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iNHoíĸ-i'íã y bitru seiaiap Poriugiiez
Snccesscr da Veneravcl Irmnndade

dos Clerîgos Pobres de Lisboa

0 c'-ri;> d'o'ĩ.-is ,i:ris, qiu- í^sciar alistar-se n'estc.Munte

Pio, *Ji".-- cnviar ao i<ev. Padre Alfredo Klviro dos Sant<»s, morador
na Awr. ... í-ontcs Pcreira de .\1cl_I. 41, Lisboa, os seguintes ducu-
raentos:

— I _' Ccrtidão de ed.'i-.le, devidamentc rcconîu-cida por nutario.
- 2.* Dois attestados, ou declara^es incduas juradas c reconliecidas

por not.-irio, em cnmo não ĸoffre de maiestia actual, on habilual ípa-
favras textuaes).— 3

'

Attestadn. <..u decarae,ãn jurada, do secretario

da Camara tfcclcsiastica respectiva, ou do Vi^ario da Vara, Arci-

preste, ou Ouvidur, ent como c s t ;1 no lcqitirno excrcio dassuasor-

dens, L'Ycrcc o car«r.> de . . e nSo está incurso ein pruccsso alt>um
ecclesia- t.cn ou civil.

Os documc::tos podem ser em papcl commurn.

Se o c1tí«o rcsidir na Archidiocese de Bra^a, princip.dnientc
no concelho de íirn»a, devc diri^ir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlns

Lamas de Oliveira, residentc na rua de 5 ile Outuliro, u. íslO, cm íira

ga, ou ao Pev. Pndre l.eonel Aragão Pantasde Sousa, murador em

Lanuij'ira, Moru,ão, se residir no concelho dc Montj.ĩo; ao Rev. Pa-

dre rj'oniin^os Affonso do Pai;o, capelLlu da Misencordia de Via-

na do Castel!". sc residir nu concelho dc Vianna do Castello; ao

Rev. Padre .Mauuel da Costa Frcita* Reis, se residir i:u conce

Iho de Famalicâo; ou ;in Kev. Padre José Antonio de Ca:npo3 Ju-
r ior, parocĩio de b. <icente de Aljubarrota, ^e resid r no concelhi

fle Alcobai;a.
Os referidns Revs. Padrcs são socios cũrresponuentcs do

Mcnte Pio; prestam todos os esclarecimentus, facilita:n a-> admis-

iées, recebem as quotas, pagam subsidíos, etc.

ISte, concedc subsidio ua dnenca, suspciisũo e íalta d_* coltoca-

fĩo; paĸa '> isit is medicas ans socios residentcs em Lisboa e na-^ ter-

ras em que residirem 20 ..oi.'ts; d;í 10 escudos para upera., "jcs cirur-

gicas, ou conferencias medicas e 10 cscudns para au\i!n> das despe-
za-- cuiĩi prncess<,s ecelcsiaMicos ott civis; tudns podem celebrar na

capella do |azi '?/). sito na rua riumeru 5, do cemiterio do Alto de S.

Je.l": faculta a livraria aos sncios. que a desejara.'ii :onsultar; tcm

direito a comprar para si e para as suas familias medicamcntos ine.

Uiores e com aoanmeuio ^c l'.
,,.

.. .. .- ;:l,:r:"
■ ',ac tnutualistasdi

Wmbua; t»dos tím direito a ser sepultadus ou depusdadus n < retere-

i» jazĨRO, etr.
Concede o subsidîo de vmte c cincn escud'.s e rnurtall.i par.i c

funeral dos socios re
= identcs en; Lisboa e •> de vinĩe escudos para o

hineral dos socios residentes íorad; Lubua
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PO'RTO — Um asf-ecto do interior da Sé, durante as e;<equias

por alma de "D. Antonio Barroso.



CHRONICA DA SFMAMA

I'ISZE dias pnssáram sobre o da rnor-

te de D. Antonio Barroso. Com as

grandes figuras dá-se o inverso do

que luccede com o resto dos mor-

laes, mesmo quando a dôr de os vêr

fugir estãla sobre as pedras do lar em que nas-

ceram. D. Antonio Barroso morreu ha menos

de um mez. e parece que meio anno já rogou,

como um vento frígido de outomno, pelo face

liza da loisa do seu tumulo, no pequeno cam-

po-sanclo da linda oldeia.que elle amava tanto,

e ber^o duas vezes Ihe foi !

Se não tivesse a sua mortf semelhanía com

o velho roble que ao tombar fjz despedagar as

raizes largamente esbrcicejadas em redor ; se em

volta do seu nome evocado não andasse um doce

murmurio que o chora e o soluco dos desvalidos

que por pae o tinham
—

eu não trazia para a chro-

nica de hoje a morte do grande Bispo. Cusla
mui-

to a escrever dos grandes amigos que Deus cha-

mou para Si '< Não se sabe o que dizer. Parece

que a onda da mágua entenebrece o espirilo

como o copioso chôro desvidra o olhar. Aqui,

por mais de uma vez, sem Ihe citar o norae, re-

produzi rapidas impressôes de conversas, ou

oinda o echo de tao seguras indicacôes.

— O snr. D. Antenio era sobretudo um

bom I dizia-me hontem um padre.
— L_ra um bom mas não diga sobrefudo

porque se.ã injustica. O snr. D. Antonio tinha

uma bondade tão bella e tão elevada como o

seu talento.
— Sim?! volveu o meu amigo como espan-

tado.
— 5im. Não Ihe minto. Durante quatro an-

nos o consultei ameudadas vezes. • •

Quem procurava o Bispo não se admirava

de encontrur a alma de um padre desdobrada

em bondade. mas o espirito vivo. álérta, illumi-

nado por clarôes de uma memoria inopagavel,

ductil. malleavel, penetrante. que nada desco-

nhecia. E muitas vezes ac*ntecia que era toma-

do com proposito da bondade o que era apenas

liccão dictado por um experimentado conheci-

mento dos homens e das coisas !

