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(^fyroi^ica da sen]a_Qa
*V

PANHADO de chôfre por ume revolfa que eu,

com alguns outros sinceros e patriolas, Ira-

balhára por cenalisar entre as margens do

Ordem, como uma (orqe, que se educa paro

que não tresvorie n'um impeto semelhante ao

do simio grotesco dentro do guarde-louía, escavacando

prafos de Sacavem e servicos inteiros de porcelana ; pro-

.undemenfe amargurado por constalar que afinal fudo cor-

rera ao revez do necessario ; senlindo dentro de mim mes-

mo tode o desabamento dos planos, lodo o esfarelamento

dos calculos. toda a fragortsa ruina das previsôes desenga-

nadas anfe o especfacuto confrangerlor do populacho sollo

e já agora impossivel de cancelar e coagir ;
— depois de

ouvir seis balas a zunirem-me dois palmos ocime da cabe-

ca, e de uma noite fremenda e invernal de caminhada, toda

ella atravessada de inesquecidos lonces e de riscos auda-

ciosamenle desofiados, com a prolecão de Deus ;
—

depois

de tudo isfo, leifor amigo desde ha cinco annos, eu não ti-

ve mão em mim que não pegasse na penno e mondasse ao

amigo republicano que commigo empregnra os seus esforcos,

lá para esse Porlo dislanfe onde o sans culolte oindo pom-

peava nas rues de espingarda ao hombro, onde comecava

a esbocer-se, mos jé com todos as coroclerislicas de anor-

chia, essa desordem em que ludo veio a recahir em nossa

casa,
—

umo carlo que conlinha lodo o meu pensar d'aquel

lo horo, todo o meu sentir d'oquclles momenfos, alumiados

por umo comprehensão do que se possovo, que raros pos-

suiriom (ão percuciente.

Ainda ha dias M. B. me disse que guardava e»sa car-

ta com ze.o — famanha impressão Ihe fez a seguranía com

que eu expunha os termos do problema, e lanlo 03 cinco

dias seguinles ao friumpho a finham vindo confirmar com

retumbancia!

Essa carla .... Comecava por lembrar a phrase do

Combes deanle das consequencios da persegui<;ão religiosa

que a sua roiva diobolica ateara pela Franr;a, aos arremes-

sos, á doida e á venfura :
—

nous arions lout prévu cxcepfé

ce qui esl arrivé . . .

E a seguir desenrolava eu todo o quadro.
A' reslaurecão d'operefa sobreviria denlro em pouco a

resfauracão de tragedia levondo estampado no eslandarle a

diviso faltal do irremediavel. A revolta commandada pela

republica nova enlregova o poder á republica velhissima !

— Os factos são esles, repára bem, são estes ! . . .

E dizie-lh'os um a um, como qaern lanca przos e meis

pezos n'um dos pralos da bolonfa !

— Pelo cominho que as coisas levom com signaes

O
D

Aquella carta...

d'onorchisocão mais que visiveis, voe ficar de pé o contras-

le entre um 19 de janeiro com ordem. e um 13 de fevereiro

com desordem. Islo basla para escorracar da republica es

forcas indispensaveis ao equilibrio politico. Isto basla para

fornecer polvora ás cempenhes opposicionistas
d amanhã. ..

E apellava por fi«i :

— 5erá ainda possivel salvar a republica ordeira ?

Escrevêra eu isfo a 16 de fevereiro. Doze dias depois

descia do comboyo na gare de 5. Bento, e ao afravesser as

Cerdosas, vi M. B. corrêr do café direito a mim, ebracar-

me e desafogar :

— Tinhes rozão ! Tinhos razão I O que elle não sabia

era que minufos enfes um democretico de alfo cothurno vie-

ra ao meu encontro fambem a pergunfar :

— Olhe lá: que pensam os seus leaders sobre elei-

côes... é preciso que os conservodores se unam . . . Bem

vê : sem isso, é a canelha é o soviet quem vcnce .

E a isto eu respondi aquillo mesmo que tanfos outros

haviam respondido já :

— Esses já vencerom no dia 13. Agora já não podem

ser derrofados.

— Mas os snrs ? os cafholicos? Pois não são uma

forfa d'ordem ?

