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Este antigo Escritorio de Negocios Eclesiásticos e Civis encarrega-se de
todos os negocios dependentes das repartigôes eclesiasticas de Braga, Nunciatura

Apostolica e de Roma, tais como licencas para casamentos com proclamas ou sem eles,
dispensas de parentesco em todos os graus, que a Santa Sé costuma conceder, justificacôes de

baptismo, casamento, obito e de estado livre. Breves de redugão de legados,
sanatorias, em geral quaisquer Breves Apostolicos, e tambem dos

negocios dependentes das repartiøes civis, judiciais e
militares em relagão com os negocios eclesiasticos, o que tudo é tratado

com suma brevidade e maxima economia.
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LIMA, FILHO & C/ L.
Grandes Armazens da Caixa de Crédito Bracarense

DA

Rua 5 de Outubro, 48 a 56

Telefone 31 (l.° andar)

::braga::

Opera;ôes de Credito —

Compra e venda de todos
os artigos — Ourivesaria e Relojoaria

Deposito de Maquinas de costura. Fazendas de
lã e algodão, fato feito etc. Especialidade

em CAPAS ALENTEJANAS
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CADERNETAS DA CATEQUESE
Modo pratico de usar a caderneta na aula

de catequese

Preco $20 cada exemplar

Abatimento de 20 °/0 para requisigão superior
a 50 exemplares

Pedidos á Administraqão da

IbltUSTRA^flO CflTHOLlGfl

BRAGA
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E' o Coroo Nacional de Scouts uma organisacão prometedora da mocidade catolica poríuguesa. quedesde

1924 vem trabalhando com rirmeza, e uotavel desassombro. Cada grupo íem tres dingentes. pelo menos ; uns

tecnicos outros administrativos. outros especialmente encarregados
da
ed^cao

e onentacao religiosa, com a

Snal'ão de directores. Foram edes ultimos, sacerdotes que tem a seu cargo a refenda missao quereumram,

^esso'dtco^eu' mu7to ãmmado~e sempre com o melhor espinto.



CROBMDCA DÅ SE.MAMM-

Regia
fr. Luís de Leão cadeira de filosotía na

celeberrima Universidade salmanticense, e a

íama do seu nome ia transportada, ao longe,
mercê das referencias dos discipulos, de escritos

seus vulgarizados, e das relacôes que sustentavam,

com o insigne lente de prima, os mais ilustres ho-

mens de seu seculo.

Mas a intriga e a inveja que coleiam tantas

vezes em torno dos que se distinguem do vulgo,
não perdoaram a fr. Luís de Leão o nome ilustris-

simo. Denuncia torpe o arrastou ao majestatico
tribunal da Inquisicão espanhola, e o professor
eloquentissimo viu-se arrastado da catedra onde

preleccionava aos extaticos ouvintes, até ao er-

gastulo frio e incomodo, cujas portas chapeadas
se fecharam sobre ele, sepultando-o vivo, deixan-

do-o so, abandonado, comsigo mesmo, com a con-

sciencia, com Deus.

Demorado" fora o processo, e os processos que

sucederam ao primeiro. Passaram anos. A Inqui-
siQão teve por fim de reconhecer a inocencia do

bonissimo frade, e as portas do carcere, abrin-

do-se, o restituiram ao convivio dos homens, ao

tempo a que ordens superiores o restituiram ás

preleccôes de sua catedra.

Correu rumor do regresso do frade : nas tur-

bas universitarias foi grande a expectativa e ao

anfiteatro acorreram não sô os que haviam de

cursar aquela disciplina que fr. Luís de Leão

lia com tanta e tão preclara fama, mas os estu-

dantes das outras classes, e não poucos dos no-

taveis de Salamanca, por forma tal que, sendo

vasta a sala, era naquele dia pequena para con-

ter a grande multidão que nela se juntava.
Um murmurio de expectacão, logo reprimi-

do, acolheu a entrada de fr. Luís, que com por-
te sereno e grave, e rosto impassivel se dirigia å

catedra. Fez-se um silencio profundo. Todos es-

peravam ver o destemido luctador do pensamento
librar-se num dos seus raptos de genial pro-

fuiideza, nalguma vibrante alusão aos sucessos

daqueles anos de luta e cativeiro.

Fr. Luís de Leão todavia, retomando o que-
brado fio das suas preleccôes e seguido o pla-
no interrompido comecou assim : Como iamos di-

zendo na ultima lifâo. . . e fazendo breve resumo

do que exposera anos antes naquela mesma ca-

tedra, prosseguiu as licôes interrompidas como

se fossem breves horas a ausencia de dilatados

anos.

*

* *

Este episodio da vida de fr. Luís de Leão

nos ocorreu, agora que a Universidade de Sa-

lamanca festeja o centenario do ilustre profes-
sor, postos na necessidade de reatar o fio in-

terrompido destas cronicas. E' grande, certa-

mente, a diferenca que nos separa do profes-
sor salmanticense, não são iguais as circunstan-

cias que nos afastaram deste convivio com os

leitores da Ilustragão Catolica åquelas que a

fr. Luís afastaram da catedra que ocupou ; to-

davia, podemos, em certo modo apropriar-nos o

seu encantador dizer, cheio de serenidade. Co-
mo iamos dizendo...

E' que tambem nôs não temos porque al-

terar programa, nem divergir no modo de pro- {zj
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ceder. Itustrafão Catolica, revelando em esco*

lhida documentacão gralica o que dia-a-dia se

passa digno de registar-se no país e ho cxtran-

geiro, isto continuará a ser esta revista.

