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Toia facetada do esplendido colar da Patria é

| o monumento da Batalha. Ergue-o a piedade

do primeiro rei da dinastia de Avis, no local

onde se travou o decisivo prelio que serviu de

atiancar a independencia nacional. Marco milia-

rio da nossa historia, é a Batalha um dos Lo-

gares Santos de Portugal.

Esbelto de linhas, o esguio perfil de suas co-

lunas e agulhas, arrenda-se com finura e deli-

cadeza inegualaveis recortando-se em pedra com

subtil, quasi fabulosa leveza de tul. A solidez

do edificio é como que disfarcada na continua

discontinuidade da superficie, tirando o maior

efeito de visualidade na serie ininterrupta de la-

vores, no jogo continuado de claros-escuros. A

Batalha, arquitectura ogival dos recentes perio-

dos, marcando já, nos ultimos lavores a transigão

para a Renascenca — essa formosa arquitectura

qúe, vivendo da seiva gotica, interpretou tão be-

lamente a antiguidade classica, — é assim uma

joia facetada do esplendido colar da Patria, e

ádmirada de' nacionais e estrangeiros como uma

das nossas obras primas.

*

Memorial das grandezas nacionais, ambiente

místico de patriotismo, a Batalha está ligada å

historia da Patria, com indissoluveis lagos. E

nos ultimos anos tem-se despertado o sentimento

lusitano, fazendo convergir as atencôes do nosso

povo para esse escrinio precioso de arte e de idea-

lidade portuguêsa.

8 Sob as arcadas seculares da Batalha foi de-

positado, piedosamente, o feretro do Soldado Des*

conhecido, personificacão de todos os heroismos e

epicas grandezas da alma nacional, vibrando no

sacrificio inegualavel da propria vida, ofertada

ao bem comum, no sangrento altar da Patria.

As preces da igreja ungiram a campa do

Soldado Desconhecido, a memoria esclarecida do

® heroi foi exaltada pela voz dos elementos oíiciais,

que com as autoridades eclesiasticas se

reuniram em torno dessa campa, junto da

qual, perenemente, arde num artistico c de*

licado candelabro, a piedosa Chama da

Patria.

0 desporto, ou seja amigavel dísputa

de exercicios f ísicos — reproducão mais Ott

menos modernizada dos processos ginasti,

cos dos helenos, preocupa actuaJmente a-

mocidade a quem entusiasma poderosamen-

te uma partida de podosfera (tradi.zamoí

com raises gregas o foot-ball dos inglesesf
é bem possivel que Pericles, mogo, jocatas*

se tambem com alguma bola de pano)<

Sem por agora criticar abusos que

em assuntos desportivos são prejudiciais, po*

demos aplaudir os exercicios fisicos, como uma das

causas oportunas de revigoramento da raga.

Ora o Sr. Craveiro Lopes propoz, e o sf. Mr*

nistro da Guerra acedeu a que se fizesse por oca*

sião do aniversar.o da batalha de 9 de abril, a

maior sem duvida, dos portuguêses na grande

guerra, uma corrida entre Lisboa e Porto, pof

grupos de soldados escolhidos em cada região

militar.

A carreira pedestre é o melhor e mais facil

dos exercicios desportivos: mas não é esse aspe.

cto que desejamos frizar. . .

No percurso, os [soldados concorrentes irĩo í,

Batalha acender um facho na «Chama da Patria*

e é com esse [lume, trazido de sob as goticis ar»

carias, onde a Cruz e as lises.projectam-soipiIíraS
dê' misticismo, que o vencedor acenderá "o luxné

de outro candelabro artistico, cujo fulgor proje*
cta scintilacôes de luz sobre as Quinas nacionais,

S ilustres no fulgor de oito seculos de gloria.

®
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MOTIVOS LITERARIOS

Griticos do meu Paiz.

A «critica lileraria» não passa, entre nos,

■** de um famoso bluff. Nem é nem deixa

de sêr. Traceja pieguices impressionistas —

literatura ainda — dézeando-as de uns mili-

gramas de fel, — não vão os„ estomagos mi-

malhos enjoar com a docura . . .

Há excepcôes ? Chegam, pa-
ra enumera-las, os dedos de uma

das mãos.

Os jornais manteem, por hon-

ra da firma, as consabidas seccôes

bibliograficas, onde se vão arru-

mando, numa desordem de alfar-

rabisla, os livros frescos de tinta.

Ahi dominam absolutamente os

«criticos», vasta fama que povôa

os logares comuns da literatura

nacional; e d'ahi nos servem, em

aborrecidas frases-feitas, a milesi-

ma primeira edicão do chá do To-

lentino.

s contrafaccôes deviam sêr punidas á íace do

Côdigo.
A ouíra vive apenas tradicionalmente.

Existe nos dicionarios pela mesma razão que

existem, sobre algumas sepulturas, as foto-

grafias dos que ali jazem.

Essa, sim ! Sopesava, cons-

cienciosa, as suas responsabilída-

des, — mais altas do que as su'as

prerogativas ; e não desviava os

olhos do fiel da talanca — da ba-

langa que a Justi<;a lhe empres-

tara . . .

Que Deus lhe fale na alma !

Ela aparece-nos ainda ås ve-

zes ? De pouco vale : porque nin-

guem acredita em fantasmas . . .