— E a oriiem, onde está? volvi eu. No poder? No

ruo ? V. já a viu ? A ordem era e republica nova c essa pa-

ra os conservadorcs é hoje um mylho. Depois das duo3

freitôcs do mez passado, e do mez corrente. Vamos para

casa ! Onde estão os garanfies? Tretemos das nossos vidas,

visto que o fatum da no(ão já foi escripto !

Elle ouvia-me ollenlo, sem ouser interromper-me. Ain-

de me perguntou :

— Mos sendo essim para onde vamos ?

— Eu vou paro casa, meu caro. Essa pergunta deviara-

na os senhores fazer em 14 de dezembro do anno passedo,

pela manhã, antes d'olmoijo . . .

M. B. sô mais ferde teve conhecimenlo d esfe dialogo,

e lornou a dar-me razão.

N'aquelle dia a athmosphera não era menos densa do

que hoje, e o dia seguinle não era menos do que hoje e

grande incogniia.

Eu não sei ao certo se em Evora já eziste triumphaníe

um soviet. Um collego meu sohido he dias de Lisboa, asse-

verou-m'o. Mas creio que ha pelo menos em embrião um

soviet — Portugal I

Aquello corfo ....

F. V.

^^(S^3
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Visconde de Pago de Nespereira (Joãoj

NÂO
é já do numero dos vivos este nosso

bondoso amigo, figura respeifadissima
do meio bracarense, e que attingiu na vida po-

litica e social do paiz, as altas preeminencias

que duplamente mereciam sua illustracão e li-

dimo caracter.

Difliceis missôes lhe foram confiodas ; dif-

ficultosos cargos exerceu. E no cumprimento

dos seus deveres de tal modo sempre se hou-

ve, que se tornou querido de companheiros,

tanto como respeitado pelos adversarios. Che-

fe politico, governador civil, não se utilizou do

seu prestigio, como não fosse para distribuir

favores, auxilios, soccorros. Era aprimorado e

affavel no seu trato, elegante e distincto nos

seus modos, encantador e ameno no seu con-

versar, franco e Ihano com os iguaes, benevolo

sem impertinencia para com os subalternos.

Em ludo, e por ludo, digno representante de

virtudes ancestrais e atavicas deiicadezas. como

fidalgo que era, e descendente illustre de mui-

lo nobres casas e linhagem esclarecida.

Dizer que o nobre Visconde era dotado de

profundos sentimentos christãos fôra, depois

d'isto, uma redundancia, sabido como é o quan-

to elles florescem nos nossos heraldicos pacos

luzitanos. E, se o Senhor Visconde era lal, por

lhe correr nas veias o sangue de inclitos varôes,

tão avantajados portuguezes como esclarecidos

christãøs, procurou companheira para perfu-

mar-Ihe a espinhosa senda da vida, não menos

aristocrata, pela sua altissima genealogia, do

que pelas virtudes do seu coracão piedosissi-

mo. A muito nobre Senhora do Paco dos Bis-

cainhos, emparentada com as mais altas casas

da nacão e com reinantes e nobilissimas do

extrangeiro pela prosapia de Bertiandos, de

que descende, foi junto do Senhor Visconde,

mais do que extremosa esposa, um anjo tute-

lar, desvellada de carinhos, e de attencôes, e

de confortos até á hora do final transe, prolo-

gado por indiziveis sofFrimentos, que o illustre

Fidalgo supportava, não Com estoicismo, mas

com resignacão christã.

E foram elles muitos : desde o baquear de

objecfos amados, desde o quebrar de fradi-

fôes, desde o espeda^ar do passado, a que

houve de assistir, até á doenga impiedosa que

pouco a pouco, e minaz, Ihe foi cortando um

a um, os fios da existencia. E com as dôres fi-

sicas, os desgostos, exacerbados por incompor-

taveis dôres moraes, as que vibra a ingratidão

ou a perfidia. Ha dôres assim. E se os pro-

prios inimigos devem respeitar, e respeifam ge-

ralmente, as dôres que causa vêr fenecerem es-

perancas, morrerem illusôes, quando os povos

passam as crises nacionaes e as modificacôes

sociaes tão frequentes na historia. não ha tam-

bem quem não reprove que por essas crises e

modificacôes se desrespeite e quebre a venera-

?ão, a quem a teve muito merecida pelas qua-

lidades eximias e alfo civismo.