Itustrafão Catolica, ligando um pouco de

atencão aos grandes fenomenos sociais, frizan*

do-os em variadas e oportunas cronicas ; regis*
tando sucessos memorandos de vida da Igreja,
da actividade dos paises, do movimento dos po-

vos; não desprezando uns polvilhos de sciencia

e conhecimentos uteis, mimoseando os leitores

com saborosa literatura em prosa e verso, esco*

lfyda. Assim procediámos e como iamos dixen*

do. . . continuaremos a dizer.

A guerra, sinistro flagelo que ensombrou to*

do o mundo e abalou toda a civilizaQão, desen-

cadeou-se mal nascera esta revista. Os anos pu*
blicados dela foram queimando reservas econo-

micas de papel, de tintas, até do zinco dos cli*

chés fotografados, que era preciso refundir. As

lamentaveis desorganizacôes comerciais >do aprés*
guerre, que levaram os governos até regular o

numero de paginas que podiam imprimir-se, che*

garam a um ponto em que era insustentavel já
a situacãô e teve de, com grande magua nos*

sa, ser suspensa a publicacão desta revista.

De ha muito acalentamos a esperanca de a

ver renascida, ocupando o logar, ainda em aber-

to, no campo da imprensa. 0 imperio das cir*

cunstancias no-lo impediu até hoje, mas hoje,
removidas as dificuldades, retomamos com o mes<

mo ardor, e o mesmo espirito o posto de cro-

nistas. Porque a Ilustrafão Catolica é de si mes*

ma uma cronica, registando em sucintas pala*
vras a vida do mundo, fixando na gravura os

gestos e os actos que devem perdurar para a

historia.

E na impossibilidade de condensar em pou'
co a vida deste mundo percorrida no espaca
em que a Ilustrafåo Catolica esteve suspensar
consideramos como se fossem um momento es^

ses anos volvidos. Mas não queremos deíxar de

prestar uma homenagem de saudade a tantos

amigos que a Morte arrebatou de nôs nestes do*

loridos tempos, de silencio algido. A eles a sau*

dade e o preito do nosso enternecido
' carinho*

Da vida do mundo, não podemos outra coi'

sa dizer, tantas variagôes apresenta a carta da

Europa desde que a ultima vez falamos com o

publico ! Nacôes despedacadas, outras que sur*

giram do seio da palingenesia de fronteiras derrui*

das. Costumes alquebrados; outros que os su*

plantam. Civilizagôes perturbadas e outras que
ensaiam vacilantes passos. Sistemas politicos pos*
tos de parte, e outros que redigem os primei*
ros canones de novas constftuigôes. 1 udo está mu'

dado sobre a face da terra !
Tudo. Mas os nossos olhos volvem-se ins*

tintivamente para o aureo Palacio donde uma

hgura genial chamava todo o mundo ao amplexo
da paz. Até aí ! a morte arrebatou, entretanto/
da terra S. Santidade Bento XV. . .

Porem que importa isso ? No séu trono senta-

se imponente e majestoso o interprete da voz di<

vina( S. Santidade Pio XI. No meio das variaCSes
dos povos ha uma instituigão que não muda, e

é o Pontificado. Como -ele, e por que o segúe,
nem a Ilustrafâo Catolica mudará, e como å se-

melhanga de fr. Luís de Leão reencetamos o que*
brado fio destas cronicas. Como iamos dizendo, . .
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c de novo na velha lareira canta feizl
fi chama viva d'uma tradigão, flameja ardente
o fogacho rubro do pensamento. Vá de seroar.

Venham historias e remoques, cada qual relembre
a sua chronica, repita alegre o seu fadario, que
de novo, reunidos na mesma fé, na mesma idêa,
^oltamos ao lar. E uma voz estentorica, cruel,
canta na sombra :

ĸComo vae longe esse dia !»

Foi hontem, foi ha muito, uma escassa deze-
jia d'annos pelo rodar do tempo ; foi ha um

seculo pelos escombros que

íxos rodeam ! Olhamos a la-

deira corrida e so vemos rui-

jias, destrogos ! 0 Mundo re-

▼irou-se, é um outro mundo

afiual.

Mesmo do avesso, tem

ainda uma luzerna d'inte-

resse. mas é um mundo dife-

rente do nosso, um mundo

desvairado, glutão de sensa-

$5es, impiedoso, insaciavel.

A guerra destriiiu, sub-

Terteu, arrazou aldeias, cida-

des, patrias ; semeou o ter-

ror. espalhou o luto, a desor-

dem, o turbilhão fragoso de

todas as loucuras mas da

jjuerra ficou uma ancia te-

naz de renascimento.

A paz soergueu os es-

combros e cemeou ruinas

nas consciencias ; a sua obra

é um montão de cacos, a

sua chama creadora um sar-

cophago d'entulho, e no mun-

do, a sua sombra projectou-
se fercz. A humanidade to-

jnou novas expressôes ; o s

seutimentos assumiram no-

vas attitudes ; as alegrias e

as dôres tem novo significa-
do; o mundo emfim transfi-

^urou-se, perdeu-se.
Uma onda voraz d'in-

sania, de desvairamento, de

loucura. uma torva marezia

egualitaria galgou sobre os

preconceitos, rugiu temerosa

sobre os habitos, arrazou a

subverteu, desbaratou e na

os destrocos, deixou apenas um praial de lama

A humanidade d'hoje é nervosa, insaciavel,

com um unico fim : gosar. Mas depressa, a cor-

jrer, n'uma ancia d'attingir, n'um momento, a

culminancia de todas as sensacôes.

0 (mundo misturou-se ; as classes e as coi-

sas subverteram-se. A taberna guindou-se e ge-

rou o dancing, prazo dado galante de todas as

devassidôes ; a embriaguez estylisou-se na trage-

dia da cocaina. 0 povo já não danca o vira

nas romarias, porque tem o seu clubio onde se

Sratica
o tango. As mulheres fora de si, longe

a sua missão, abaixo do seu papel, cortaram

os cabelos e fumam como cocheiros.