Pela nossa parte não podere-
mos nunca perdoar-lhe ; e não po-

deremos perdoar-lhe porque ela

não se limitou a levar para a co-

0 «critico» quasi nunca lê va a sua «linha», a sua criteriosa

/e já não digo analiza) a produ-
Distinto e estudioso escriptor elegancia : fez-se enterrar com o

v J

,,

/ r

minhoto. Interessantes os *\ , , .
, ,

_

ccSo que lhe aparece e que o na- seus trabalhos sobre preciso e legal canmbo da Con-

mora num ofertorio escorrendo li- Etnografia e Arqueologia

sonja. E não lê —

porque não

precisa lêr. A sua intui^ão finissima, afiada

como uma Gilette, corta promptamente o ná-

^ordio, com tres ou quatro palavras tem-te

não cáias . . .

A nossa critica literaria — em regra,

DOtem — é isto : m3os largas para « os que

interessam», pés estendídos para «os que po-

deriam interessar», e nem uma coisa nem

outra para os que não interessam nem de-

sinteressam !

Com uma crítica «assim» — aspada e

com minuscula — não ha sapateiro que se

n8o sinta homem para uma estrondosa ár-

cada . . .

ABEL VIANA

trastaria Literaria !

Teixeira Pinto.

FDIMl OIE TAI^OI

A Critica verdadeira — morreu. Désen-

^anem-se. E morreu... porque a mataram,

A que anda por ahi, roubando espaco

aos jornais e desviándo o publico da Litera-

tura, não passa de uma contrafaccão ; e as

Sumiu-se o sol, alem, por traz das serranias.

Paira por sobre a terra um singular socego.

Procuram, chilreando, as densas ramarias,

A buscar para a noite, os passaros, conchego.

Os rudes lavradores, que á terra tem ape&ô,
Descobrem-se ao ouvir bater Avé-Marias.

E as raparigas vão levando o seu carrego,

Cantando com amor sentidas harmonias.

Cai sobre a natureza a paz serena e calma

Que faz enlanguecer, entristecer, nossa alma,

E nos leva a rezar internecidamente. . .

E eu fico-me a pensar, nesta serenidade,

Que existe sá na aldeia, e não ha na cidade,

Num extasi subtil, religioso e crente.

<S

Casal de S. Antonio

Agueda

Antonio de Lemos.

(Alvaro)
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Francisco Moreira das Neves,

que aos 20 anos possui uma cultura rica, exuberan-

te, variada e invulgar nos da sua idade

E' verdadeiramente, como lhe chamou o autor

da «Porta do Céu>> : "fîor de talento brilhante a des-

abrochar para glôria da Igreja e da Arte,>

— Para glária da Igreja, pois vai êste ano ali>-

tar-se na milicia sacerdotal de Cristo; para glôria

da Arte, porque esmeradamente cultiva as letras

com amor e delicadeza rara e com êxito maravilhoso.

A Illustraøo Catholica desvanecidamente se

orgulha por contá-lo entre os seus colaboradores

dedicados.

Pobresinhos rotos, pobres Pobresinhos,

Lázaros chagados de calcar espinhos,

Cristos abatidos de correr caminhos,

escutai, ouvi a minha voz singela:
— Vossas almas hão-de jubilar ainda,

numa apoteose alvorocante e infínda,

dentro das muralhas da mansão mais behu

Não imaginais o quanto me seduz

vosso olhar tão doce comoo de Jesus,

que se fez mendigo, como vos, outrora.

Se vos fito, logo o coracão me treme.

— E' que eu tenho pêna de quem tanto gemer

tanto luta e chora.

Desejara ser um serafím de Deus,

para, das alturas imortais dos ceus,

espalhar estrêlas através de vos . . .

E âs sacolas magras, que trazeis na mão,

remeter ofertas de dinheiro e pão

pra matar a vossa negra fome atroz.

Os invernos frios que passais, chorando;
as nortadas ímpiás que sofreis, vagueando f(

as palavras rudes que aceitais, calando ;

os solucos íntimos que dais, resando;
os acordes tristes que ferís, cantando;
os fantasmas dúbios que mirais. sonhando :

— tudo, para vos, é desconsôlo e dor.

No entretanto, nunca maldigais a vida !

Bendizei-a, antes, com a fronte erguida,
num abra^o estreito de ternura e amor!

Junto dos portôes,

pelas solidôes,
murmurai rosários de oracôes piedosas^
litanias mansas, preces fervorosas,
coroinhas de astros, de jasmins e rosasí

Como Pedro Cem,
ide andaíndo, ándaridô,- pelo mundo alémí

E amigávelmente,

compassivamente,

carinhosamente, -
--— s

que o Senhor vos cubra, pajra sempre, amém V

, Moreira das Neves .,'." '.

'^

■sâ
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BOURO. — 0 antigo mosteiro beneditino.

LIVRO DE HORflS

Ocrepúsculo
desce, religiosamente, dum

Céu de cinzas enlutando tudo . . .

Há no meu quarto, pendente da parede
£>ranca,~ uma estampa mistica num caixilho

5Ôbrio de castanho escuro. E' a cabêca as-

xética dum Cristo, os olhos ao alto erguidos,
jios aneis do cabelo a corôa de espínhos . . .

É, agora, que a luz do dia foge e lenta-

mente vem descendo a sombra com suas nê-

^ras ásas enlutando tudo, o Cristo parece

mais maguado,
— como se os seus olhos ti-

^essem luz e vissem diante de

. 5Í passar em ronda, nas cinzas

írias da tarde que se fina, a tor-

j?e miséria da Vida, o fado

eterno dos homens rolado e

solucado nos vagalhôes do

mundo . . .