D'uma vez. tratava-se de lancar delermi-

nado obra no meio da cidade

— O Porto é teimosamente aferrado ao

preconceito hberal. \ão a acceita. vão vêr! di-

zia um dos presentes.
D. Antonio sorriu.

— Não se assustem, náo se assustem com

o Porto..- O Porto é um bom homem. Tem

horos de máu humor, mas passam. A nossa

obra. acceita-la ha. E acceitou-a. . . da mão do

Sombra d'um tumulo.

Bispo Barroso. que elle nno querio maguar e de

cujas intengôcs acabou por se convenrer.

\a determina(,-áo d i accão pohíica dos ca-

tholicos, D. Antunio Barroso revclc u-se me

sempre, nos frequentes conselhos que me dava,

um grande conductor. Então rr.e foi dado veri-

ficar quanlos injustamente o apodardm de tr-an-

sigente. O Bispo era. nas s'uas conviLXÔes e

na defeza dos principios, de uno rijeza de

bronze!
—

Poupai os homens, condemnar os

erros, mas a valerl dizia-me elle muitas vezes.

As campanhas em prol do Cenlro Calholico.

as mais vivas. as mais encrúadas de conlrover-

sias, as que mais desgostos vjncãram nas nos-

sas almas cle combatentes teem os rectos sul-

cos fundos do seu arado. . .

As suas recordacôes esclareciam-nos mui-

tas e muitas vezes no caminho a trilhar. e en-

sinaram-nos a medir os homens de destaque pe

lo seu justo valor, o apreciar a^va psychologia..,
E o seu palriotismo? Nuncti ir.f senti vibrar ton-

to como ao ouvir-lhe fallar da sua patria Era

todo o seu sacrificio por ella que nos contagia-

va. fazendo-nos pequenos, ante o sua elevacão.

Recordam-se os leitores d'aquellas duas

phrases. que aqui reproduzi, quando um jornal

da Africa do Sul ameacava Moi;ambique e An-

gola. já depois de rebentar a guerra, de uma

absorpcão violenta ?

Uma tarde. a um amigo. mostrei me reoeoso

de que o governo não permittisse a ida de ca-

pellães militares catholicos para a Franca, com

o C. E. P.

— Não tenhas receio. Venho de Sacaes.

Ao emittir tambem oo sr. D. Antonio as minhas

duvidas a lal respeito. o Bispo teve uns mo-

mentos de silencio, e voltando-se para mim,

disse :
— *Ha um remedio supremo que obri-

gará o governo a não denegar tal permissão» .

E escoádos mais uns minutos rematou : *Ne-

nhum governo em Portugal é capaz de negar

ao Missionario Barroso a honra de ír morrer

com os soldados do seu paiz!>
Era assim o Bispo. A grandeza altiva e no-

bihssima da sua resposta a Bernardino Macha-

do e a Alexandre Broga, ha pcucos rsezes ain-

da, resposta que desormou a perfidia do pri-
meiro e fez cahir na lama a penna com que o

se^undo lavrou o decreto de expulsão !

Era assim o Bispo- • • E a sua morle tem

alguma coisa de esmagador para as nossas al-

mas tibias, e ha-de ficar sempre como uma vi-

são superiormente bella de mystica commo?ão a

adocar a nossa saúdade, junto da cadeira on-

de elle nunca mais virá sentar-se. — F. V.
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UlPA iNTENSfl
Tor J. de Faria Machado.

ultima vez que tive a honro de fol-

lor com o prelado illustre. que ora

dorme, com Deus. o somno eterno.

foi ha dios. na gare de S. Bento,

por occasião da viagem de Mons. Kogonesi,

quondo o grande apostolo seguia para o Mi

nho. com aquelle diplomata pontifîcio. Foram

palavras rapidtis. fugidias, mas onde não faltou

o carinho simplcs com que D. Antonio Barro-

so culliváva as suas rclacôes com o mesmo

invtlerado amor. com que jardinavd tis ^uns flo-

res, no sjeu pequeno horto de missionario humil-

de. Notei, então, que a sua figura g lharda de

minhoto. perdêra o vigor e corcovava n 'um pre-

nuncio triste de cti.icoi;o, que a sua existencia

vergava como o seu dorso, e que no arrastado

dos passos marcava-se bem, a resigntí<;ão san-

la d'uma vida que se arrastava, quese despedia

serena, contente do dever cumprido.
D. Antonio envelhecera de repente. alque-

brara-se, perdera o vigor que sacudia sempre

aquelle corpo forte, habituado a luctar como

forma d uma alma. que sô soubéra. vencer e

sô o olhar scintillava n um clarão vivo como

sempre, accendido d enthusiasmos e d espe ran

îas, unico e desgarrado resto d'esse que fôra

um forte e bizarro minhoto, affirmando ener-

gia e valor, semeando bondade e carinho --

um corpo de latagão que as vesles episcopaes

alenuavam, dando uma grave, serena compos-

lura. Enlretanto. D. Antonio Barroso foi sem-

pre, como principe da Egreja o mesmo invete-

rado e humilde missionario, que nos confins

do mundo soube honrar a smo terra. seme.,ndo,

esclarecendo. a p^lavr.-i de Deus. O baculo dc

oiro jámais Ihe ptsou. porque o soube honrar,

porque o soube crguer, e tão alto. que nas suas

mãos illuminava como um facho, scintillava co-

mo um clarão ; não foi o seu symbolo de poder
— foi o seu bordão d 'apostolo, porquc a sua

existencia foi sempre a vida serena e humilde

do missionario. Não o deslumbrou a grandeza,

não o fascinou o poder. Pastoreando V.elia-

por, onde hoje está a alma generosa e bôa de

um grande santo, pastoreando o Porto — e

O

D

D. Antonio Barroso

Deus sabe se n'uma quadra agitada e má co-

mo esta que vivemos, mais tresmalhado anda-

va^o rebanho. que ia longe no redil gentio, —

o preledo insigne foi stmpre o mesmo P* Bar-

roso, o mesmo santo missionario, que pelos
sertôes da Africa longmqua, andou espalhando
a fé de Christo e a crenca da palris prégou a

palavra divina e o amor da terra portugueza.