A familia é uma ficgão, uma comedia, uma

btague juridica, que se desfaz á mercê dos go-

sos e dos caprichos. A fome mesmo é differen-

te, já não suplica humilde ; arreganha os dentes ;

morde imprecacôes. A miseria tem novas expres- gj
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JOSÉ DE FARIA MACHADO

Diplomata e publicista

moral, confundiu,
maré baixa, entre
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sôes : a pistola e a bomba ! Sô o prazer domina na
febre estonteadora do luxo, da volupia, do goso,
que é a scie moral do momento, a phisionomia tor-

pe da epocha. 0 pobre, o trabaîhador, o reme-

diado, já não arrecadam, jorna sobre jorna, para
o seu sustento : ganham avidamente para o seu

superfluo. 0 operario veste como um gentleman,
a lavradeira despresajxs seus trages regionais e cal-
ga meias de seda. Uma onda epidemica assola o

mundo ; as cidades enfermam de cosmopolitismo,
as aldeias soffrem o urbanismo desvairador.

Em todas as castas o mesmo ansiado luxo, o

mesmo fremito estonteador de

prazer.
Satan domina, «Satan

conduit le bal« como no li-

vro miseravel.

E' o sinistro plenipoten-
ciario da philarmonica das

Nacôes junto do mundo en-

louquecido ; viaja no train

bleu e nas camionettes ser-

tanejas ; tem no cinema o seu

melhor apostolado e fez do

Jazz-band, essa musica sel-

vagem, preversa, diabolica

combinagão de desvario e de

lascivia, a torva epopeia de

este interregno doloroso, o

hymno guerreiro d'essa hor-

da de gosadores.
Satan domina : é Trostky

na Russia, trabalhista em In-

glaterra, pistoleiro em Hes-

panha, brasseur d'affaires
em Berlim, fogueiro nos Bal-

kans, advinho no Oriente,
communista na Italia; em

Franca chama-se galante-
mente Monsieur Montmartre;
em Portugal é croupier, em-

prezario de dancing, revo-

lucionario civil.

E' a Paz ! E* Paz ! E

da Paz ficará apenas um res-

caldo de desalentos, um mon-

tão de escombros, . .

Basta. Basta. Olhemos o

futuro ; Bysancio ha-de ca-

hir porque esta civilizagão
de febre, de volupia, de des-

vario, é superficial, ha-de esboroar-se finalmente.

A tradigão ainda se lobriga no meio da ba-

rafunda ; a fé scintila no meio dos escombros,
como uma doce luzerna rebrilhandô atravez de

um casebre esburacado.

E' preciso reanima-las, reaccende-las para

que sejam as estrellas do nosso destino.

Para isso, por isso, voltamos hoje.
A tempestade passou por ellas mas deixou-as

incolumes, como a chuva, batendo nas vidracas,
deslisa, chora, cae.

Pela tradigão e pela fé, ainda uma vez,

leitor amigo — depois de tantos annos de silen-

cio mas de sacrificios — aqui me tens na doce

e piedosa missão de, no diser do poeta, chris-

tiauisar, aportuguezar Portugal.

José de Faria Machado.
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QTJADROS DE LISBOA

0 Jardim da Estrêla

Todas
as cidades do mundo possuem os seús

bairros. os seus recantcs carateristicos, que
marcam flagrantemente o caracíer do povo

que as habita.

Há mesmo cidades que nôs poderemos clas-
sificar mais ínfeligeníes q^e c.-lra-:. como existem

tambem algumas que ncs encantam mais, muito
<nais mesmo, peia alegria que d'elas dimana.
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LISBOA —

Jardim. da Estrela. O lago

(fot de Allredo Pinto (Sacavem)

Paris por si não é alegre; o que a torna atraen-
te é o seu enormissimo movimento e a vivacidade
do seu povo. Pans é um vulcão de tudo que é
bom e de tudo que é mau...

Roma é meiancolica, oj seus monumentos.

ruinas, jardins, fontes ; os se^s poentes purpuri-
nos, dão-ihe pinceladas de tnsíesa.

Já Milão é alegre, iaboric;a, podendc-se com-

parar å sua coíega Barceiona, em Hespanha.
Uma cidaâe que é a verdadeira apoteose; a

glorificacão suprema o.c encaníamento artistico é
— Florenca! Pelo; se.:s Mmeus, Gaieuas, ruas,

pracas, palacios, casas h^mildes, por toda a

parte encouíramos a beleza a desabrochar em

arrendilhadcs de Arte, sendo toda éia como um

constante sorriso de juveutude, que uão tem des-

aparecido ccm os seculos !

Se quizermos resar, como er.tivessemos em

plena edade media é visitar Assis !
A alma de S. Francisco paira sobre aquela.

cidadesinha que ainda hoje é um berco de Fé
franciscana.

A nossa Lisbôa é para a nossa alma de

portuguêses a mais linda, parecendo que Deus a

colocou neste cantinho da Europa para ser sem-

pre beijada pelo lindo sôl dourado, e acaricia-
da pelas brisas do mar, esse mar que viu partir
as nossas caravelas, que abriram horísontes ao

mundo inteiro peia Fé em Cristo e pelos fei-
tos heroicos dos seas tilho:.
» Lisbôa tem uma vida intima que poucos
conhecem. Poderia ieferir-me aos seus bairros

excentricos, ao labutar matutmo que poucos ana-

lisam, â vida dcs parasitas, que jamaiî deixam

os cafés, aos chás elegantes, da Oarrett, do Ayer
nida Palace, mas hoje apenas falarei de um jar*
dim que Lisbôa possue que em nada se parcce
com os seus congeneres lisbonenses— o jardim dã

Estrêla.