Olho-o ; e creio ver tre-

jnular lágrimas nos seus pu-

ros olhos d'hostia . . .

Parece que sofre e se

compunge e chora tôdas as do-

fes da humanidade que vive e

6e arrasta na dura e amara

terra; orfandades rôtas^e fa-

mintas, velhices sem teto nem

pSo ; males de amor, trai^ôes
delama, egoismos evingan^as,
sangue e lágrimas em fio ;

—

a pesada cruz da Vida que in-

cessantemente se renova no in-

® cessante dobar dos anos . . . A dobadoira do

tempo doba séculos e desgracas. . .

Vagarosamente cai, vem caindo a noite ;

num bater de ásas de sêda as áves recolhem ;

picam o Céu, deslumbiante, as primeiras es-

trêlas . . .

Olho o rôsto ascético do Cristo, que a

sombra mesta vai apagando lentamente ; e

olhando êsse amargo «rictus» de compaixão
e dôr, sinto um pesar infinito e dá-me vonta-

de de o apertar, docemente, contra o cora-

cão . . .

1927

e
Severino Leiião.
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EM VILA DO CONDE

tirado apás um pic-nic na Quinta da Espinheíra.
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UM TEMPLO ROMAIIMI

[" ĨM dos mais seguros sintomas do reju-
^ venescimento de um povo é sem du-

vida o amor pelas Artes e o culto da tra-

dicão.

As maiores civilisacôes, as de mais no-

me na historia, são as que mais souberam

conservar as tradicôes do seu passado.

63

MATRIZ. — S. Salvador de Anciães

Portico principal

E sem duvida que a mais representati-
va expressão d'essas tradicôes são os monu-

mentos que atravez dos seculos que se suce-

dem, nos falam das nossas glorias passadas
e da nossa passada civilisacão,

«A architectura, disse Lucian Magne
n'uma licão de abertura do seu curso de his-

toria da Architectura, não é^um ornamento

que se renova de seculo para seculo e cuja
forma muda ao sabôr de cada um. Ella tem

nas sociedades humanas as mais fundas rai-

zes e se, em cada seculo, cada sociedade é

representada por um systema de architectu-

ra,
— é que a architectura soube compre-

hender e exprimir claramente as necéssicjæ-
des e as ideias do seu tempo».

E se um edificio satisfaz a um program--

ma que está ligado ás necessidades de um

povo, ás suas ideas e a uma epoca da sua

vida social, um monumento que fica é o

passado que ressurge n'uma das suas mais

bellas expressoés.
Entre nos sente-se que entramos n'um

periodo de renovamento intelectual e artisti-
,

co. Renasce o culto da tradicão.

Por todo o paiz, mas principalmente no

Norte, corre uma aura de amor pelos nossos

monumentos mediévos e, sob o impulso pa-

triotico e energico do Snr. Dr, Alfredo de

Magalhães, inicia-se a obra magnifica de res-

tauracão para trazer esses velhos e bisarros

monumentos á sua feicão primêva.

ffl

MATRIZ. — S. Salvador de Anciães

Fachada principal. ■» *.
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MATRIZ. — S. Salvador de Anciães.

Portico lateral.

E' a Casa da Camara de Braganga — ®

essa joia de architectura civil românica, uni-

ca no seu genero. E' a matriz de Barceilos.

As igrejas de Pacos de Sousa, Travanca e

fantas outras que em breve surgirão expur-

^adas do que a ignorancia dos homens n'el-

las fez de maligno e restituidas á sua primi-

tiva forma.

A architectura românica nunca se ma-

mifestou em Portugal pelo arrojo e grandiosi-
dade das concepcôes.

Paiz pobre — uma nacionalidade em for-

ma^So
— em que as guerras. as mais das

vezes, absorviam tôdas as energias
—

pobre

íoí o seu patrimonio artistisco.

Afora algumas cathedraes de um mais

<>usado delineamento e de alguns templos de

mosteiros de mais magnificente rplano, como ffl

■Castro de Avelãs e Pacos de

Sousa, Pombeiro, e poucos

mais, as igrejas românicas, tão

largamente espalhadas pelo nor-

te do patø, são de traca simples

e, por vezes, ingenua, acanhadas

nas suas dimensôes, mas bas-

tantes, então, para as necessi-

dades dos pequenos nucleos

-de popula^ão que serviam.

Mas, no seu apoucado conjun-

to, deníro da liberdade indivi-

duál que constitue uma das

caracteristicas d'essas singelas

edificacôes, quanta harmonia

no emprego das formas, quan-

to n'ellas se fazia sentir o ins-

tinto das proporcôes e a unida-

de do estilo !

Entre essas nossas sobre-

vivencias d'um distante passa-

do está, na região de Traz-os-

Montes. a igreja matriz de S.

Salvador de Anciães.

Menos resistindo ás inju-
rias do tempo, ou talvez mais

desamparada do carinho dos

homens, essa igreja é hoje uma

ruina.

No entanto é bem digna
de estudo e, talvez. ainda me-

recedora de restauro.

0 seu typo de românieo,
distanceia-se baslante do que

caracterisa as nossas igrejas da região do

Minho, tem uma maior analogia com algu-
mas edificacôes da provincia de Orense, sen-

do interessante registar a estreita afinidade

do seu portico principal com o da igreja de

S. Thiago da Corunha,

0 tra^ado da igreja é simples, constitui-

do por uma sô nave, com a absyde rectan-

gular.
Junto da igreja ha ainda tracos da antiga

muralha.

