se-

guindo devotamente a scena religiosa.
A perspectiva está admiravelmente estudada.

Nas columnas, cujas bases e fustes apparecem, dei-

xa-se entrever architectura gothica do templo. As

armas da Ordem do Carmo e o escudo dos Perei-

ras, pendem da parede, lembrando o fundador da

Egreja e Convento. Não me parece que a bancada

corresponda ao estilo da epoca.

A disposicũo das personagens é feliz; o seu

numero limitado dá ao conjuncto um certo ar de

austeridade solemne que devia accompanhar esse

acto. A assistencia numerosa, que certamente pre-

senciou a vestigão, deve ser supprida pelo obser-

vador. Pôr mais personagens seria distrair a atten-

Qão do observador, seria nocivo á unidade do qua-

dro. As attitudes das personagens tambem estão

dispostas com naturalidade. De joelbos apenes o

Condestavel e o ajudante. Todos os mais de pé. 0

gesto dos dois sacerdotes que sustentam os vestidos

monacaes é grave e perfeitamente natural, como é

cheio de dignidado o porte de El-Rei, e gracioso o

do pagem, figura que introduz a mocidade nessa

assembleia ondetodos são pessoas de edade madu-

ra. Os cinco frades que entram na scena estão dis-

postos de tal arte que cada um apresenta um aspe-

cto diverso do habito, quebrando assim a monoto-

nia que nasceria de estarem no quadro cinco pes-

soas vestidas do mesmo modo.

Mas o valor principal d'esta composiQão está

na expressão dos rostos de cada um dos presentes

e no momento tão significativo escolhido pelo ar-

tista para fixar a scena. Tudo respira piedade pro-
funda. 0 velho Prior está com uma devotfão cheia

de gravidade. Mai* carinhosa é a fisionomia do

outro sacerdote. 0 vulto do Condestavel, apresenta
os tracns lisionomicos do famoso reírato de D. Nuno

Alvares, descoberto em Oeiras, na casa dos Mar-

quezes de Pombal, e minuciosamente estudado

pelo sr. José de Figueiredo, num artigo que publi-

cou o Diario de Noticias, de 17 de agoste de 1916.

D. Nuno, de mãrs postas, espera a imposicjio do ha-

bito. E' admiravel o contraste do traje de cavalleiro,

que ainda veste, e o que vae receber, o tabardo de

irmão donato carmelita. 0 rosto de D. João, tam-

bem inspirado no celebre quadro do Museu de Vien-

na de Au>tria, attribuido a Van Dick, apresenta a

expressão de uma certa tristeza, acompanhada de

pasmo, por o acto heroico que o seu amigo e cim-

panheiro de armas vae fazer. 0 momento escolhido,
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o que proc.'dc i:nn '.li i( tmente a ve^iicão ou iin-

posÍQão, dá ao conjirtctn vida e int"tv-.se. O ob-er

vador, retira-se pensamlo no habito já vestHo por

esse homem, queera o mais riro, o mtis poderoso,

o mais venerado em todo o Portugal. 0 rO'todo

ajudante na penumb'a, cont.ra :t iuz, que d ^c^ de

traz do altar, é dcvuto, como o c o >los outros assis-

tentes, mas uma devocto que vtc varian.lo con-

soante a edade dos quatru personHgenss°cundarios.
Não nos parece inteiramente feliz ; ve4ido do Rei.

IIa nelle qualquer eoisa que faz lembrar as vestes

car'dinálicios.

Como não vimos o original, não podemos

fallar cum pleno eorihecimento do colorido, coisa

ambas <i 'scripi is com viveza pelo chronistada Or-

dem, Kr. J<>sé de Sant.'AniM.

Outra gravura di-t'-ibuidaem Roma, por occa-

fião do reconhecimento 'lu culto, representa o Con-

d.'st ivel com ii h tbitu dc ii'mão leigo e o basião na

mão esqtici'da, e nu dir.-ita 0 livro de oragôes.