Os seus canteiros relvados, os lagos de leveá-

ondina; coalhadas 'de ciînes bravcs e patos, a3

saas esculturas, artisiicas e de homens notaveisr
as avenida; assombreadas é um jardim que che*

ga a ter uma especie de linguagem ingenua do*

nosso sentimento, não parecendo que está no .cen*

tro de um bairro populoso !

Os seus frequentadores gostam de ler, outroS
mais afastados conversam e não gostam de seiT

vistos, ranchos de crianQas brincam, correm e

paíam.
As suas vozes parecem de longe cdros de

anjos e as aves nas arvores gorgeiam hinos dtí

alegria,
Mesmo nestas tavdes inverno?as em dias dô

soi, o jardim da Estreia, pc :sue an.imacão, e quan*',
do a tarde desce no sea adeus de luz, vai poucø
a pouco reinando o silencio ouvindo-se apenaá'
o piar d'aíguma avesita a recolher-se no sed.

ninho.

»

LISBOA — Recanto do Jardim da Estrela
ao cair da tarde

(fo . do Alfredo Pinto (Sacavem)

Uma tarde deslas o ultimo visitante foi umt
rapanga que saíu soíutando ! De quantos dra*'
mas ígnorados, luctas intimas de almas sofre*
doras, nao terá sido o jardim da Estrela, fiél'
sabeclcr { !

Os jardins das cidades são o ponto favo*'
rito onde nascem paixôes, e muiías veses cemi*
tenos de amores. . . infelizes!

A cidade é sempre um grande livro da vi*
e os seus jardins paginas ilustradas,

'

ondtf
as hguras se movem nessa eterna comedia so*'
ciai de todos os tempos.

Lisboa — Dezembro.

>

Alfredo Pinto (Sacavem).
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MOTIVOS LITERARIOS

0 Publico, a eritica, a Gloria

LEU-ME
os seus versos em voz que a co-

mocão estremecia e. ao depois erguen-
áo os olhos timidos para os meus olhos, es-

perou ansiosamente o veredicto. Sopesei
aquela ansiedade infinita, e dispuz-me a

acabar com ela ;

— 0 meu amigo tem versos lindos, é

poeta. Porque — sabe ? — há muita gente
que escreve versos,

—

se é tão facil contar

pelos dedos ! se é tão vulgar o possuir-se
ouvido :

—

mas há poucos poetas . . .

Abriu muiío os olhos, lindos olhos de

creanga ingénua. muito espantado das mi-

nhas palavras. Havia, então. poucos poetas ?

Acendi o cigarro. chupei-o de-vagar, com
estudada fleugma.

— 0 meu amigo nasceu para o verso.

— como a andorinha nasce para a liberdade

azul do espaco. Foi a sua emocão que lhe

ensinou a medida e a graga das suas fra-

ses : e ha quem se meta a estudal-as nos

livros...
Sorriu. satisfeito do que ouvia ; e, logo,

numa pregunta ansiosa :

— Posso. então publicar os meus versos ?

Puz-lhe a mão sobre o hombro, lancei

fôra o cigarro
—

que se apagara :

— Pôde publical-os . . . Merecem a letra

redonda. Mas é pena que os publique . . .

— Pena ? !
'

— Porque não ha quem 'lh'os mereca.

NSo ha quem mereca a sua alma, meu ami-

go, essa alma que os seus versos vão arras-

tar por esse mundo de Deus n'uma exposi-
cão sacrilega . . . Pôrque os seus versos são

a sua alma ! E ninguem saberá lel-a nos

seus versos. 0 pubiico.
— Não me importa o publico ! — e fez

um gesto largo de indiferen^a : e sorriu.

01hei-o, admirativamente.
— Não lhe importa o publico ? Mas é êle

que compra os seus livros. . .

— 0ue os não compre !

— Creanca ! A vida, que o meu amigo

n5o viveu ainda, ensinal-o-ha ... 0 publico
é um grande senhor! E a critica é sua afi-

Ihada — sabia ?

— Importa-me lá a crilica ! — zombou o

meu Poeta.
— A Crítica é mãe da Gloria . . ,

— Para que quero eu a gloria ?

Olhei-o ainda durante uns segundos, pas-

m£do daquela insensatêz. Não passava de

Uma crianca graúda. . .

— Despreza o Publico, a Cntica, a Crlo-

ria . . . Estranha ambi(?ão deve sêr a sua

63
que se não firma n'aquelas colunas mestras !

Como comprehender. assim o seu desejo de

publicar os seus versos ?

0 meu Poeta-creanca não respondeu logo,
Estendeu os olhos nostalgios para o longe,
perdeu-os no horizonte azul do ceu. Um do-

ce clarão brilhava ao fundo das suas pupilas.

ffl

A. TEIXEIRA PINTO

Poeta e jornatista. Autor de laureadas obras

e colaborador ejectivo da

«Illustra<;ão Catholica».

— Porque escreveu então os seus poê-
mas ? — insisti.

—

Porque os escrevi ? Porque desej o
amostrar a Alguem o meu coracão. A mi-

nha gloria, o meu publico, a minha ambi-

Qão imensa . . .

— E' o Amor ! — interrompi.
Corou. Era o Amor ! ^

Comprehendi naquele momento o anseio

do Poeta, — cujos olhos sonhaidores voltaram

a perder-se no horizonte impreciso — terra

ou ceu ? — que a luz da tardínha píntava de

lilaz.

E invejei aquela vida inocerîte e gloriosa,
vida ideal de quem não vivera ainda ...

- Tcixeira Pinto.
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PULSANDO A LIRA

Deus menino fujitivo

Oue horrores vão em Éphrata !

Que vozes tão plangentes !