M. C.

=6883=

ANCIAES. — Ruinas do Castelo.
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noutra cronica nos referimos ås tempes-
tades que teem afligido a Inglaterra : cc-

piôsas nevadas. e chuvas torrenciais que

produziram inundacôes em varios rios e me-

moravelmente no Tamisa, invadindo Londres,
e outros centros da populacão. Mais demora-

63

LONDRES. — Quando decresceram as aguas ; ;
do Tamisa, em Grovesnor Road.

da do que a noticia telegrafica, chegou-nos
agora a documentacão grafica de alguns aspe-
ctos dessas tempestades, que neste numero

publicamos.

Agora um pormenor pitoresco da tem-

pestade inglesa : a mulher do ministro das

obras publicas, Peel, fez â camara de Pe-

tersfield um pedido de indemnizacão pretex-
tando o mau estado das estradas no dia de

S. Estevão, em que dera uma festa, tendo

por isso de fretar automoveis para recondu-

zir os convidados. E' porem, de saber-se

que esse mau estado consistía, unicamente
na aglomeracão da neve no caminho.

->>" 0 tribunal, logicamente foi de parecer

que o facto aludido era um acto de Deus, e

por esse motivo não tinha logar a indemniza-

fâo. Ainda ha juises em Londres !

E pois falamos de assuntos ingleses re-
cordemos a recente morte de Tomas Hardy,
um dos seus mais apreciados romancistas.

Contava oitenta e sete anos. pois nasce-

ra em 1840 proximo a Dorchester, e desdff

1871 publicou romances muito apreciadpsr
tendo antes sido arquiteto. Era o decano di
literatura inglesa corttemporanea.

Os seus primeiros livros tiveram uW

acolhimento pouco amistoso. Tal sucedeu a

Judas, o obscuro, -historia de um rapáz hu-'

milde que procura elevar-se cultivando a in--

teligencia, que é hoje considerada uma daá-

obras primas do seculo XIX.

Hardy encerrou-se desde os trinta anoí

na sua região natal ao sudoeste de Inglater*
ra, o Wessex.

A sua primeira profissão parece ter ins'

pirado ao romancista a profusão e harmonia

dos pormenores.
As suas descricôes são minuciosaâ e vi-

vas.

Hardy recebeu em 1921 a grande Con-

sagracão literaria do premio Nobel.

Contínua o Mexico ensanguentado pel*
perseguicão de Calles : o dictador mexicana

está recrudescendo as suas violencias e fa**-

zendo novos mártires å Igreja, tantos oS sa-"

cerdotes, iner-

Tomdz Hardy

Literato inglês receûi"

falecido.

ffl

mes meninas,

senhoras, e pa-

cifícos operarios
trucidados em

odio a Cristo.
n

As po ten-

cias permanecem
indiferentes a es-

ses sucéssos, sem
neles intervirem.

So a voz do Papa
se ergueu protes-
tando ofjcialmen-
te no ultimo Con-

sistprio. ;
Em contra-

posigão o gover-
no fasic^sta, ape-
zar de ser tido

como exjtremo defensor da ordem, proibe oá

jornais italianos de se referirem aos desman-

dos ^do | Mexico, nem sequer reprodnzindo
docupientos de personalidades importantes(
americanas.

Segredos da politica, ou preconceito na*

turalista ?

I

«;-j
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A neve interrompeu o trafego nas linhas proximas

de Londres. O pessoal ocupa-se na limpeza

da via ferrea.

E dizemos politica, porque se tratavam ffl

de documentos americanos, e entre a Italia

fascista e a Casa Branca ha certos melindres,

que as chancelarias e os circulos diplomati-
cos conhecem.

Alem disso as eleicôes americanas estão

proximas, e o seu resultado ha de influir

muito na situacão do Mexico. A questão me-

xicana terminará com certeza quando os Es-

tados Unidos quiserem, e um dos candidatos

é partidario da intervenfão.

*

Cá dentro do paia não ha nada de parti-
cular interesse e vida . . .

Não desperta a atencão do povo a vida

comum, embora importente. Não é assim . . .

* Mas registomos a vinda do snr. Ministro

da Guerra ao Porto que deu ensejo a notaveis

demonstracôes de amisade e de aplauso å

obra goyernamental.
0 'snr. Passos e Sousa tem realmente

sabido concitar as simpatias dos elementos

que se ligam å situa^ão.

*

Entretanto nas Camaras Municípais do

pais trabalha-se com febril actividade. Trata-

se do recenceamento eleitoral, onde.o gover-
no mandou inserir os chefes de familia, os

que vivem isolados e os emancipados, embo-
ra sejam analfabetos.

Trata-se de fazer a eleicão presidencial,
e sagrar o snr. general Carmona, que gover-
na por diréito ensiforme, com a unccão do

sufragio popular, fonte, ou melhor, canal do

direito politico. A urna é, ainda, o fulcro da

governagão e o prestigio da autorídade. E

tanto a tem caluniado, å pobre urna ! ®

ILLUSTRAQO

DEDICA£ÃO E

GENEROSIDADE

Em desagravo de ofensas e damnos

feitos ao rei de Melinde, antigo aliado da

corôa de Portugal, pelos habitantes da ci-
dade de Oja, situada na costa de Mocam-
bique, deram-lhe assalto os portugueses,
e, depois de a tomarem, deixaram-na re-

duzida a um moritão de ruinas, Sucedeu
isto no ano de 1507.