IMá deante d'um painel da Virgem Santissima, que

ellc tão cnti-anh i 1 uivnte amou, e tem defronte

umacaveira, sy.ubolo da vaidade das coisas huma-

nas, vaidade que a Egreja lembra no dia de cin-

zas: «Lembra-te que és po e em |><í te transforma-

rás.» E' ella inspirada na de Bernard Picart, publi-

cada em 1722; a íisionomia não . co responde á

descripcão dos contemponneos, a sab^r de que o

■-■
. :
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A vesfi^âo religiosa do Santo Condesfavel (Quadro moderno de J. Gonella, Koma 1916)

de tanta importancia nas pinturas. Vê-se contudo,

pela fotografia, o el'feito deslumbrante, mas sério,

que devem produzir as tintas: o branco das c pas

dos carmelitas, o castanho escuro dos habitos o

carmezim do manto regio, com os arminho.s bran-

cos, o elegante vestiito do pagem, e, sobretudo, o

contraste da riqueza do fato agaloado que veste o

Condestavel e a pobreza do que o vae substituir.

0 pavimento, d'um adorno sobrio, as paredes

quasi nuas, o altar, cuja raesa severa e parte da

banqueta se vêem e onde ainda está a capa do

donato, augmenta a austera solemnidade do acto.

E' uma obra de verdadeiro valor artistico,

que oxalá suscite a emulacão dos nossos pintores

nacionaes; dois outros quadros mereceriam a sua

attencão : o da scena conhecida da oracão na bata-

lha de Valverde, e a morte do santo Condestavel,

Beato Nuno era utn bomern d ■ constituicjio san

guinea, «envolto em carnes, de mediana estatura

e aspecto varonil, o rosto comprido e formoso, al-

vo e louro, olhos pequenos, mas mui vivos, pouca

barba e saida (para baixn)» Assim o descreve o

auitor do Agiologio Lusitano, no dia 12 de maio.
,

Portanto o aspecto ernaciado que apresenta a gra-

vura não parece verosimil.

Um folheto recente, muito bem illustrado,

com o titulo de lconografia de Nun'Alvares, pa-
blica as melhores representacôes do Santo Condes-

tavel, existentes em Portugal. Acompanha-as um

prefacio do sr. Julio Dantas, em que são descriptas
as illustracôes. Pena é que mesmo numa publi

caQão tão estimavel e seria, esse escriptor deixasse

escapar alguma expressao menos respeitosa para o

nosso Beato Frei Nuno de SantaMaria.^— Agnus.
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Club Fluvial Portuense ^g^>

Decorrerjm regular

inente animadas as ulti- *

mos provas de rcmo

realisadas entre a praiíi

<de Aguda e o mercado

<le Gaya.

0 resultado das

provas foi o seguint? :

I .a corrida — Gui-

gas
— Vencedora 'Au-

ra» iripulada pelos srs.

José Ferreira Gomes

(voga), Augusfo Reimão,

Alvaro Nascimento, An-

tcnio Barreto e José G.

Pereira (timoneiro).

1 — Um aspecfo da assis-

(encia.

2 — Tripulacão d*»s Guigas

de José Gon$alves Perei-

ra, vencedora.

3 — TripuIa?ão de Gu>gas

de Luiz Pereira

de Castro.
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2.* corrida— Esca-

leres — Véncedora a

•Neiva* tripulada pelo

snr. Antonîo F. Silva

(voga) J. Carvalho, Is-

mael de Castro, J. Fer-

reira e Jofio M. Leite

(timoneiro).

3.a corrida— Sapa-

tas
—Vencedora a €Ci"

*?%j$ Ha», tripulada pelo snr.

■: José Dias Monteiro

Foi a que despertou

maior interesse.

Tripulagão de escaler de João Machado Leile, vencedore.

4.a corrida — Ran-

ders — Vencedor o

€Ave» tripulado pelos
snrs. Antonio T. de

Mattos, Bernardino de

Oliveira e Diamantino

Correia (timoneiro)

5.a corrida — Ran-

ders — Vencedor o

€Ave» em lucta contra

o €Diu»
, tripulada pelos

$rs. Carlos Pereira dos

Santos, Antonio Costa

Arnaldo Beiro (limo-

neiro).