Foi por isto. particularmente difficil a vida

do Senhor Visconde de Paco de Nespereira,

no seu ullimo quartel-.- mas á bondade divi-

na mereceu copioso e benéfico lenitivo no ca-

rinho da estremosa Esposa.

D'ella houve dois filhos, Gaspar e Sebas-

o
D
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tião. Mogos ainda, illustres por seus paes, que

n elles e d'elles se orgulheciam justamenfe, es-

tão destinados a continuadores das virtudes ma-

fernas e do esclarecido aristocracismo que o

Senhor Visconde exercia com fão nobre distin-

ccão. Recebam Elles, com sua carinhosa Mãe,

a expressão do nosso sentir, que é tambem a

d'esfe paiz e d'esta cidade, qual bem o mostrou

no modo como acorreu ao Paco dos Biscai-

nhos ao saber a infausfa nova do christåo e

piedoso passamento do Senhor Visconde de

Paco de Nespereira, fallecido nos bracos da

Egreja, e conforlado com os Santos Sacramen-

fos, aos 18 de Fevereiro de 191 Q.

Brilhe ao seu espirito formoso a luz eferna,

no reino suavissimo das delicias de Deus.

*

* •

I. — João Lobo Machado Cardoso do Ameral de Menezes,

bacharel formodo em Direilo. 2." Visconde dc Pe<;o

de Nespcreil-a. enligo Govcrnodor Civil de Brago,

Gren Cruz da Ordcm de Nossa Senhora da Concei-

ĩão de Villa Vi^osa, nesceu em 2 de FE.ereiro de

1867, na Cose do Proposfo, do cidcde de Guimo-

rães e cro fiho primogenifo de

II. — Gaspar Lobo de Souza Machado e Courns. se-

nlior da entige casa de Sanlão. na freguezia de

Fclgueiras, 1." Visconde de Poco de Nespereiro,

e de sue mulher

— D. Maria Amelia do Carmo Pinheiro Cardo

so do Amaral de Menezes Barteto. q_.e fatîeceu

o 10 de Mor?o de 1872. e que

— sucedeu no onliquissimo vinculo de Pe^o de

Nespereira por ser filho primogenito de

III. — João Machado Pinheiro Corrcia de Mello,

\.° Visconde de Pindello. Fidolgo Cavolleiro

do Caso Real, do Conselho de 5. Mageslode,

Commendador da Ordem de Nossa Senhora

da Conceicão de Villa Vi<;osa, Gran-Cruz

de Izobel-o-calhohca de Hespanha, Deputa-

do de Na£ão, Governador Civíl de Brage, e

de Vienna do Casfello, 12." administrador

do Morgado de Pindella e 9.° do vinculo

anexo dcs Figueiras de Brago, 6." odminisfra-

dor do vinculo dos Guerros, em Guimerães

e de sue primeiro mulher,

— D. Maria do Carmo Cardoso do Ama ■

ral de Menezes Barrelo, senhora da Casa

do Proposto em Guimorees e 11." adminis-

Iradora do vinculo de Nespereira.

I. João Lobo Cardoso do Amaral de Menezes, 2.° Vis-

conde de Pojo de Nespereira, casou, em 1890 com

— D. Maria da Conceicão Eugenia Pereira da Sil-

va de Souza de A-enezej, senhora da casa dos Bis-

cainhos em Braga e filho dos 2.°s Viscondes de Ber-

liandos, e de quem houve dois filhos, Gaspar e Se-

baslião.

Papo de Nespereira

E' vinculo instituido, em 1536 por Pedro

Cardoso do Amaral, Fidalgo da Casa de El-rei,

Cavalleiro da Ordem dc Christo. Contador-

Môr do Reino. Estes Ccrdosos sáo os do So-

lar de Cardoso, havendo entre esfas casas suc-

cessivas e repetidas allian<;as. Ao referido Pe-

dro Cardoso do Amaral concedeu El-rei D.