No mais rijo do ataque, um moiro

nobre, julgando perdida a cidade, tentou

evadir-se dela, salvando sua esposa. Quiz
porém a sua sorte mofina que, ao sair da

praca, fosse encontrar-se com Jorge da

Silveira, que, com outros companheiros,
ia por ali fazer uma diversão ao inimigo.
0 moiro, medindo toda a grandeza do pe-

rigo, decide-se a dar a vida pela mulher.
Diz a esta que fuja, emquanto ele combate,
e entretem os inimigos ; e arremeíe valorosa-

mente com os portugueses. Apesar da des-

egualdade da luta, por alguns momentos o

intrepido moiro fez jorrar 0 sangue dos seus

contrarios, sem que alguem lhe tocasse. Mas

este esforco não podia durar muito. Quando
as espadas, que por todos os lados o acome-

tíam, iam, em fim, trespassa-lo, acha-se de

improviso abracado pela esposa, que, não

querendo viver sem ele, recusara fugir. e
agora oferecia 0 peito e a vida ao mesmo

golpe. Então Jorge da Silveira, comovido com

esta scena, suspende 0 furor dos seus, e

premeia tanto valor e tão sublime dedicacão
conjugal, concedendo aos dois esposos vida e

liberdade.

erø

O rio Stour transbordou e deixou meio

submersa a cidade de Canterbury.
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63

Não quero assustar ninguem com um

desses contos que pôe os cabelos de pé !

Medo ! A palavra indica alguma coisa terri-

vel . , . Como se pressente o lobo sem mes- <s

VIGO. — 0 trazatlantico <> Francz » e dois couracados

da esquadra ingleza.

mo se ver, não afirmo que seja verdade, maá
'

fi

ouvi dizer a um montanhês experimentado
que, quando o lobo se aproxima por entre

as emaranhadas hervas, ainda sem o ver nem

ouvir ! ! bluff ! ! pôem-se-lhe os cabelos como

os de um ourigo.
Medo ! Não tenham portanto medo. Qui-

sera infundir a todos valor. E' preciso, po-

rem, reconhecer que, nem os mais valentes

se podem subtrahir ao medo ainda que uma

so vez. Medo infundado, inexplicavel, pue-
ril . . . Não dizem que o leão se assusta com

uma aranha e o elefante com um rato ?

Esses medos faceis, mas não menos

terrorificos que os outros, amenizarão um

pouco este relato. Já veem que não ha razão

para sustos.

E. ainda lhes digo mais, riam-se com

vontade dos sustos sem tom nem som que
tenham apanhado.

Quantas recordacôes me lembram neste

instante pugnando por serem as primeiras a

passar ao papel !

Estavamos ceando. â hora do crepuscu-

lo, num casarão com honras de castelo, si-

tuado no alto de Maestrazgo. Bateram leve-

mente â porta. A creada meteu-se pelo cor-

redor escuro que era preciso atravessar para
ir abrir, e de repente volta para traz gritan-
do como uma doida. 0 panico apodera-se
de todos, chegando alguns a esconder-se na

sombra com a faca nas mãos : e uma voz as-

sustada :
s

— Mas sou eu. . . sou a Maria José. . .

Como é que se assustou Guadelupe... se

entrei tão tranquila ... se lhe dei as bôas

noutes com a maior naturalidade do mundol

0 panico- desfaz-se em risos sem em-

bargo de algiins coragôes baterem ainda

apressados.
Num outro dia, digo, outra noute, numa

esplendida cidade da beira-mar estavamos to-

dos cerca da porta fechada de uma grandê
casa bem iluminada. Chamam. A filha da

casa abre a porta e torna a fecha-la com es-

trondo e a tremer.

— Que é ?

Corremos a abrir. Era o moco de reca-

dos, um bom homem, que diz contrafeito

entre acusador e excusando-se :

— Mas se não fíz nada . . . Então não

sou conhecido ?. . . Eu. . . Eu. . . sempre

quero ver se tenho assim cara de má pessoa.

Dêsculpamos a atrapalhacão da rapari-
ga. Deixou o moco o recado e foi-se meio

convencido, mas com o mau gôsto na boca

^Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||l£

= VIGO. — Projecto dáimagem de N. i
= Senhora do Cdrmo, em I

| Mosite-jerro. — Escultor D. Enrique l
= Marim. \
—
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de, inconscientemente, se ter convertido em espantalho,
Volvidas poucas semanas repetiu-se o mesmo ca-

so e ainda com agravantes : a mesma hora, a mesma luz,
quasi a mesma companhia, as pancadinhas da chamada,
a rapariga que abre a porta e que atira å cara do mo-

co, tremendo e correndo para dentro :

Entretanto o pobre homem gritava de fora :

— Outra vez? Por quem me tomam? Irra ! Não
volto cá ainda que seja para trazer o « gordo » !

De dentro respondiam grandes risadas.
— Mas, menina. . . menina. . .

Não. Não se trata de medo de mulheres. Foi me-

do de um homem e de um homem a valer.

II

Na época da colheita da azeitona acodem aos

campos de Tortosa muitas familias dos povos limitro-

fes, para ganhar durante a temporada do frio um bom

par de pesetas já que para a apanha grandes e pe-

quenos servem igualmente para encher com rapidez as

medidas marcadas.

BILBÃO. — Entre o Real Oviedo e o

Athletico Club. Caine Oscar, do R.

Oviedo, defende as suas batisas.

Bilbão, 5.— Ovicdo, 1

— Portanto estamos combi-

nados. Até â noite.
— Até depois de cear.