Tnpu'e<;ão dc escaler de Manuel Branco

(Phot. de J. d'Aĸvede)

A IHUStratJâO CathOlíca querendo render uma

justa homenagem aos soldados portuguezes,
mortos, feridos, desaparecidos e prisioneiros
nos campos de batalha de Fran^ci e Africd vcm

por este meio rogar aos seus Ex.mos assignan-
tes, collaboradores, corresponclentes e leito-
res o obsequio de conseguir das familias d'es-
tes heroes as suas fotografias para aqui serem

publicadas em lugar proprio.
Restituem-se as fotografias apoz a sua pu-

blica^ão

AO IiEITOR

Depois de lida enviar esta revista á Juntâ

Pôfriofiea do Norte. (Pacos do Concelho—

Porto) a fim de esta a mandar para os nos-

sos soldados do €front» .
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EXPOSieftQ OE BELLAS ARTES

^r: ■-•■^.$&* '■''■^^ai^
-. i

Pela Sociedade Na-

cional de Bellas Ar

tes foi promovida ul

timamente a sua ex

posicão annual que

obtevc um exito ex-

traordinario pcla con

correncia dos expo

sitores e pelas obras

aprescntadas. O cer-

tamen foi inaugurado

pelo sr. Dr. Sidonio

Paes. presidcnte da

Republica. que n'um

breve discurso feceu

os maiores elogios
aos expositores e á

direccão da socieda-

de pelos servi?os pre-
tados ás Bellas Ar-

tes. r'ctirando-se visi-

velmente satisfeito pc-

los result a dos que

d'esta exposi<;âo es-

pera para o engran-

decimenfo da arte em

Portugal.
Na assistencia, que

era numcrosissima,

viam-sc os snrs. se-

cretario de Estado da

Agricultura. ministro

da Belgica. da America
e Argentina e o con-

sul do Brazil.

I— 'Casa do Papa-fina»

quadro de Abel dos San-

los.

2— 'Marinha*—de João

Vaz.

3— Preparafivas para a

Alli-lluia»--Consfancia-qua-
dro de José Campas, ad-

quirida para o Museu de

Arfe Contemporanea.
4— 'A velhice». de Da-

niel Estrella de Mello.

©M)®<3f©
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José da Conceicão Silva, 2." sargenlo de Pkreiros

Piisioneiro dos allemaes em L=mberg.

A menína Mari* Hclena Saraiva d'Aguiar, de 4 annos e sefe

mezes, nefn de D Rosalia Saraiva d'Aguiar, no dia da

primeire communhão realizada em 30 de Maio de ÍQIÔ.

Um grupo de sacerdofes que fazem parte da conferencia ecclesiastica do Arcipresfado de Peredes de Coura (ciiculo n.° 3).
l.° plano. Da esquerda para a direifa: o Rev.mo Areipresfe Msnuel Ribas, presidenfe do circulo e parocho

de Cunha; Dr. Carles Gama, vice-presidenfe e parocho de Cossourado.
2.° plano: o Rev.m0 José Arenfes. parocho de Aguolongoi Rev. Arthur Durães, parocho de Rubiãcs;

Rev, Avelino Ribeiro, parocho de S. Marfinho de Coura e Rev. Joequim Miranda, parocho de Infesla,

Aspecfo d uma conferencia n'um ecempamrnfo das fropes fmericenes em Frnn?a.
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Aspecfo d'uma enfermaria d'un hospiíal de Paris depois de um bomberdefmecfo feifo pelos Allemães.

Sua Magesfade a Rainha de Inglaterra pessando revista a um ørupo de jovens artistas
de carpintaria no pafeo do Palacio de Buckinghan.

O rei de Ingloferre passando revisfa ás fropas americanes em Franca.
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Soldados canadienos repousando n'uma frincheira d'um secfor inglez.

J?

A_ Æll-uLStaracão C3a-Khi-ol±oa» :r\o Es"bran.gelro

. ---•*.•, ,.*-r-'M^.
-*-■■* vty'-'v t«jí> ■■*■*'* ■•

^
- < ■"*

'■;■■*?»■>&■ .?'}.% -í. >T----- v
•

•

.V ■-■£, *.