Mas a sua humildade tambem soube con-

verterse em nobre orgulho no momento tm quc

a republica o enxovaliiou e perseguiu, e se re

signadamente deixou que o esbulhassem de seus

bens e haveres, no dia em que ousaram inlro-

mellrr-sc no^ seu* poJeres cpiscopai s sacudiu

a affronla com uma galhardia que honra uma

raca, com um desassomb.o que o levou ao

banco dos reus e ao exilio.

Ha de um d>a. qua ido as paixôes se apa-

garem e com ellas se extinguir, para sempre,

este brazeiro d odios em que vivcmos, fazer-sc

a historia d essa vida abnegada de sacrificios

e, então, não se poderá esquecer tambem a obra

anonyma mas sublime de tanlissiinos ministros

de Deus, que trocaram a commodidade dos

seus beneficios, a paz das suas casas por uma

existencia incerta d'apostolado e de lucla. Ha-

de ver-se do que tem valido, para continuidade

da tradigão porluguezc:, a obra patnotica d es-

ses padres. a obra das ordens religiosas que

são hoje o unico Iropcco ã campanha de des-

nacionalnci,ão feito em Africa pelos ministros

d'um protestantismo que a republica prolegeu

e protege, como uni accinte crjbarde jog-"do á

consciencia catholica do paiz. E no dia em

que se fizer essa rehabilitacão necec-saria nos

teremos prestado á memoria do missionario

illustre, se não a mais commovida homenagem,

pelo menos a commemora^ão que mais lisongeie

a sua alma, que mais agrade á sua simples e

serena humildade d'apostolo.

Que descanse em paz o grande Bispo e

que a sna alma. que outr'ora tanto se esfor-

?ou por manter a tradic?ôo do potrio, junto de

Deus supplique pelos destinos d'esto bôa e

desgracada terra de Portugal,
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SEEÔES ^._MZ_E2sTOS

De Frey G'L da Soledade

EÛKESSO DA FALPHRRA

'O me reliro ás no.os de inusica tie qu* o nariz

é cop.'jz ; isso faremos qumdo s- tratar do

nar.z na musica. Noĩos, aqu't, ;Ôo notas inso

noras <mnolv$ôes. vis'o qu~ duram os fenas

c estou oinda -

e estorci miis algumas se

manfis
--

longe dos msu5 queridos Iivtos. Pora não inter-

romper os seroes. n^m Urgir sequer o nariz. ponho aqui

olgumas nofas solfos, que depois. qumdo a monograph.a
cl^ nrrĩz sair cm vclume, _rão no* lugares compefentes.

Nj Dicfionaire Universel des '<Yées, d; Ernãt, II vol.

pag. 341. lê-se : -As ra<;«s melhores, os grêgos, os roma

nos, Imham enormes narizes : Hvnero. Lycurgo e Solon fo

ram notaveis pelo comprimento dos seus narizes. Numa

ainda mois : o seu nariz foi o maior noriz conhecido. d on-

de o sobrenome de pompilius (superlativo). Torquinio

qual ?) foi o unico que teve o nnriz pequenissimo ; Tifo Li

vio, Ovidio, Carlos Borromeu, tiveram grandes narizes,

efc- O resfo entrará na devida oltura. Aqui apenos con-

fessarei que nunca vi em autor digno de fé aquelU referen-

cia á extraordinaria magnitude do nariz de Numa, e á si-

gnificacão do seu eppel do.
Num livrinho em lafim publicaJo em Amsterdão, em

1770, ho dois opusculos sobre Os segrcdos da nâtureza, e

confêm varias especies que o estudioso nasographo apro

veifará pora a obra sobre o nariz. Não as utilizo, assim

como desprezo uns versos do seculo XViII que vem no li

vro manuscrito M/mo de Curiosos. já ciiodo nesfes serôes,

porque tonfo naqu^lle iomo nêsfe nem sempre se respeito a

dccencia. Do livrinho de Amsferdão. que se attribue a Al

berto Magno e Mijuíl Scoto 'rerum nalurcte perscruiato

res», são sobretulo interessanfes, por confîrm/unn os ver-

so3 do monu*crito, c uma crenga cspalhada por toda f-. Eu

ropa, íis observa^ofs fritas a pay;. 244 e 245 de que

n-m o lalini citare1, p>rqu* sc em Fram;a

le iíilin dans les m >ls brave l'li > mêkte

não succt'de cá oufro lanto. 5obre o psychologia do nariz

vejam-se lá t.imb.'m os cnpilulos De naio, pjg 2tt"ĩ> v D?

nan'bus, pag 2Ô5. A p-ig 245 tamhvm s ié : 'Cognosci-
lur enim omnis juvcnis de virginifaie ef corrupiiont per

mulia siqna, uterqu-: aJ pirulam nasi, quia manente virgini
fatr caridaifo piruÍae nasi scniiiur mJivisa.* E basfa de

taes assunptos, qu? eni st* Ine mexendo o m?nos que oHei'

dem é o noriz.

Antes que ine e^que^a ; no capiulo // nĩso, com q ie

iniciei esles artigos, e que tratluzi do itiiiíno. do li.rinho

tĩf ab hic e/ nb hoe. Aj Am^rico Scarlaííi, anagr^rnrm de

Csrlo Mnscaretli. ha longos trechos trnduzidos Iitteralmente

do Larousse. sem cilav^o, como o leitor poderíi veriricar.

I'alperrisla, sou cu. nias não trouxe lá da seri-a esse teio vi

cio de roubar. Quando copio, cifo. Lstes abundmtissimos

materiae.'s [).ira o monographia do nariz são o fructo das

minhos horos de recrt-io, depois de frabalhos sérios e exte-

nuanfes. E ainda femos muifo que fallar do nariz ; mas dan-

do sempre o seu a seu d^no. . . c não fazendo como o sr,

Scarlatti.