Encontro amigavel do Osasino de Pamplona e o R.

da Corunha. Isidro, guarda-rede^ Corunhês

Uns vão nos seus carros ; outros de

comboio ; e outros ainda empregam o siste-

mk mixto de ir a pé e de comboio para pou-

par alguns «reales».
Destes ultimos eram os vizinhos de Ca-

lig, Lourenco e Joaquim, que podiam combi-

nar á maravinha os meios de conducão por

não levarem o empecilho da familia. Iam sos.

De tarde pozeram-se de acordo.
— Então tu, Joaquim, partes esta noite

para os olivais ?
— Sim ; Vou esta noite e tu ?
— Eu tambem. Podemos ir juntos.
— Podemos . . . Mas eu não embarco

em Benicarlo. Quero dar um passeio até

três ou quatro estacôes adeante . . .

— Tambem eu. Embarcaremos em San-

ta Barbara, sim ?
— Sim. Deve lá passar o comboio âs

trés da madrugada pouco mais ou menos.

C. Desportivo,
defende.

III

Lourenco estava impacien-
te, Acabara de cear ha bastan-

te tempo e Joaquim não se re-

solvia a aparecer.
— Este diabo com a sua

demora é capaz de me obrigar
a embarcar antes do combinado.

■53 E não me dão certas as contas,

Diz-lhe a mulher :

— Se os rapazes não estivessem já dei-

tados iria um avisa-lo. Porque não chegas tu
a casa dele ?

— Ora ! E' tanto de lá aquj como daqui
lá. . .

— Queres que eu vá num instante ?
—Schiu, schiu... Eram atencôes de

mais. Olha, eu vou-me embora. Se ele não

vier, Santas Páscoas. E se vier, diz-lhe que
estenda as pernas que depessa me agarra.

Despediu-se da mulher que passados
dias lá iria ter com a petisada ; deitou ãs

costas a manta e a saca com o farnel e pôs-
se a caminho. A estapão de Benicalé dis-

tava uns sete' quilometros. Mas como ele

queria passear, deixou a estrada e dirigiu-se
por atalhos a Vinaroz.

(q A noite estava fria mas muito poética.
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VIEIRA DO MÎNHO. — BRANCELHE. — Antigo Largo.

Embrenhar-sé pofc;
ele dentro, agachar-sé
e pôr-se â espreita,'
foi obra de um mo-

mento. 0 vulto passou.

apressado . Lo u r enco

esperou até o perder
de vista deixando-o le-

var a deanteira. Por.
fim saiu do esconde-

rijo para continuar sem

pressa o caminho e

meditando :

— Não sei o que
me acontece... Eu que

sou até capaz de . . .

IV

A lua, num dos quartos, dava luz bastante

para evitar algumas topadas, e suficiente pa-

ra o deixar gelado quando ouviu atraz de si

passos de alguem que lhe ia no encalco, e

viu —

ao voltar-se, claro, e não de todo, se-

não um bocadinho, o preciso para ver pelo
canto do olho sem deixar de andar. — e viu,

digo, a meia claridade da lua, um vulto que

o seguia carregado com um saco ou coisa

parecida.
Sentiu o «bluff» que arripia os cabelos

da cabeca å aproximacão do lobo e apertou
o passo.

Mas, o do saco apertpu-o tambem. E

Lourenco suando já na noité fria e poética,
por um resto de valentia, aproveitando uma

curva do caminho, deu âs de vila diogo
quanto podia. Quando voltou a cabega tinha-

se adeantado tanto que já não viu o vulto

suspeito. Respirou tranquilo ... e comefou

a recreminar-se :

— Mas que é isto ? De que me assus-

to ? Não te reconheco, Lourenco.
. . . Como se um homem fosse alguma

coisa para ti . . , Claro que és pai de filhos ;

mas, apezar de o seres isto não está bem,

Eu que passo de noite pelo cemi-

lerio como Pedro pela sua rua, eu

sou capaz de. . .

E, ! bluff ! . . . outra vez. 0 vulto

surgindo dentre as trevas acercava-

se-lhe de novo e a passo de carga,
Louren?o deixou os raciocinios para

a primeira oportunidade, e, fatigado
pela primeira corrida que o inutilisou

para segunda, procurou ao menos, es-

tugando o passo, conservar uma dis-

tancia regular entre ele e o seu perse-
guídor. E assim, ofegante, deixou ao

lado a estacão de Vinaroz e, zupa que

zupa, atravessou Uldecoma quasi sem-

pre com ele â vista. Estava a pontos
de desesperar quando viu um canavial.

63
I

S

0 vulto qúe lhe tomou a deanteira fala-

va tambem sô como um homem bebado.
— Pois, senhor, não sei... mas diria

que era Lourenco. A mulher disse-mé que

tinha saido há um quarlo de hora. «Corre

Joaquim que depressa o alcancas». Mas o

diabo do Lourenco parece ter pernas de gal-
go. Vamos . . . se é ele . . . So por acaso po-

dia ser outro seguindo o mesmo caminho

quasi desde Calig ... Se é ele não sei co-

mo explicar tanta pressa. Temos tempo de

sobra para chegar ao comboio. Por este an-

dar já Louren^o deve estar em Santa Bar-

bara.

Quando Joaquim chegou â dita estacão

e não viu o compadre, encolheu os hombros

e exclamou :

— Pois, senhor, não era ele . . .