João III o seguinle brazão de seus antecesso-

res : Escudo de campo esquartellado ; o primei-

r _ dos Cardosos, que é vermelho com dois

cardos verdes com __ raizes e ficridos de jara-

ta, um sobie o outro entre dois leôes de oiro

pegados n'elles; e o contrario dos Amaraes,

que é de oiro com seis luas de azul em duas

palas, e por differenr;a uma brica de prafa e

n'ella um P. de preto ; elmo de prafa aberfo

guarnecido de oiro, paquife de oiro, vermelho

e azul ; e por limbre uma cabeca de leáo de

oiro com um dos cardos sahindo-lhe da bocca,

com todas as honras e privilegios de fidalgo

por descender da nobre linhagera dos Cardo-

sos e Amaraes, (Cart. Regia de 8 de Agosto
de 1538— registada na Chancellaria de D.

João III— liv XLIV fl. 92.)
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SZEZRÔIES jÊ__3_Ættl-TOS

De Frey Gil da Soledade,
EORSSSO DA FaLPBKRA.

LXVIII

aOM ot ullimos acenlecimenlos do Norte mais uma vez

se mlerrompeu a compilacâo dos serôes. inlerru-

pcá». acrescida com a que occasionou o estado pre-
cario da saúde de frey Gil. Os annos I

O nariz de frey Gil não o enganou. A restau-

racão monarchka no norte. . . nunca Ihe cheirou,
como se costuma dizer. e porisso a condemnou an-

les, quando andava ainda. como e' coslume. em boa-
to. Porisso não tomou parta n'ella nem muila nem

pouca. anles se afaslou de ludo muito a tempo. lan-
lo mais que era nalural houvesse moslarda, coisa de

que o nariz não gosta.

Séguem, comtudo. os serôes, e contra minha
vontede anticipo, para não alongar a inlerrupcão al-

gumas pecas da futura e immorredoira Selecta in-

lernacional do neriz, trabalho em que lenciono levar
o leitor até á mais remota antiguidade e Irazê-lo alé

nossos dias, de passeio pelas litteraluras de todos os
povos, para que se regale a lêr quanto disseram

prosadores e poetas d'esía importaniissima parte
do nosso organismo.

Ahi vae um conto moral de Mme Leprince, no
Thcsouro de meninas. Como não pude achar o volu-
me original. escovei e alinhei a pohre veste porfu-
gueza que Ihe dera, ha cêrca de duzenlos annos, o

P.e Joaquim Ignacio de Frias. E' conlo para mogos
e . . . ejr-mofos/

Houve noulro lcmpo um Rei, que amava exfrcmomen-
te uma Princcza. e qutm não podia desposer, porque rs-
leva encanfeda Foi consuller umo bruzo, desejendo stber
o que devie fozer, pere ser querido da princeza. Disse-lhe
o feiliceiro : Sabe que a Princcza tem um gronde gato,
que eslima muifo. e que sô ha-de cosor com ella oquel-
le que liver e dexlrezo de possor por cime do robo do tal

gato. Poreceu ao principe que o caso não era muilo diffi-

culloso, e, despcdindo-se da fciliceira resolveu-se ou a ma-

chucor o robo do gofo ou a passar pcr cima d'elle. Com
esla resolucêo foi direilo ao pnlocio do Princezo.

Seiu-lhe ao enconlro Minon, que ossim sc chomovo o

galo, eorcovendo-se como coslumave. Levonlou o Rei o pé
para o pisor, mfs quondo cuidava tê-Io assenlado no robo

do galo, Minon virou-se lão lesfo que se nSo dcixou piser.
Oilo dios estevc o Rei a vêr se conseguia passer por cimo

do rabo fofol mos o gofo, que parecia movel como ozou-

gue, não fe deixava opanhor. Por fim leve o Rei e sorle de

apanhar Minon, f dormir, e enlão pisou-lhe o rebo com

quanta forfo tinhe. Acordou Minou miendo loslimũsamenle

e depois, lomando de repenle a figura de um homem vigo-
roso. e olhendo para a Magestode com os olhos accêsos

de colera, disse-lhe :

— Casarás com a Princeza por (eres desfeifo o encan-

(o que t'o impedio : mes eu me vingorei de fi. Terés um fi-

Iho que ha-de ser sempre infeliz, até que perceba que tem

o noriz muifo comprido : e se deres o seber esfe omeeco,

que le fe<;o, no mesmo insíonle morrerás.