Assim. iremos buscar a outro S:arlatti, antigo, oo au-

clor do liomo svmbolicus. grosso volume em lafim, a? in-

tercssantissimas locubracôes qie nos dá sobre narizes —

o svmbjlismo do nariz.

t aqui ogradeto oo P.x.1113 S.ir. dr. Pereiro de Miga-
ihãcs o sonefo que mc envicu, c que por não trafor ex

professo do naríz vae já aqui, em vez de figuror na Seiectâ

iníernacionaÍ do nariz. quc adcanfe se verá. Diz a nota que

o ocomponba :

■Quondo o mulherio opporeccu de chop;us muifo bi-

cudos, que Ihe não de'navom ver os norizes, cntoo ap-

pareceu tambem este

Llll

Notas narigaes.

Soneto CLX

Ahi vein. -
. Quem sero esfa cachopa.

Que entre u> demais balhe'itroi que erre^e^*.

Cu' \in\ lele.ru nas venlas por ne^di,-É.

Vem co n _■« m dSíoinbron Jo a toja a turopa

L'hapeu Je b.co e£ua\, de maior copa,

Nei. fjndido se í'az ; a nmtronai,,i

liida vista de perto induz coraca

Que a nanz hollandes ijoverna a pôpĩ

Eu qu.intua vejo assim ponho em parelh-as ;

Que fm raiĸho dî mullieres mascaraJo.

Tanlo inculcam as novas como as veiha-

Maa o que islo ha-de ser lenho assenfado

Ou aarampo que deu nas sobrancelhas

Ou nariz forlo, ou olho remelado.

O sonefo é lirado das Poes'as joviaes e sofyricas de

Anionio Lobo de Carvoiho, colligidas e pcla primcira vcz

impressos em CoJ.z, 1052. Ao bom amigo, dr. Mogolhaes,
os rneus agrodecimentos.

Eu não vou fôra da inferencia do poefo. E ainda que

mal compifa a frade vclho emittir opinino sobre o bellczo

feminina — irazient fabriiia fabri ! - tenho que o nariz

correcfo é elemenfo primacial nas bcldades. Acudam me oa

legiladores egypcios já recordados.

*As leis egypcias. escreve F. Lenormanl, (H/sioiie

Anctenne de fOrient, Ili vol. pog 47) (iverom em todo o

mundo antigo ^fûnde reputaîão de sabedoria.

Aponfam-nas como baseadas sobrc eltissima conce-

ptão da m»ral, e sobre um sentimento justo e pratico das

neccssidadcs da ordem social> Oro cssas ieis, como ji jo-

b?mos, punia n, no odulterio scm viol^uc:*, o homem com

mil cacefados e o mulher com o corte do noriz, porque. no-

ta Lenormant 'A icyisla^ão queria que fosse privada dos

seus afíro:livos. que sô usoro paro o seducfão. (pag. 47,.
Formidave! ottroctivo é o noriz do mulher' C^ n^m

d'uma eyypciona, a famo^a Cleopotra, attrahiu dc tal m.ido

a Anĩonio. que tcrceu o curso da hi*torio universa'. Rozão

tinham oí eremitas egypciano.s paro se in'crnoiem na.s soli-

dôes d_i Thebaida, vivendo cm osperrimn-, penitencios como

de Santo Antonio obba-te narra 5 Jcronymo, nn Viia

Pauií ifremilae. O qual S. Jerony.no, e certo rábuio nari-

gudo —

e tnais cra homem — davo-lhe de consclho que se

qu?ria porecer bonito e eloquente escondesse o nariz c *c

catas^e: Dabo tamen cjnstfium, quibus abscond/fis possii

pufchrinr apparere. .\asus non videalur in /ac.-r Sermo

non sone! ad loqurndem : atque ita et furmosus el diser

fus videri poferis. (Nos Epistolae Seiectae. por obr^ dr

Pedro Canisio, Nopoles. 1771, pa>í. 4>^.

Comprehende se agora o despeito da octuaĩ imn.-ro

Iriz da Allemenha contro o dr. L**nthold. O anno possado

oppjreceu uma cartcafura da imperatriz com o noriz muito

vermelho. Esta vermelhiííão fem umo historio que o Cri de

Par/s contou e é o seguinfc :

Um dio a imperafriz notou que o seu orgão olfactivo

tomova umo côr inquietont . Consultou o medico da cortc,

dr. Lenthoid, que Ihe dissc não ter o caso gravidade. mos

que S. Magestade devio d'ali em dcanlc obscrvar as pres-

cripgôes seguintes : renunciar a trazer sapofos e csporti-
Ihos muifo opertodos; modcrar o aopetife (qu? é impressio

nanfe!) fugir das occasiôes de se irritar, c usar certos lo-

côes. uma das quaes a base dc pepino. Ora o pobre do

medico, ignoro dos habilidades da côrfe. e falvez influencia-

do por alguma domo de honor, finho precisamente ferido os

pontos mois sensiveis da alma da impcralriz. E não fordou

a scntir o elTcito : foi-lhc ncgada a pariicula nobiliorchica

quc n'oquelle onno devia receber. 5ô sefe annos mois torde

lhe foi conccdido o appetecidissimo ron I
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D, Antonio Barroso

Woireu —

possuindo n'umaelma a Caridade acesa

Para todo o gemido e para todo o pranto!
Morreu — sabendo amar a terra portugueza
E. c> mprindo a missão de Apostolo e de Santo !

— Homens que andaes no mundo á cala de Belleza,

De Ain< r e Perfei<;ão: — feridos pelo espanto
Curvec-vos anle o morto e ante a sua grandeza
E beijae com respeito as fimbrias do seu manlo !

Esquecei um instante as fralricidas luctas

E, molha do em saudade as palpebras cnxutas,

Ao clamor da Justi<;a e do Bem — ajoelhae !

— E crcsei na memoria o seu nome e lembran<;a
E guardee para a vida a sua bella heran<;a
De piedade, oragôes e sorrisos de pae !

Rodrigues Leol,

D. flntonic Barroso

íl'oiiligi'.s Pdtnarchos tendo herdcido

A li ^u r a . a vulude. a sanlidade,

Sub.u da Vid:i o cêrro nlcanlilado

C'icio de Fé d'Amor e de Bondsde.