Que d'infantis cadaveres

Nas pragas, nas torrentes !

Rachel no antigo tumulo

Pranteia os filhos seus :

Que em sangue d'innocentes

Tredo insensato despota

Manda afogar um Deus.

E o infante Deus, sem colera

Sem jaios que lhe arroje,

Sem ter munida alcaQova

Nem lapa onde se aloje,

Da Mãe nos bracos tremulos

Envolto em pobres véus

Passa em silencio, foge. . .

De ti Judea misera,

Se afasta assim teu Deus?

Em vendo os Magos, pavida

Relêste as prophecias ;

Não n'o buscaste, 6 perfida,

Podêl-o achar temias ;

Á falta de carnifices,

Por mão dos phariseus

Tu mesma o matarias. . ,

Levas ao Templo as vitimas.

E vae fugindo Deus.

Vai ; mas tremendo acatam-no

Os tigres do deserto,

Palmeiras e sycomoros

Curvam-se ao vêl-o perto,

Retumba ignoto cantico

Nos golfos erythreus:

A terra e o mar, de certo,

Sentem quem passa profugo,

Adoram o Homem-Deus.

63
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Já vão ruindo os idolos

Nos fanos que estremecem,

S6 de avistal-o proximo

Já trepidar parecem

As tetricas piramides,

Os aureos coruchéus ;

E os homens não conhecem,

Ai cegos que por hospede

Se lhe depara um Deus.

Onde estarás incolume,

Monarcha do universo,

Se o bem é tua essencia,

Se o mundo é tão perverso ?

Ah! entre um povo idolatra,

Flagello dos hebreus;

Povo em torpeza immerso,

Que tudo adora credulo,

Tudo o que não é Deus.

Viverás, pois incôgnito,

Celestial Proscripto,

Que tarda ainda seculos

Em Fé adorar o Egypto ;

Não pode, não, Heliopolis

Vêr os prodigios teus.

Está teu dia escripto :

Oh ! vive, oh ! cresce incognito,

Meu terno infante- Deus.

Mas quando em longes epocas

Penar a tua Egreja

Em proscripgôes tyrannicas

Quando seus filhos veja

Sem lar, sem pãb, sem habito

Buscar estranhos céus;

Conforto então lhe seja

Pensar que tambem profugo

Foste no mundo, 6 Deus.

Joâo Seraphim Gomes
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Da Åugusta Bracarum

PERDE-SE
nas nebulosas tradicôes da proto-histo-

ria a fundacão da cidâde, onde esta revista

se publica. Sem ligarmos credito de maior a

jiarracôes de sabor mais ou menos mitologico, ain-

da assim ha, entre os documentos arquitectonicos e

paleograficos, material bastante para preocupar as

atencôes de curiosos e ocupar, no seu absorvente

estudo, a mentalidade dos eruditos. Esperamos que
a pena aparada de especialistas venha, a par de

documentacão grafica, ilustrar as nossas páginas
com escritos sobre tais assuntos que serão, como é

jiatural, apreciados.
Era, quando os romanos aqui chegaram, um

emporio já a cidade braguêsa, e, por sua importan-
cia lhe deram muitas prerrogativas e preeminen-
cias. Importante íoi tambem no reino suevo, onde

foi capital politica e, integrado o reino no imperio
f isigotico, conservou igualmente a sua grande cate-

goria.

Braga do seculo XX

&> Destruiram-na os mouros : na reaccão neo-go-
tica reedificaram-na os leoneses sobre os escombros,
e, com as modificagôes que os seculos lhe introdu-

ziam, conservou ate ha pouco um aspecto de 'res-
saibo medieval.

No seculo passado sofreu profundas modifica-

côes, com a abertura de novas ruas, rectificacôes e
desafogamentos de largos, introducão de não pou-
cos melhoramentos e desenvolvimento de industrias
e comercio.

Nem sempre um criterio perfeito presidiu a fal

modificaQão. Poz-se martelo iccnoclasta em reli-
quias do passado, que se deveram conservar, e fo-
ram respeitadas coisas em que estaria melhor em-

pregada a picareta demclidora.

0 seculo XX, sobretudo os ultimos dois dece-

nios, tem tido melhor criterio, e quer no desenvol-
ver de iniciativas, quer no respeitar de tradigôes,
tem mostrado possuir plausivel orientacão.

Havemos de registar nestas páginas memorias
da vida de Braga, para se pezar o seu anceio de

progresso e de vitalidade.

Hoje registamos, com estas palavras simples
e desataviadas, que são, mais do que outra coisa, a
afirmacão de um proposito, quatro interessantes

elementos de documentacão :

Arco da Porta Nova. — E' uma caracteristica

construcão do seculo XVIII, o unico arco monumen-

taJ, se abstraimos do que ladeia a Senhora da Tor-

re, que, embora formando corpo com ela, não é par-
te integrante dessa torre. Este Arco, que forma a

entrada para a antiga cidade, dá acesso â rua No-
va de Sousa, a qual tem este apelido, do årcebispo
D. Diogo que as fez abrir, a rua e a Porta.

D. Diogo foi uma figura notabissima entre os

Prelados — Senhores de Braga, e que dotou esta de

muitos e inconfundiveis monumentos. E' ainda uma
das principais arterias da cidade, comquanto a sua

largura, que reputaram exagerada no seculo 16,
seja hoje acanhada para o urbanismo presente. 0
actual Arco, no logar da primitiva Porta é edifica- ,

g ?ão do governo de D. Gaspar, iniciado em 1778.
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Largo da Senhora-a-Branca. — Modernizados es-

tes locais, teem hoje um aspecto diferente, mas con-
servando as linhas gerais do seu delineamento. São
monumeuto que registamos para fazer a historia
desta cidade. Estes são reproducão de gravuras do

meado do seculo passado. Era assim Braga dos

nossos pais.