O Rei, embora ficesse muilo elemorizodo de vêr equel-
le homem espontoso, que era um feiliceiro, não poude dei-

zar de se rir da ameaca. 'Poslo que meu filho venha a têr

o neriz muilo comprido
— disse para comsigo o Rei — co-

mo não seja cego, nem aleijado, sempre o poderá vêr, ou

opolpar I ■

Desapparecido o feificeiro foi o Rei fer c»m a Prince-

za que não feve duvida em cesor com elle, mas nSo viveu o

Rei muilo tempo casado, porque ao fim de oifo mezei

morreu.

O

D

Selecta internacional do naríz,

Passado um mez deu á luz a Roinha um Principe, a

quem deram o nome de Desejo. Tinha uns bellos olhos

azues, a bocca pequena e bem feile, mes um neriz tão gran-
de que lhe cobria bem melade da cara.

Ficou a Rainha muilo desconsoleda vendo tamanho na-

riz ; mas es domos que Ihe essistiom disserom que emfim o

nariz nêo ero têo gronde como a ella Ihe parecia, que era

um neriz á Romana, e que nes hislories se lia que fodos os

heroes liveram grande nariz.

A Rainhe, que emava o filho com exfremos, lîcou mui-

lo agradeda d'aquellas palavras, e com a conlinua<;5o de

olher pere o rosfo de Desejo lhe ia já porecendo raais pe-

queno o nariz.

Foi creado o Principe com grande vigilancie ; e fenfo

que soube follor, logo Ihe repetirem todos os conlos meus

de pessoos que (inham o naríz pequeno. Ao pé d'elle não

consentiom senão aquellas pessoas cujo nariz se asseme-

Ihasse algum lonlo eo d'elle. E os corlezãos, pore ogreda-
rem á Rainha e ao Principe, puxaram muitas vezes no dia

pelo nariz dc seus filhos, pera Ih'o fazerem crescer, e por

mois que fizessem sempre os narizes dos pequenos lhes pa-

reciem cholos ao pé do enorme nariz do Principe Desejo.
Quando foi fempo ensinaram-Ihe hi_toria ; e havendo

de follor-lhe de elgum gronde Principe, ou de algume formo-

so Princeze, sempre lhe diziam que fivero nariz comprido.
0 aposenfo do Principe estovo todo em volta ornado de

quodros, em que havia grandes narizes ; e de tal sorte se

coslumou Desejo a contemplor o comprimento do seu nariz,

como se fosse uma morovilhr que nem por um reino per-

mitlirio que Ih'o diminuissem a grossura de uma linha que

fosee.

Chegando 003 vinfe annos ocharom convenienfe -cosa-

lo. Trouxtrom-lhe os refrotos de muilos Princezos ; mes o

Principe de nenhumo goalou lonto como da P< inceza Mi-

gnonne.
Era eafo Princezo lîlha de um poderoso Rei, e herdei-

ra ce muifos reinos; mas o Pnn.ipe Desrjo, sem que node

d'i_(o Ihe ocudis.'e ao pensamento, sô na beileza d'ella esta-

va enlevado. A Princeza, que lão fcrmoso Ihe parecio, ti-

nha um nariz pcqutnino revirado. que Ihe dovo 00 rosfo

muito grago, mos que pôz os corlezôos no meior perplexi-
dade, pois se finho<n híbtuodo a rir dos norizcs pequenos,

e algumos vezes, descuidando-se, riom-se da Princeza noiva.

Desejo, porém, não edmiltiã riso nêsse ponlo, e mendou pa-

ra o desterro dois cortezSos, que se olreverom. na sua pre-

sen^a. a dizer mal do nariz de Mignonne.
Os outroâ corfezão3, mois comedidos depois do exem-

plo, confiverom-se, e sô houve um que disse ao Princepe
que, no verdode, um homcm sem noriz gronde nSo podia
ser amado, mas que a belleze das mulheres era diversa, e

que um sobio, que fallava grêgo, Ihe dissera que a bella

Cleopafra linha a ponla do nariz revirado.