Ou'-!iit<i^ lai;rimos ja tcrão chorado

De prolunda amargura c de saudade,

()> que elle soccornĩ), recatado ;

Na Iriste viuvez c^na orphandade,!

Mnrlyi foi do De\er. pois cra uni crente,

A todos seduz'ndo o dôre encanlo

Da _uift phrase animadorn e quenle.

Comludo. emquanlo a lerra, que amou lanlo

D 'uw Bom a perda chora an argamenle,

Sobe ã Côrle celesle mais um Sanlo.

Maximiano Ricca.

tfn
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Osjuneraes do Snr. D. Antonio Barroso, Bispo do Porlo

ÍF.VESTĩU a maxima imponencia a gran-
diosa manifestafão de pesar que a

cidade do Porto prestou ao seu

saudoso Prelado por occasião dos
seus funerães. A -lllustracão Catholica. pu-
b!ica a stguir differentes gravuras do impo-
nente cortejo que urn jornal descreve da se-

guinte forma :

O
D

ũ

O

samparados. educand s dn Associncão Prolectora da Infan-

rin. R colhimenlo dc Nossa Senhora des Dôres e S. José

das Meninos Desemporedos, Asylos das Raparíflas Aban-

donadas e de Villar e inlernados do institufo de Surdos-

Murdos Araujo Porfo : confrarios do Senhor dos Paîsos e

Cruj de Christo, de 5. João Novo; Nosso Senhora da

Conceifão. da Vicforie ; Nossa Senhora do Rosorio, de

Cedofeito ; Irmondode dos Almas de S. José dos Toypes,
confrorios de Nosso Scnhora do Saude, da copello dn ruo

do Hrroismo ; 5. Chrhpim c S. Chrispiniono, da copella

Porlu A conJnvão do urno do Poifo dc .Sacaes para o corro funebr

■A s primeiras horas da tarde. já na rua Ferreiro Car

doso, em frenle oo Paco de Sacaes, s; accumulavam nume-

rosissimas pessoas, nllrahidai alli pelo curiosidode de as-

nslir á treslada^ão do cadaver do venerando prelado.
Fon;as de policia conlinhom a cuîIo o enorme massn

de povo. que cm filn se eslendia oo longo da rua.

Cerca dns 4 horas formou-se o corlejo funebre, o

qual era nssim consliluido : 4 soldados de caval'arin do

jjuardo republicana. internados do As/lo Profissional do

Terco, Oíîicina de S. José e Seminario dos Meninos De-

O
□

Ja boavistn ; Nossa Senhora do Kosario, de Lordellojdo
Ouro : commissão adminislrativa da capella de Nossa Se-
nhoro dos Anjos. de Lordello do Ouro; confrorios de Nos-
so Senhoro do Piedade e Nossa Senhora da Conceiîão, de
Sanfo lldefonso ; Nosso Senhora do Rosario, de S. João
Novo : Senhor e Senhora da Hora e Senhor Jesus. de

Compnnhã : Santissimo Sacromento e escolas de confraria
de S. Nicolau ; Sonlissimo Sacramento da Vicforia e de
Ramalde; Senhor Jesus, da Boavisfa : Senlissimo Sacra-
mento de Miragoyo e de Cedofeila ; do Senhor de Celvorio,
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de Rnmada Allo ; Snnfissimo .S-irrnmentr. do Romftm e de

Parnnhos e devo<;ão do SeniisMino Sacrnmenlo da Sé. to-

dns precrdi Ins de cruz-\s c , irmf s ; Circulo Cnlholico de

Oprir.iio-, jo P,.rlo. Lirupo d Del, zn * PropagnnJo Ca-
iin>:i o, \í.oci,(,ô.i Nun'Alvíir.". dos J.ivens Calholicos
P.-rl-ĸ- ,.,. (\ ,||m d |j.:r.<.c-icl<> Chrislô. Grupo dos

A-n<v ,J- ,-i,n| ,\M!„„, , ,. [_, lpil ,{. [;.|utj,1? Socints
OlilHx m< ( ihi;„ Cithol c<. ,i. I i >trill<:» : Inzendo se lo

dns csl s ngr-.in m <,■<"., -s nrompnnl'. i d- bnndenes.

i-^uiom s,- < ■■
-ji.nnos , prolessorts do Seininnno,

Imniliaics d,< pn i. <io vli-io :!■• lio rsr. pnrochos Ao cidnde
r ,ic d-H.. rerlcs lieyurz'is iim'lrophes. cnmoro ecclesiaslico,

ondil.i, o - .'cle.>iasti:o, cnbĸio : rcv. conego Joaquim Mnr-

lins P.,„l 3, secrelnno pnilicu'er do pnlriarcha de Lisboa,

reprev-ntnndo o: rev .

om-gr, l'homnz FernandesPinto.se
crelano pnrlicular di r, ■*

<*

t_;spo dc Coimbro. que tnm

Viem s<- depois os snrs. generol-commandente da 3."

divisão militor Mocedo e Brito. que lambem rrprr s<-rlovn

o snr. dr. Sidonio Poes. e os ajud=nfes d'aque'ic m:i:lai

governodor civil do districto e vorios empregados superio-

res do governo civil ,■ presidente. nlguns vereedores e em-

pregedos superiorrs da camara municipal. insp<-clor e sub-

inspectores de polic a, commandantes e muilos officiots da

gunrncão e do gunrda republicnno. professorndo do Uni

versidode e de oulros eslf brlcomentos de enîino supc lor,

aenndores, depulndos, consules do Dinomerco. Lirccio e

Pannmn, mezertos do Ssnlo Caso dn Misericordia. Ordens

do Cermo. de S. Froncisco e do Trindede, Irmondodes io

Tcr<coe da i.ape, ostentando lodos os respecfivos insignies ;

membros da Liga Nncional Monarchica do Porlo. uma de-

puta<;oo do Sociedede de Cruz Vermelho. direccôes e ou-

tros membrcs do Associac,ão Commerciol. Centro Comrner-

cial, Associogêo Indusfrinl Portuense. Ligo Agreno do Nor-

*S*s_- ■ ^***'*^^;..; \;-c

W^t-ÍØ'? V -

•

--

"'

^fåkr v' ■'-4?