Porta de Nossa Senhora da Ajuda. — Era chama-

da de Maximinos, por dar passagem para esse, en-

tão, arrabalde citadino, e tambem da Senhora da

Ajuda por conter sobre o arco, em oratorio, a ima-

gem dessa invocacão que foi transferida depois pa-
ra a capela de S. Sebastião das Carvalheiras, que
ficava a poucos passos. Esta porta, tão interes-

sante. foi demolida, na fe-

bre destruidora da segun-
da metade do seculo pas-

sado, em que não se res-

peitaram os indiculos de

vetustez duma cidade que
brazonava de Augusta,
Fiel e Antiga. Quão me-

lhor não fora conservar

essas memorias do passa-
do desviando alguns me-

tros o caminho e traceja-
do das novas vias e estra-

das !

Parque da Ponte. —

Ha poucos anos um gru-

po de cidadãos benemeri-

tos meteu cmbros â em-

preza... a »Empreza do

Parque da Ponte ». E ob-

tendo da Camara os ter-

renos da antiga Quinta
da Mitra, tem transfor-

mado aquele local, onde

estabeleceu estufas e vi-

veiros para o adorno e po-
voamento dos seus cantei-

"

ros, e abriu campos de jo-
gos e hipodromo. Todo o

local está a mostrar no

seu delineamento e traca-

do o que virá a ser Ul'W

breve prazo. E' um iocal

esplendidamente situadof
no meio de um panoi'ama

já formoso, e que é de crer

em breve se embeleze ain-

da mais, tanto tem sido

modernamente o desenvol'

ver daquele bairro.

Um dos ultimos me*

lhoramentos que int^odu^
ziu a Empreza do Parqué
foi a abertura de um es«

pacoso lago, onde airosos

barqujnhos convidam os

amigos do remo a algumas
horas de delicioso vogar.
E' um trecho desse lago

que reproduzimos. Feliz-
mente isento do cimeuío

armado, que macuJa ou-

tras estancias, é de espe*
rar que o bom criterio

da Empresa o conserve

assim, sem consentir que

venham desfeia-o nem ao

Parque esses artificios grj«
tescos, que tanto tanto la*

mentamos onde por eles

65 teem sido estragadas encantadoras paisagens.

E' assim Braga, precioso escrinio de mcmo«

rias do passado, aureoiando-se do timbre que bla«

sona: Braga Augusta, Fiel e Antiga, repositorio
de velhas tradicôes, e de glorias muiti-seculares,
aristocrata de pergaminhos inconfundiveis, . que
elevou seus filhos å dignidade real um dia que
lhe pareceu oportuno criar a independencia por«

tuguêsa, e ao mesmo tempo moca sonhadora a

formar, num arrebatamento de vida uma cidadô
ídeal do futuro, em que a beleza edénica da

sua situacão privilegiada sirva de quadro âs

© maiores conquistas do progresso.
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No ritmo da vida univcrsal

r\ artc c a naturcza cm Portugal

"\ 7AI rude o inverno por quasi
* toda a Europa. Nás te-

mos sofrido umas frias madru-

gadas, mas os dias de claro

sol, compensando a geada no-

cturna, teem alegrado e quasi
primaverisado o tempo. E tan-

to que no sul de Portugal se

registou já a chegada das le-

ves andorinhas, nuncias da

primavera.
Queixam-se, porém, outros

paises da Europa do excessivo

rigor atmosferico. A Espanha
tem sofrido copiosas nevadas,
e na sua vertente niediterra-

nea, a chuva e o frio são

excepcionais.

Muito peor, porém. su-
cedeu em Inglaterra. A que-
da do nevão pelo Natal foi

copiosa. A latitude não fa-

zia esperar diferente, e a

neve é mesmo caracteristi-

ca do christmass inglês.
Nevou muito. mas não era

de esperar outra coisa.

Com os primeiros dias

de Janeiro, todavia, â ne-

vada sucederam copíosas
chuvas, que apressaram o

desgelo, criando torrentes

por toda a parte, com de-

sastrosos efeitos. 0 Tamí-

sa entre outros, e as ri-

beiras suas tributarias ví-

VIZELA.
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ram crescer o volume, e su-

bindo metros acima do nivel

ordinario, aqui romperam di-

ques, alem invadiram as povoa-'

Côes, entrando na cidade de

Londres, onde poz em risco a

seguranca de muitos edificios e,

com outros estragos materiais

causou tambem a perda de al-

gumas vidaí

A ccminho do Campo.

VIZELA. — Um recanto do Lago.

Um foco de calor encon-

trou-se inesperadamente na Si-

beria, e vai tratar-se de o ex-

tinguir. embora isso custe alguns
milhares de contos. Foi o caso

que ha mais de vinte anos, no

tempo dos tzares, incendiou-se

uma mina de carvão, e como

não podessem então extinguir o

fogo, tomaram o simples expe-
dieníe de tapar as aberturas dos

po?os e gclerias.
Agora a muitos quilome-

tros do local onde o fogo se ini-

ciou, deu-se uma grande explo-
são, e irromperam labaredas.

Verificou-se então que o incen-

dio lavrara pela veia do car-

vão, durante mais de vinte anos

e não se sabe ainda que exten-

são haverá ainda da veia hu-

lhifera. Por esse motivo, vão

tomar-se piovidencias para apa-

gar o fogo.
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GUIMARÃES. — Os actuais Pafos do Concelho

edificados sobre arcaria got.ca.

Por moíivo das festas do ano-bom ®

e do Natal apresentaram-se no Vaticano

a fim de apresentar a S. Santidade os

cumprimentos tradicionais. vinte e quatro
representantes de varias potencias que
teem relacôes diplomaticas com a Santa Sé.