Mandou o Principe um mosnifico presenle áquelle que

deu este ogradavel nova, e enviou embaixadores que foram

pedir a m5o de Mignonne.
Concedida a mão da Princeza como o Princepe dese-

iava ardenfemenfe vê-la, foi espera la a distancia de meis

de fres leguas. Quando, porém ia direifa a ella pore lhe

beijor a mSo, viu-se apparecer um feiticeiro, que errebefou

a Princeza á visfa de Dese/o, deixnndo-o fodo desconsola-

do. Deferminou o Principe não entrar no seu reino sem fer

enconlrado a Princezi ; e, sem querer que algum dos seus

corlezSos o acompanhasse, monlcu n um bom cavallo e lar-

gando-lhe a redea deixou-o fomar o caminho que elle quiz.

[Continua.)
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0 Furao e o Tourao
m

coelho, com ser um animalsinho mui

timido, domesticavel, e saboroso pa-

ra guizados, faz grandissimo damno

ás sementeiras, porque ._ um roedor

voraz; e tambem nocivo ás raizes, porque habi-

ta e faz criacão em tocas subterraneas. Dizem

que cada anno abre uma nova,

O fourão, que enfre nôs tem o nome vul-

gar de sacarrabo. denomina-se tambem foeta,

ou doninha fétida.

O tourão fem o corpo mui flexivel e alon-

gado. coberto de pelo cinzento. amarellado

pelo ventre ; a cabeca achatada, com focinho

agudo. olhos pardos, orelhas pequenas e re-

VIANNA DO CASTELLO —

[Proclameîão da monarchia em 21 de Janeiro de 1919, na cemeia municipal.

Como é animal mui fecundo, se não se lhe

desse caca, incaria os campos de sorte que

nenhuma sementeira iria ávante.

Por isso a industria do homem buscou dois

animaes que penefrassem nas focas do coelho,

para assim exterminar tão damninho roedor.

Estes dois animaes são o furão e o tourão.

Pertencem ambos á ordem dos mammife-

ros carniceiros. e ao tronco dos vermiformes,

juntamente com a fuinha. a marta, a doninha,

o arminho, etc-

□ dondas ; a cauda curta, negra e felpuda ; tendo

por baixo dois folliculos ou glandulas que se-

gregam um humor oleoso mui fétido, que ver-

te quando o animal se irrita, tornando-se en-

tão insupportavel o mau cheiro. E singular que
o gato de algalia tem as mesmas glandulas,
mas segregam um humor mui cheiroso que ser-

ve para perfumarias.
0 tourão nasce nas regiôes temperodas ;

nas do norfe e nas do meio-dia são raros es-

O tes animaes, Vivem em logares pedregosos,
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posto que fambem se encontrem na margem £

das lagoas. No verão habita pelo troncos car-

comidos das arvores, nas tocas dos coelhos

que afugentou ou comeu, e lambem pelas la-

pas dos rochedos. Quando chega o inverno. o

tourão vem para o povoado, e mette-se clan-

destinamente nas granjas e nos palheiros. To-

do o anno dorme este animal de dia, e sô de

noite é que sai para buscat o sustento. Corre

com muita ligeireza. e trepa ás arvores para

se livrar dos cães; mas se elles o assaltam de

subito, com as garras se defende corajosamente.

Mais ardiloso que a fuinha. o tourão trepa [_

aos mais altos muros para ir assaltar as ca-

poeiras, coelheiras e pombaes. Tambem não

perdoa ao ninhos das perdizes, das cotovias,

das codornizes e oulras aves. Gosta, porém,

mais de sangue e de miolos que da carne. E

mui guloso de mel, pelo que de inverno faz

grande estragos nas colmêas.

Apesar de tudo isto, o tourão tem, como

dissemos, o prestimo de destruir um grande

numero de especies nocivas á agricultura, már-

mente os mammiferos roedores. O meio mais

simples de diminuir a praga dos coelhos nas

ferras onde elles multiplicam muito, é estabele-

cer ahi uma familia de fourôes, porque em

pouco tempo se Ihe acabará a casta.