SSai,>'.'Î7 ■.:• fi§-*\-*j> y* ■■■■:■ *■ 'zMs-i,., .*, ,

* ■•

Porfo — A snhids do lcretro do Poco de Secoe?.

brm o i.-presrnlnvn 'ev JN.

tnrdo o rev
m"

bispo <<e <■">• ,.. . - --»-

represenlovn o encorregedo dos nr

lo!1 Srr'.fim Gomes. repre<=en-

.onego dr. Antonio

lonqiii.n Pereire, que repr

(iti.-ios dn nuncinluro eni Porlugnl

loinnvnm depois logir no corlrjo os revs. Abiho Cor-

rio-o Pinlo do Cunha. qu<- con.luzin n cruz pciloral ; Joe

Pereira dn Koch-, cs <ondi--orn<;c>es. que constom
■>■dnc

qutm , •..,. - .

Hrnn-cruzes
d.- Chnsto e de Nossn Senhorn do Conce

c,So: Gispnr Jonquim de Freitns. n nnlrn ; e

Rroz, o chapêu episcopn!

Sebnstlão

Apos srgui:, o Lmdeu lirado o uma pnrelhn. conduzin

do o cedti.rr do cxc."
'

snr. I) Anlonio Barroso, encerra-

do n'umo riquissimn urne de mogno, estylo impeno e co

berto com um ponno bordado a ouro e prota. Ero lodeodo

nor umo depufacão de bombeiros volunlarios e seis palntre-

neiros conduzindo brnndrôes. O landm ochnva-se orna-

menlado de sêde rôxa e bronce.

O te. Associnfoo dos Commercionles do Porto. Commercial
<-* dos Lojisla do Porfo, Commercio e Industrio. P< opn< fnnor<

e AgncuHores do Norfc de Porfugnl. Protecloro dos Ani

moes. e Assoctncôo Humnnitnrio hombeiros Voluntnnos do

Porlo. represenfonles de vorins ogremiecôes religiosns. dc

instru^voo e de recreio, cmpregndos superiores dos cemi-

niios de fcrro do Minho e Uouro, rcpresenlnntes de elgu-
mns juf las de parochio. vorios ecrlt sinsliros, umo deputo-

; cão de bombeiros voluntnrios dc Bnrcellos, direclorr^ de

lj Dancos e Compnnhias. commercinnles, induslriaes, juizes,
I deleijndos c escnvnrs dos tribunaes civeis e criminneî. pro-

íessores de ensino primnno. e iiui'ln'. oulrns pe«sons de re-

I presentagão social. Fechnva o corfejo ires .soldnd<>s de ca

M
vnllnrin da guardo rcpublicano.

i Orgnnisoram e dirigiom o cortejo os revs. Julio Albi-

no Ferreire e Arthur Pinheiro e <_ snr. dr. Eugenio Pimentel.

j-j
O corfejo percorreu os rues Ferreira Cardoso. Avenida

ij Rodrigues de Freitas. ruos do Duque de Loulé. Aleiandre
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Herculano e Botolhn. rua Soreiva de Corvolho e lorgo tia

Sé, sendo o concorrencia numerosissima. A poltcia era fei*

to por muilos guordns civis, que por vezes se tornovom irr-

potenles pora conler o povo. N'o jordim de S. Lozoro e

oufros ponlos tombem ero grande a nífluec.cia de povo.

Algumas jarellss e varandos tslnvam reveslidos de

crépes.
A' passoijem do corfejo no Rololha. 03 sinos dn capel-

la alli existenles dobraiom a finodos.

Duronte o írt,jecfo vorios ecclesioslicos enloovam o

'Misererc. .

Fizernm-se rtpreser.tar no funerol ; rs rev.'n
s

bispos
de Evora e do Algarve, pelo deão rev. dr. Theophilo Salo-

utão ; o rev,"< bispo da Guarda, pe!o r,v, conego dr. José

Åntonio Pereira ; o rev."'' bispo de Lnmego. peio rev. cc-

nego Vicfor de Oliveiro : 0 comorc n unicipol, clero e cs

pssocincôts locn; s ,
. R::,, cllv s, p.-lo rcv Ljnsnnr Jo/qi'im

dc Freifes: o go'etnn; 01 ci.il ,ie V'ili.t Re<_\ pt io govemo

dor civil d'c.ste disliicio, o govcrnailor 1 vil <!<■■ Br'gaiîe,
ĸ'lo snr. dr. Julio Arnujo ; o st:r. rrr.de dc S. Snivnch r de

\\t liosinhos, pclo snr. José A'jv>us!o Jn SiWn Ktbcio, vi

Le consul do Rrazil ; n Assistrncta Nnvionnl oos Fubercti

losot do Porto, de que o txc,
'

.-.nr
■ >. Anloriio Rnrroso

fot fundodor e pres'drnfe, p< l<> snr. condc dc l.nn-.broles -

o

Tuno orchesfra dcs i mprcgn tos de Commercio do Porlo

pelo snr. João Silvn ; o snr. dr. Olivcira l.imn, amigo dedi-

cndo do vcnerando prclado, pelo snr. Corlos Guerrciro; e

o snr. Pino Colodo, pelo snr. Alipio Moutinho

No Inrgo do Sé lornou-se Jiífitil o passogem do corte-

jo, tal era 0 eccumulocão de po\o.

Cerco dos 5 horos da torde chcgou o cortejc é Sé

Cethedral, onde a guarda de honrn era feifa por uma forco

de infanfarie da guarda republicana.

A' porfa d'equelle templo era o cedaver eguordodo

pelo cobido, parochos e demais ecclesiaslicos que tomerem

porle no cortrjo.