E' para notar-se que com o Pontifica-

do tem sido ultimamente celebradas varias

concordatas. Uma destas foi com a Re-

publica da Lituania, e é em termos tais

que mostra o melhor espirito e reconhe-

cimento dos direitos da Igreja.

tolicas em Espanha. Já éan-

tigo esse movimento, antigo dc

mais de meio seculo, mas des-

conexo até ha pouco.
Actualmente ha um renas-

cimento de actividade notavel,
tendo-se dado recentemente ses-

sôes e conferencías de propa-

ganda nas Juventudes regionais.

A politica espanhola tem

seguido ultimamente com sos-

sego notavel. Nos principios des-
ta semana, porem, agitou-se,
porque, durante umas manífes-

tacôes a Primo de Rivera, um
desconhecido lancou uma bom-

ba, que explodindo causou va-

rias morte's e muitos feridos.

s

As coisas publicas estão em Franca
muito agitadas. Era a Alsacia-Lorena o

grande alvo do patriotismo francês. Per-

dida, em 1870, recuperada em 1918, era

o simbolo da « revanche » como se dizia em
Fianca.

Pois bem : os alsacianos, nestes cin-
coenta e oito anos, perderam já o habito
de diser: «A Franca está aqui!», se é

que alguma vez o disseram. Como ha mil
anos, em que se separou da Fran^a pela
primeira, vez a Lotharingia aspira å sua

autonomia.

Mons. Benedetto-Aloisi-Masella, que a

Os elementos religiosos de Roma con-

tinuam a preocupar-se com a questão já
avelhentada da «Action Frangaise», mas

que continua em actualidade, por se suce- s Ilustraøo Catolica, ao nascer, conhêceu
derem com certa intermiten-

cia, mas sucessiva e continua-

damente algumas manifesta-

fôes. 0 « Osservatore Roma-

no » negando mais uma vez

que o Papa se deixe influen-

ciar de simpatias ou antipa-
tias politicas, disse nuns es-

tudados artigos que reprodu-
ziu em folheto. que a ques-
tão. mais que outra coisa. é

uma questão de senso co-

mum.

Tudo se reduz, 'afinal, a

não consentir que o nome da

Igreja sirva de bandeira po-
litica.

Está a animar-se o mo-

vimento das Juventudes Ca-
PORTO. -«A Bolsa>> magestoso ediflcio moderno no largo do Infante

D. Hennque, cuja cstatua tambem se reproduz.
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GOUVEIA. — Cruzeiro funto a Nespereira.

encarregado de negocios em Lisboa, e é

actualmente Nuncio de S. Santidade no

Brazil, sagrou bispo o novo Nuncio no Chi-

le, Mons. Felice, que fora, como o sagran-

te, auditor na Nunciatura de Lisboa, e são,

um e outro, grandes amigos de Portugal.
Aos dois prelados o nosso ad multos annos !

0 sepulcro de Tut-Ank-Amon, que os

arqueologos ha poucos anos remexeram,

nos seus estudos, foi ha dias assaltado por

gatunos, que se apoderaram de varias pre-

ciosidades, com direito, aliás, semelhante. . .

AFIFE. — (Viana). 0 Cruzeiro da freguesia.

65 Interessante vem sendo a disputa que

se faz em torno de Glozel, uma, que se

diz ser, importante estacão pre-historica da

Franga.
Na discussão tem intervido alguns es-

pecialistas portugueses, que opinam pela
autenticidade dos documentos extraidos em

Glozel, dando-se o caso de certos sínais

que parece serem um alfabeto primitivo,
se assemelharem ou identificarem com os

achados de Alvão em Portugal.
A confirmar-se a teoria que se de-

preende da opinião dos glozelianos, o pri-
meiro centro de civilizaQão terá sido o

Ocidente,
— Portugal incluido — d o n d e o

homem civilisado primitivo caminharia pa-

ra o Oriente semita. E' uma teoria nova

que comeca á desenhar-se.

AFIFE. — Cruzeiro de S. Roque
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COSTUMEST REGIONAIS
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ARCOS DE VALDEVEZ. — Um grupo de lavadeiras no rio Vez

(Fot. Manuel ds. Silva Isidoro)
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LISBOA. — Sociedade de Geografia. — Aspecto da Sata «Portugal», uma das mais imponentes
e luxuosas daquela instituifão.

LISBOA-BELEM. — A doca. — Pescadores preparando as redes

para a pesca da sardinha, uma das mais caracteristicas

riquezas de Portugal.
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A AGUIA DO FAR-WEST

Carlos Lindbergh, intrepido aviador america-

no, tornou-se rapidamente notado em todo o mun-

do, quando, sem ser esperado, realisou o vôo

transoceânico, da America å Europa. Regressado

ao seu país, depois de muito festejado no velho

mundo, não quís adormecer sobre os louros da

victoria, e meteu ombros a nova facanha, que

tambem levou a cabo felizmente, cobrindo sem

escalas a distancia de Nova York ao Mexico, em

3.700 quilometros. No Mexico foram muitas e

brilhantes as festas com que o acolheram. Ao

tempo a que escrevemos estas notas, Carlos Lind-

bergh, que apenas conta 25 anos, está efe-

ctuando a viagem de regresso a Nova York, desta

vez, porem, com escalas por Guatemala, Cnba, Trinidad e outras, tendo sido muito feliz nas

jornadas que já realizou.

Carlos Lindbergh

3S 3EI
Vb: s^-^^^aifr: s^^^^s :<it[^^^^lj[v3

Pelos desportos

2*C~

Uma ©©irHdl® padl-
mem®mv#D

>trm

Orose—covLĩitĩy d'Antony

0 pedestrianismo. comquanto tenha suas regras e leis, é um desporto de facil iniciacão

e um dos mais saudaveis, —Jobviando a excessos, naturalmente. A gravura representa a partída
de 300 corredores que disputavam
numa legua, no «Challenge Elims

Pierre». o «cross-country d'Antony».
244 corredores terminaram a corrida.