Hespanhe —

Aspecfo da presidencia do fesfival desportivo celebrado por occesião das fesfas
em honra de Maria Auxiliadore, em Mafarô, Barcelona.
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A minhas filhas

(Na confemplaîão de um bouquet que uma d'ellas

collocou sobre a minha secretaria).

= Rosas ! . . . tão lindas ! . . . como são formosas

as rosas que me desfe, minha ftor !

São cotîlo tu, no dúlcido frescor

dessas setíneas faces primorosas . . .

Obrigado I . . . e que o ceo te pague as rosas

que a sorrir me trouxesfe, minha flor!

Tudo flores :
— tu . . . ellas . . . Que primor

nas pétalas e faces olorosas I . . .

Gosto muitos das flores perfumadas

que me falacn em cousas encantadasr-
—

me elevam aos jardins dos sonhos meus . . .

Quem me dera poder
—ô meus amores

—

sempre. sonhar um sonho. sô de flores, v

e comvosco acordar alem nos ceus !
,

Cardigos—Maio- 1 9 îô

Oliveira Tavares.

Em folhas d'hera do "Bom Jesus,, *.

Folha d'hera pardacenta
Que aqui vieste parar,

Não serás tu, foĩha benta,

Um trapo da vestimenta

D'algum tronco secular?

A hera é filha do muro

Que ella ampara e tem de pé
Já velhinho, ao dependouro.
Que amor filial tão puro

Que entre nôs teu raro é !

f

Maximiano Ricca.
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Boajierarĸa

Em tempos não muitos rcmotos costu-

mavam os reis entregar a qualquer dos seus

cortezãos os bcns do individuo condemnado

á morte. Ora no onno de 1505 foi conde-

mnado á forca o canasco de Melun pelo
crime de moeda falsa. Como este homem

deixasse uma fortuna consideravel logo um

cortezão pediu a Henrique IV aquella he-

ranga confiscada. O rei respondeu :

—Eu vo-la concedo, mas com a condi-

?ão que haveis tambem herdar o seu officio.

Como o avido cortezão recusasse o rei

mendou distribuir a heranca pelos estabele-

cimentos de beneficencia.

Auctoridade suprema

Os dois ultimqs annos do reinado de

Carlos I, rei de Inglaterra, foram uma con-

tinua serie de humilha<;ôes e violencias. Ten-

do sido entregue pelos escocezes foi condu-

zido ao castello de Homlsby, e pouco tempo

depois a instigagôes dc Cromwell o parla-
menfo decretou a sua transferencia para

Londres. O alferes Joyce encarregou-se da

missão de conduzir o rei. Invadiu com cin-

coenta soldados a residencia do rei e dis-

se-lhe:

—Senhor, é preciso que me acompanheis.
—Para onde?
—Para Londres.
—Com que auctoridade prefendeis tirar-

me d'aqui?
Com esta.

E mostrou uma pistola. O rei reforquiu:
Na verdade as instru^ôes estão escriptas

em caracteres bem perceptiveis.
E acompanhou o alferes.

Pedro I e a danca

No desempenho da danca chamada fo/ia

D, Pedro I era eminente. fazcndo concer-

tadamente todos os movimentos ao som da

flauta, passando muitas noites a dancar até

mesmo nas ruas de Lisboa. No dia em que

armou cavalleiro D. João Affonso Telles dan-

cou em publico e dizia:

-*i. .^ĸv. ĩ?..-ax.« < -rr uum-V

Pora o semestre que vem augmento-lhe a renda

da casa.

— 0 quê ? '. Subirem as decimes?

—Não, senhor. Mas sei que mandou fazer obras

por' sua confe; que forrou as cases de novo; emf'im,

que fez muifos melhorementoi; e é jusfo que quem fem

mais commodidades pague mais renda . ..

tlnecbcla* Imloi icaô

2>//qc e pensameqfos

— Eu asstnlo que nada fica mal á mages-

tade quando se trata de honrar a virtude.