A urna foi depois conduzida por alguns bombeiros

voluntarios do Porlo para a ccpel'a-mor. onde se encontra-

va um sobtr.o sorcop. e.go, e coilocede sobre ume rt;e de

lalho dourada. rodeada de serpcntinos e pedestaes dou-

rados.

N'essa occasião, o cobido e cnpellães do côro canla-

rom o «Subvenitc» .

Depvslo o cadaver sohre a er;a, deu-se comeco ás

Vc.-pere se Malinas de defunlos, presididas pelo Deão rtv,

dr. fhcophiio Salomão, reveslido de capa de asper,jes, com

0 cscislcncia do cobido, represenlantcs dos dtfĩerentes prelo-

cos. pa.ochos da diocese e cutros ecdesiesticos.

No.s c&detrns dos ccntgos tomerom loger os rc prtstn-

!anl- s <lo , xc.™0 cerdet
'

pnlriaicho, rev.'
os

btspo de C< im-

!,ro e de Bejo, e btm ass'tn o snr. vii-conde de S, J°êo do

!v squ< n o\<:P. iro ,le Chrisfo, o ntoior dignidade conferi-

in ; < !n 5<i"!,> 5é e ptlo quel tem os honros de principe.
A y

< ]a ocheva-se replela de essisfenfts.

O a'lnr n,ôr e invn dtrscr rrado e illuminado.

Ao <,,-nl:o d <. cnpelln-môr destecovn. se um docel fren-

joc'o <t bronvo c no trto ctuzeiro e no nave cenfral viam-se

vtlns de crépe.. Os filnres laferncs feem cortinodos de vel-

lu,!os fronjados o bronco.

O ccdover do exc.'"0 snr. D. Antonio Barroso, findas

aqutllas ceremonias. ficou vellado por bombeiros volunte-

rios, d'esla cidade. e socios do Circulo Catholico de Opt-
rorios, os quaes se conservaram alli alé ás 10 horesfdo
ittnnhã de hoje. horo olé que eslorá exposto o cfldarer do

exc."0 snr. D. Anlonio Borroso.

O
U

D

O
□

ũ
o
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0 cobido
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.vjudn.'-o l'rr.odo conduzmijo'i í>5 ir.si^nifis fj.iai o; c.<
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Auctoridatles e represenfanfes de diveo-íts enl : JnUf* que seguiíiin no r-ríeiũ
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O corlejo luncbre pesnoi'do no Avfnido^Rodrigueo^de Freilos.

No .Se O Mir. U. Antonio^fterroso na|.e<;a,

,-.-.•<• (Clichés do nosso corresp. phol. J. d Azevedo).
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BARQELLOS — A tras/adacão do Snr. D. Antonio Barroso

O povo esperando, « poría da matnz de bartiiios, a selndíi

do cadaver de D. Anlonio Bcirro^o.

Na estai;ão de Bareellos esperavam o cad.iver do < minente

Prelodo aucforidades civis. militares e judiciaes. represenf-jnk s de

todoi as agremia<;6es catholicos, negociantes, indusíriaes c umfl

multidao enorme de povo.

Retirado o ferefro do fourgon pelos bombeiro* volunlarios

do Porto e collocedo n uma carreta dos bombciros d ■ Bar elio^

formou-se o corteio indo á frente todas as innand'-id--. e confrarias

de Barcellos, as ogremia^ôes catholicas com seus eslipdorles e

todo o clero sob a presidencin do rev. concgo dr. An'oui o Joa-

quim Pereira. Chegndo o cortejo á molriz, que e^fava nrf is!u . iner-

te decorada, reelisaram se os officios furubres sendo dtpois ftifo

a condutão para Rpmelne, freguezia da n.ituralidade do senh r bis-

po D. Anfonio Barroso onde ficou sepulfedo tm jazii<o de ff.p^i'ift, o íurcbre sohindo do mofriz.

•*■
•__. _,»*:_i "c~ •

. ', Wr
■

'

i.~5\ . t" 'St -<*__• ■ ■; a '

Outro aspecto do cortejo a cominho de Remelhe, (Clichés de A. Soucasoux).
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POVOA Dtz VARZIM-As festas da Assumpcão

--«*
—■»

?. ••cfef-í *« r»T^a

'-■•■&. . '■$■'■
■'. t'-'ikty^Å

Jc ^Hf ■*■:■.'$

Um aspecto da nnponentissima procissão \endo-se o inclor da Virgem dos Navegantes volfado para o mar.

\pr<y* fr*y*&**y*

*Q-Q* Porfugueies na guerra -©-©*

José Loureiro

soldodo de infonlario 1 3. ferido

em mar<;o. tendo tomndo parle
no combote de 9 d'Abr;

Antonio Moreiro dos Keis,
soldado do 32, de Penofiei, ferido

no combafe de 9 d Abril

em Fran^o.

M§&

*s&=

Alexondre Monteiro

soldado do 32. de Penofîel, lomou

parte no combate de Q d'abril

contra os allemães.

■3E?

Todos estes tres br«voi soldados residiom no freguezm de 5. Martinho d'Alliviodo, Morco de Cnnavezes.

174 ILLUSTRá.QÃO CATHOLICA



L
:Sx

GUE'R'RA EU^OPEIA ■^x
"ĩl

J

i-Miiu.i...jupiji<ii

■■'
•• #**■ &* *'W^^H^.lk%^'*

u
#&:■ ^-'•?V

Sec^ão dc 'nefral'iíidor.is promplns h enlr*r em Togo,

*sét

Um destocamento de infontario inglezn comendo o roncho n'uma povo^ão do norle da Fian^o
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ELnecbota$*bí$torica$
Dííoô * e * yeneamcntoø Q^

0 TroVodor

Quando o illustre Verdi eslava compondo
O Trovador recebeu a visita dum seu amigo,

que era lambem um grande critico musical

Verdi loccu ao piano o côro dos zingaros e

ao fim perguntou ao critico :

— Que lal ?

— Muito mol. Respondeu o crifico.

Verdi sorri e tocou outro trecho.

— E egora ?

— Muito mal.