Ganhou Leclerc, do «Red Star Olym-

pique^, internacional bem conhecido,

que venceu por pouco Joly, do Banco

de Franca. Na classificacão por clubs

ficou em primeiro logar o Club Olym-

pique de Billancourt, em segundo a

A. S. da Prefeitura da Policia, e em

terceiro o Red Star Olympique. Cross-country d'Antony
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O NEXICO SaNQRENTO

Uma executfto dos acusados de revolta

A republica do Mexico está, ha muito, a ®

ferro e fogo. 0 seu presidente Calles, tem

perseguido ferozmente os catolicos, por estes

não cumprirem intoleraveis leis contra a sua

consciencia ; o culto é ali proibido, e os sa-

cerdotes proibidos tambem de administrarem

os sacramentos. Essas perseguicôes teem si-

do coloridas dedefeza politica, caluniando-se

de rebeldes as suas victimas. Todavia é cer-

to que as lutas politicas tambem existem ali,

e que os grupos se degladiam com fereza. A

um dos varios chefes politicos tem-se unido

os catolícos, entendendo assim defender a g

sua patria não menos que a sua religião.
A fotografia representa a execucão de

Luís Segura Vilches, numa quinta das proxi-

midades da capital, o Mexico, acusado de

cumplicidade no atentado contra o ex-presi-

dente, general Obregon. Junto se vê o cada.

ver de Miguel Agustin Juarez, fuzilado mo-

mentos antes. No quadro menor, vê-se o

chefe da policia do Mexico, general Roberto

Cruz, rodeado de oficiais e altos funcionarios

do Estado ao presencear as execucôes dos

condenados å morte.
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Anecdotas Historicas

Ouvidos nos pés
®

Pedia Aristipo. Filosofo. ceiia mercê a

Dionisio. rei da Sicilia. e como este lha ne-

gasse. usou da lisonja de se langar a seus

pés ccom isso obleve a pretensão.

Extranhando-lhe alguem a íacanha como

indigna de um filosofo. retorquiu :
— «Não é

minha a culpa. mas sim de Dionisio, pois
tem os ouvidos nos pé^.»

Não era dessas

Na gueira que o Duque de Saxonia teve

com o Imperador, aprisionaram um soldado

ducal. 0 imperador preguntou-lhe se o Du-

que tinha grandes fortas, e o soldado retor-

quiu:
— «Na verdade não o sei. pois ainda

não lutei com ele.>-

Condiscipulo de Nero

Conversava um tíia o Barão de Alvito

D. Rodrigo Lobo com o Duque de Aveiro.

e alegando Seneca a certo propociio. disse :

«Nosso Mestre Seneca.»

Quando o barão se retirou. o Duque di-

rigindo-se a um fidalgo que tambem ali esla-

va. preguntou :
—

«porque diria o Barão nosso

Mestre Seneca ? Sc.ia porque Seneca foi

mestre de Nero ? »

Monarca dadivoso

Artaxerxes. por ter a mão direita mais

comprida que a esquerda, era alcunhado o

Longimano. Era dele o conceito : mais pro-

prio é de Rei ofertar e não tirar.

Receio da medicina

Estava doente Marcial e foi visita-lo o

medico Simaco com toda a multidão de seus

discipulos. que levava consigo á pratica se-

gundo era uso de Roma. Tomaram-lhe todos

o pulso. ao que disse o Poeta num dos seus

formosos epigramas :

Chegaste aqui por eu estar doente

Com um cento de aprendizes ;

E logo sinto a febre de repente.

Que horas infelizes ! g

Igualdade de tratamento

Travvou-se de razôes um filho de albar-

deiro com um filho de carapuceiro, e aquele

disse : — Quere você que facamos um ajuste ?

Eu direi a meu pae que talhe para você uma

albarda; diga você ao seu pae que me faca

uma carapuca.
Llm «chanteclair»

Diogenes encontrou um musico de quem

todos fugiam quando cantava, por o fazer

muito mal ; e saudou-o : «Viva o galo !»

— Porque me
'

chamas galo ? — replicou

aquele desconfiado,

— Por que, quando tu cantas, todos se

levantam.

Contra as acumulacôes

Diante de Pio V. se murmurava da gran-

de quantidade de beneficios que tinha o Car-

dial de Lorena.

— Pelo menos,
— interveio o Papa —

não dirão de mim que tenho muitos. Todo o

mundo sabe que eu.sô tenho um.

Velhice agradavel

Em Esparta eram os jovens tratados

com rudeza, para se afazerem aos aos traba-

lhos e perigos, entre os quais passavam a

idade viril, e sô aos velhos se guardavam to-

das as atencôes e eram para eles as comodi-

dades. Um extrangeiro que isto observou te-

ve este conceito.: «Sô em Esparta é agrada-
vel envelhecer,»

Satira pontificia

Era certo Cardial íão bemquisto que, su-

bindo ao Pontificado escreveu o pasquim de

Roma: — (-Descendit de cælis.* (Desceu do

ceu).

Uma vez posto no governo, já não era

tão bem acceito, é acusavam-no de nepotis-
mo, pelo que o pasquim acrescentou :

— «Et

iwmo factus est.» (E fez-se homem).
Soube o Pontifice quem era o autor da

satira, e o mandou amarrar â estatua do Pas-

quim, e continuou o jogo de vocabulo que

aquele fizera com palavras do Credo, pondo-
lhe a inscricão: «Crucifîxus etiam pro nobis>

(Foi tambem por nos crucificado).
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