Findcu o baile por uma grande ceia, a

que. foi admittido o povo.

D. Joâo de Castro

Passando D. João de Castro pela Ju-

bitaria (rua dos algibebes) e vendo pendura-
das umas calgas primorosamente acabadas,

parou o cavallo e perguntou :

— Je qufm são esfas calfas ?

O official saiu á rua e respondeu:
— Mandou-as fazer D. Alvaro. filho do

governador da India o senhor D. João de

Castro.

Então o ausfero fidalgo pediu uma fesou-

ra e cortou-as, dizendo ao official:
—Dizei a esse rapaz que compre ar-

mfls,
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|IVRARIA QRUZ
BRA6A

Telephone d.° 29 Telegramas:- CRUZ LIVRARIA

Casa fundada em 1888

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

dario, espeoial e superior.
EDITORA e proprietária da Colec.ão Scienoia e Religião.
EDITORAdelivros de piedade—Centelhas Eucaristicas, livro de Oracôea, eto.

Completo sortido de Papelaria objectos de escritôrio—Utensilios e modelo?

para desenho e pintura—Agencia de Publicapôes.

OFFICINAS
DE

Gscufptura enj Jãadeira

Teixeira Fanzeres
RUA DO SOUTO 134—BRAQA

N'estas conhecidas officinas. execufam-se com a maxima perfeir;ão, imagens desde
a miniatura ao tamanho nafural. Esculpturas com magnifica p n ura. Tem sempre em de-

posito um variado sortido de imegens, bem como banquetas, douradas, belas automaficas,

jarras. sacras, sanctuarios. crucifixos e oulros artigos religiosos. Encarrega-se em todo

o paiz de altares, tribunas, decora?ôes em qualquer estylo, e de todos os trabalhos perten-
centes a este ramo d'arte.

Perfel^âo o nltldez om tudo

pregos njodicos ê

Contra ríscos oe guerra ferresfres

e nianfimos. gréves, e funtultos em mobilias

e ediûcios particulares, segura a Companhia

5Luzo-Brazileira
de Seguros ^m^

agreS
Séde — Lisboa. Largo S Julião ^^

19-2.°—Tel. Exp.,e C. 2^61. Tel. da Direecão:

C. 2657. Banqueiros: Pinto & Sot-

to-Maior. — Agente em Braga, Amares. Povoa

de Lanhoso. Terras de Bouro e Vicira

lVTanuel da Coneeic-ão 'Rocha

Lergo do Barão de S. Marfinho — BKAGA.

Luneta de Ouro
Oficinas de esculptura, encadernacâo e concer-

tos de imagens, batinas e vestes sacerdotaes.

Artigos rtligiosos, imĸgens, paramentcs Har-

moniuns, oculos, pinrenez, binoculos, cutelaria,

optica e artigos de phantasia.

flurelio ITtanteTO & C.a
Rua <*o Ouwlnor, n.s 123

Caixa pohî«l IS8H-RI0 Ql JANEIRO

Telepho <e 5SM?, Norte

B

clllusrragão Cafholica* vende se nesta casa,
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A Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos /

DO

Paclre ViIIela $ Irmão

(Joaquim Pereira Villela )

^"

t BíWíolĩCS

Este antigo Escriptorio de NegociosEcclesiasticos

e Civis, encarrega-se de todos os negocios dependentes
das reparticôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica

e de Roma, taes como processos de ordens menores e sacras e seus

respectivos Breves, 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. j

Breves de reduccão de legados, sanatorias, em geral quaesquer
'

Breves Apostolicos, e tambem dos negocios dependentes
das reparticôes civis, judiciaes e militares em reJacão com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

'#>»« aneæatt aomestno ecriptorio m*ma typographia .,

t* rapoi*, ttenominatta <t*>* « Kchostto MMinho* e officinas"
tte encattemac&o onUe não eæecutatton

quaesquer trabatho*, com maæima rapittex, pcrfeic&o,
e econ&mia. Å

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escriptorio ao

P.e ^illela $ Irmão

83—RUA DOS MARTYRES DA REPUBLICA—91

(Antlga Rua;da]Rainha)
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