Verdi levantou-se e abracou o amigo. quc

Ihe perguntou admirado :

—Que significa isto ?

— Amigo, compuz uma opera popular para

agradar a toda a gente menos aos grandes cri

ticos. Tu asseguras-me o exito da opera d:

zendo que te desagrada. Dentro em i;cz mc-

zes O Trovador será tocado em todos os pi<i-
nos da Italia.

E Verdi foi propheta.

Responder á letra

Madame dc Cornuel foi no Urrpo de nni-

dame de Stvigné senhora dc res.;ostc.s e-piri-
luosas. Madame de Saint-Loup visilou-a um

dia e, apoz uma hora de conversa. disse-lhe
— Estou vendo como se enganarrm os que

me disseram que a senhora linha teito iouru-

ras. perdera a cabe<;a I

— Veja, replicou niadame de Co'nuel. o

credito que meressem taes notĸ i<>s. Pois nãn

me disseram que a senhora Itjvíc rel.<nuido u

sua I

Verdadeiro amor

Koberto. filho de dnlherme o Coiiqir^l;.-
'

dor, foi ferido por uma sclta envericn ula. Q<

medicos disseram-lhe quc morreria inHallivcl-

mente a menos que alguem sorver-se o sanguc

da ferida.
— Morrerei. disse Kobcrlo, porque não

devo sacrificar ninguem.
Sua mulher deixou que elle adormecesse

sorveu-lhe a ferida. salvando-lhe a vida.

O
D

A tragica Rachel

Quando da guerra da Cnmeia estava re

presentando em S. Petersburgo a celebre tra-

gica Rachel. Na vespera da illustre franceza

se retirar para a sun patria, muitos admirado-

res, e entre elles militares e diplomatas, offere-

ceram-lhe um banquele. Um militar russo er-

gueu a sua ta?a e disse:

— Até á vista, senhora. Esperamos em bre-

ve aplaudi-la em Paris e ahi beberemos á vos-

sa saude o bello champagne.
— Senhores, respondeu Rachel. Fran<;a nãc

é baslan'e rica para que possa pagar champa-

gne a todos os seus prisioneiros.

5egredos das mulheres

VWia d,- Médicis p_rgunluu a Tavaunes

corno sc podiam sabcr os seg edos da rainha

de Navana. lavaunes aconselhnu assim :

— Fazei senhora. com quc ella se enc lo-

risr c lereis os segredos d cll i c eilfi nunca os

vossos.

—

Apre. seu estupijo ! que se eu não tivesse \

para esla terra. você era o maior burro que cá havia

indo
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ĨIVRARIA pRUZ
BRAØA

Telephoce n.° 29 Telegramas:—CRUZ LIVRARIA

Casa fundada em 1888

EDITORA áa» obras do celebre hidroterapista Mgr. Kneipp.
EDITORA de aauitos livros adoptados qo ensino primario, normal aewn-

dario, especial e suptrior
EDITORA e proprietária da Cole<_ão Scienoia e Beligião.
EDITORA d« livros de piedade-Ce»<eîfcas Eucaristioas, livro de Oragôes, ete.

Completo sortido de Papelaria objectos de escritôrio—Utensiiios e modeles

jøara desenho e pintura—Agencia de Publicacdes.

Vago

C.ontra ríscos oe guerra ferresfres

e marifimos, gréves, e tumultos em mobilias

e edifícios parficulares, segura a Companhia
Luzo-Brazileira de Seguros

5 Séde - - Lisboa, Largo S Julião

;Q-2.Û—Tcl. Exp.lc C. 2961 Tel. da Direecão

C. 2657 Banqueiros: Pinto & Sol-

'o-Maior. — Agente em Braga. Amares. Pavon

de Lanhoso. Terras de B»uro e Vieira
^

Manuel da Conceifá* "Rocha

Lorgo do Barão de 5. Martinho BltAGA

Luneta de Øuro
nficiiids .iejt'M-ulptura, tíncaáerna>îãe e concer-

Ujs de iu.agens. hatinas e vestes sarerdotaes.

Artiíjos religiosos, imasens, paramentes, har-
moniuns, oculos. pincenez, hinoculos, cutelaria,

optica e artiĸos de pliantasia.

flurelio Tĩtanteiro & C.a
Rua do Ouvldor, ■.* 123

Caixa po&t_.l 1588—BIO DE JAMEIRO

Telephone 5693, Norte

«lllustra$ão Catholica* ven-de-se nesta aasa

m Namere avulso :.«« rs. (moeda brazflelro.)

c

a
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ft Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos p
DO

Padre ^illela § Irmão

(joaquim Pereira Villela)

\

W

n

Este antigo Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
e Civis, encarrega-se de todos os negocios dependentes

das reparticôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica
de Roma, taes como processos de ordens nienores e sacras e seus

respectivjs Breves, licencas para casamentos
c©m proclamas ou sem elies, dispensas de parentesco em todos

os graus, que a Santa Sé costuma conceder, justifica<;ôes
de bâptismo, casamento, obito 3 de estado livre.

Breves de reducQão de legados, sanatorias, em geral quaesquer'
Breves Apostolicos, e tambem dos negocios dependentes
>las iei>ai,!i^ôes civis, judiciaes e militares em relacão com

os oegoeios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

om summa bievidade e maxitna economia.

1/
m

W

;j «. m* f.r(#* "i-u meHitn* «rMt'£ ct;le*i'it» wtãttft ff/pøgi'apiåifz
\åjf»&t . fien&eiiinatim dt** *Sh!ch«*# «rfo Jíih/io. «e øfflcinan \

if •■» t»»mr<it\4ei"nacii<9 ontle *«« eæeculatloH
"

ti'ftfhttlhfnt, cenii a ma.riina i'apitie z , pei'feicãt*, V

e ecttntnnia.

1 odo 1 < on espondencia deve scr dingida para o respectivo c^cnptono ao

1 P.° ^illela * Irraão

»•: Aúft DOS MARTYRES DA REPUBLICA-9I

íAiiil.ji. Rua da Rainha)
h

i
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