Passada uma hora chegou o comboio e

Joaquim subiu. Tinham já dado o sinal de

partida, quando Louren^o chegou a correr,

subindo para o comboio já em marcha.
— Caramba ! Por pouco não chegava a

tempo. Quanto tinha adeantado com o medo,

tanto ou mais atrazei . . . tambem com me-

do . . . Não me conheco ...

BRANCELHE. — Teatro.
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TEMPLO DO SAMEIRO

A fachada do templo cufa capela-mor está
sendo demolida para se construir a

nova abside

Pensamentos diversos

Ha muitas pessoas que, infeliz-

mente, se iludem com o desejo de

rivalisar em opulencia com os visi-

nhos ricos. e, em vez de se tornarem

superiores a eles pela pratica de boas

e nobres accôes, condenam-se å es-

terilidade da inteligencia, â infecun-

didade do espirito e da imaginacão,
å privacão dos gozos mais puros e

elevados, å ignorancia, senão ao vi-

cio, por uma aparencia vã e digna
de censura.

*

0 benefício que se faz sem dis-

ceraimento alimenta a ociosidade, e

pode incitar a mentira, a fraude e os

artificios de toda a especie.

v

"'fr

Ô pobre mau venderá tudo, sem

exceptuar a virtude. Por isso, quan-
do não houver cuidado na distribui-

pâo de socorros, áugmentará o nu-

mero de pobres maus.

Tomai uma arvore pequena e tenra, tirai-a da

parte onde está, e transplantai-a em outra. Porventura

custar-vos-ha muito arranca-la. ou secará? Nãoporcer-
to: antes em poucos dias tornará a seu primeiro ser,

na frescura, folha e fructo, E a essa mesma, depois de

quantidade de anos. e tendo lancado grossas e largas
raizes, se lhe quizerdes fazer o mesmo beneficio, pode-
reis com a facilidade que tivestes quando ela era crian-

ca ? De nenhuma maneira ; porque então já não apro-
veita a arte e o poder do pomareiro, senão o poder e

forca do machado. Pelo que, isto de doutrinar o princi-
pe, industria-lo, e obriga-lo a seguir a virtude, seja em

seus primeiros anos, e quanto mais na infancia melhor.

Tomai um vaso, e deitai-lhe dentro o licor que

quizerdes, ou tenha bom ou mau cheiro; e vereis que

conserva sempre em si aquele que teve a principio. Da
mesma maneira os meninos; aquela doutrina que na

primeira edade receberam, com essa ficam até morrer.

Sameiro. — 0 altar-môr do templo, agora em demolicão
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BRANCELHE.—A feira do gado.

V

Como os dois compadres iam em vagons

diferentes não se viram até chegar a Toríoca.

— Olá ! Tu, Joaquim ?
— Tu. Lourenco ?
— Pelo vislo viajámos juntos ?

— Parece que sim . . . Juntos e sepa-

rados ...
— Mas, ouve lá, eras tu que vínhas

adeante de mim pelos caminhos e atalkos?

Eras tu, Lourenco ?
— Então eras tu, Joaquim, o que vinha

atraz? — contestou Louren^o, comecando a

ver claro na noite escura do seu inconceLivel

espanto.
— Pois demos uma bôa corrida, ami-

go . . . Como se tivessemos apostado em ba-

ter o «récord» da velocidade.,.

E acabou com uma frase

quasi de filosofo moralista:

,

— 0 mais bonito é que

na consciencia não me rerrior-

de nenhuma accão má ... Se

me chega a remorder . . . Não

sei o que me acontece . . .

Juan M. Borras Jarque.

ARROJO DE UN PORTUGUEZ

NA INDIA

A decadencia do imperio,

portuguez na India comecou no

reinado de D. João III, não obs*
'

tante as victorias importantes que

vinham de vez ém qũando ilus-

trar as nossas armas, e glorificaí;
o nome de Porlugal. Porém, des-

de que este nobre paiz perdeu ■&■■.

sua independencia ; desde que Fi-

lipe II de Castela, usurpando a

coroa portugueza, deixava com

afectada negligencia 'marearem-

lhe o brilho os nossos inimigos,
aquela decadertcia, com tudo o

mais que nos era contrário,' correu

a passos precipitados.
Os soberanos da India nâo tardaram,

portanto, a aproveitarem-se do ensejo, unin-

do-se pará nos expulsarem daquelas regiôes,
vingando-se assim das derrotas e afrontas

passadas; circunstancias que os inglezes e os

holandezes souberam explorar em seu inte-

resse e nosso dano. Foi neste estadô de

coisas que sucedeu a anedocta que vamos;
referir; a qual, justamente com muitas ou-'

tras da mesma natureza, explicam o misterio

da conservacão das reliquias daqueje imperio
em nosso poder, ainda de bastante importan-
cia ao sacudirmos o jugo de Hespanha,apé-
sar de sessenta anos de cativeiro, e do es-

forgo combinado de tantos e tão poderosos
S inimigos.