E' o unico prestimo que tem este fedegoso
animal.

A pelle tem pouco valor, porque é diffi-

cil tirar-lhe completamente o mau cheiro ; e o

carne é fal que nem os cães Ihe pegam. Ha

differenles meios de o cacar tambem, para li-

vrar d'elles as os celleiros e a criacão.

O furão differe muito pouco do tourão ; é

talvez uma variedade degenerada. Tem egual-
mente o coipo alongado, porém mais compri-

do, porque mede os se is 30 a 40 centimetros.

O pello é loiro ou melado. o focinho agudo,
com denfes tuberculosos assaz desenvolvidos,

principalmente no queixo superior. Os olhos

são \ermelhos.

Ha furôes mesclados de ruivo, branco e

preto, e tambem complemente branco, Estes

tem os olhos encarnados. c são por consequen-

cia albinos.

Por isso o furão passa rapidamente ao ol-

binismo, e até, segundo a observar;ão de al-

guns naturalistas, acha-se mais vezes n'este

estado que no seu natural, a ponto que Linneo

e Cuvier Ihe dão por caracteristico pello bron-

VIANNA DO CASTELLO — O regimenfo de infanteria 3 em morcha, na anliga Pra<;o da Rainha.
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co amelado e olhos rosados. Tem, como o fou-

rão, pernas curtas, cinco dedos em pé. com

unhas afiadas.

Será o furão originario do tourão ou doni-

nha f:tida? De Blainville julga que sim. á vis-

ta da idenfidade dos esquelefos d'cstes dois

animats. Contudo, esta opinião está ainda lon-

ge de ser admittida.

Suppôe-se que o furão é oriundo da Africa;

todavia. ainda se não encontrou no estado de

selvagem em nenhuma região d'esta partc do

mundo. Julga-se que fôra introduzido e domesti-

ficado na Europa pelos fins da republica romana.

Strabão referc que se mandaram buscar furôes

2 rompe-a por oufro lado e foge. A fim de evitar

este inconveniente cosfumom acaimal-os, para

que não mordam os coelhos, e sô os fagam

saltar para fora, e venham cair na rede qne

armam á boca da toca. O furão serve tambem

para desninhar os passaros, porque entra fa-

cilmente pelas cavcrnas das arvores e buracos

dos muros.

Costumam criar os furôes em pipas deslam-

padas, metfendo-lhes palha ou estopa no fundo.

Susfentam-se de pão. semeas. leite. ovos, e so-

bre tudo de sopas de enguia a que se lan<;am

como galo a bofe. De tempos a tempos dá se-

9 Ihes carne. E' tal a gana que o furão tem aos

VIANNA DO CASIELLO — O corftjo, regressando da eslacSo, é despedido de uma columna.

á Lybia para extinguir os coelhos que infesta-

vam a Hespanha. N'esla provincia se naturali-

ram ; em Franc;a, porém, não os ha senão do-

mesticos, ou engaiolados para comercio. O fu-

rão, por insfincto, pencfra nas tocas dos coe-

Ihos e os mata para Ihes sugar o sangue. To-

dos sabem que os cacadores se aproveitam

d'este instincto sanguinario para a caca dos

coelhos, que os furôes fazem sair das focas

por onde elles se internam profundamenfe. Mui-

tas vezes o furão, depois de sangrar o coelho,

adormece, de sorte que o cacador não vê sair

nenhum d'elles. por mais que espere. Fazem

então um fumeiro á boca da toca, mas o furão

§ coelhos. que até quando Ih'os aprescnta mor-

tos, se lanca a elles, e Ihes ferra o denfe.

Quando está preso, o furão passa a maior

parte do tempo a dormir; comtudo o somno

não lhe diminue a voracidade ; assim que acor-

da busca o comer. A femea tem tres partos

por anno, de cinco a dez filhos de cada ven-

(re. Os criadores vem vendel-os á praca da

Figueira para os cagadores. a doze vintens e

tres tostôes. Para o mesmo fim se tem querido
domesticar a fuinha, porém difficilmente se con-

segue.

Temos em portuguez um ditado que diz :

q «Não cava de coracão senão o dono do furão.»
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