63

=6883=

0 rei Piiro venceu os ro-

manos em duas batalhas, mas

sofreu tal deslroco e estrago

que disse : Se venco outra ba-

talha, os romanos dão cabo de

mim. Outro aspecto de Brancelhe em dia de feira.
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No ano de 1589 achavam-se sublevados ®

contra os portuguezes quasi todos os reis da

costa de Melinde, e para os castigar, e repri-
mir a rebelião, percorria aqueles mares uma

armada comandada por Tomé de Souza Cou-

tinho. -

Andando nesta diligencia, entrou a ar-

mada no porto de Lamo. 0 soberano deste

paiz tinha feito muitas trai<;ôes aos portugue-
zes, e era um dos principais incitadores

daquela revolta. Porém, não estando ainda

em guerra declarada contra nos naquela
ocasião, Tomé de Souza, posto que estivesse

mni certificado dos seus conluios, e do odio

que nos tinha, não queria romper as hostili-

dades sem tentar algum esforco para trazer

pacificamente o dito rei â obediencia da co-

roa de Portugal. Por conseguinte, en-
trou no porto como amigo, e esperou

que o rei o viesse visitar a bordo da

nau almirante, como costumavam fa-

zer os soberanos tributarios de Portu-

gal. Esperou, mas debalde ; o rei não

aparecia: e, admoestado, dilatava a

visila com tão futeis pretextos, que

deixava manifesta a sua má vontade,
dando motivo aos portuguezes para se

recearem de alguma traicão.

Hesitava o capitão-mor da armada
o que faria, quando D. Bernardo Cou-

tinho, illustre cavalleiro da familia de

Marialva, que vinha a bordo da nau

almirante, se offereceu para trazer pre-

so o rei moiro á presenca de Thomé

de Sousa. Tanto este, como todos

quantos escutaram a proposta, olharam

assombrados para D, Bernardo. Com

effeito não se podia crer que elle fa-

lasse com seriedade, sabendo-se que

o rei dispunha de muitas tropas, e se

achava cercado de grande apparato
bellico. Aquelle fídalgo, porém, era

tão valente e destemido ; tinha dado

mostras por vezes de lanta coragem e valor, 63

que Thomé de Sousa, vendo-o insistir no

offerecimento com singular decisão, concede-
lhe licenca para ir á terra, so, sem mais

coinpanheiros, como elle proprio requeria.
Metteu-se D, Bernardo em uma lancha

da nau, e foi direito á praia. Assim que sal-

tou em terra disse que tinha de communicar

ao rei negocio de suma importancia. Leva-

ram-n'o logo sem dífficuldade ao paco ; mas

apenaselle chegou á presenca do soberano,

lan^a-lhe a mão esquerda, segurando-o com

forca, e com a direita arranca de um punhal,
que trazia escondido. E ao mesmo tempo que
isto executava com o mais rapido movimen-

to, declarava que assassinaria o rei, se al-

guem désse um passo, ou fizesse o menor

signal para o defender. Depois ordenou ao

monarcha que o acompanhasse a bordo, e s

sem levantar d'elle a mão. nem lhe arredar o

punhal de sobre o pcito, foi-o levando até á

lancha, por entre os soldados moiros que bra-
miam de colera, e se mordiam de raiva, ven-
do-se contidos pelo ferro, que ameacava a vi-
da do seu rei.

D'est'arte chegou D. Bernardo Coutinho
a salvamento com o seu prisioneiro á nau al-

mirante, Ninguem a bordo julgára possivel
a empreza, Porém, o que antes era tido por
mais que temeridade, por loucura remada-

da, viam-n'o agora realisado. Assim ficou

desarmada a rebellião, o rei obrigado a

acceitar as condicôes que lhe quizeram im-

por. e os monarchas, seus visinhos, atemori-
sados e receosos de gente que era capaz de

commelter semelhantes arrojos.

Aspecto de Brancelhe em dia de feira.

r\ primcira missa cclcbrada

na ^lmcrica

0 primeiro sacerdote que celebrou o sa-

crificio da missa na America, depois de des-

coberla por Colombo em 1492, foi fr. João

Peres, portuguez, religioso de S. Francisco.

Disse a missa no porto de S. Domingos, em

uma capela que o mesmo padre fabricou de

ramos de arvores, collocando n'ella o Santis-

simo Sacramento.
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Anecdotas Historicas

Orgulho patrio s Septemvira

D. João III disputava brincando com a

rainha D. Catarina. e entre outras levantaram

a questão se S. Pedro fora português, se cas-

telhano.

Entrou na sala, nessa ocasião, o Conde

de Vimioso, D. Francisco de Portugal, e pre-

guntado sobre o objecto da disputa, disse:

— Senhor, é S, M. a Rainha quem teve ra-

zão, por que S. Pedro, se fora português, não

negaria a Cristo.

Agudeza diplomatica

Era inviolavel preceito dos persas que se

ajoelhasse ao chegar â vista do Rei. e entre

os gregos uma tal cortezia se tinha por in-

famia.

Os tebanos enviaram Ismenias por em-

baixador â corte persiana e eis como ele ex-

cogitou o meio de satisfazer tão encontradas

leis. Como chegasse â vista del-Rei deixou

cair um anel e inclinou-se logo a ergue-lo do

chão, e deste modo equivocou a cortezia com

a mera contingencia.

Pagão alegado a proposito

Na Capela Real de Lisboa prégava um

Padre da Companhia de Jesus, e era o Ser-

mão da Paixão. A Rainha entrou quando o

sermão ia já em meio e mandou recado ao

padre para que de novo comecasse. E ele,
com sátira finissima o comecou alegando
o verso ovidiano :

— ĩnfandum, tegina, /ú-
beas, renovare dolorem ! E ordenas tu, ô rai-

nha, que eu renove tão afrontosa dor !

A medida certa

D. João, conde da Castanheira, era cha-

mado de alcunha o parvo. mas nem sempre

dava mostras de o ser. Um dia estava ele

na Misericordia com o vereador da fazenda

D. Estevão de Faro, fidalgo que era dado a

zombarias,

Chegou ao grupo o visconde de Ponte de

Lima e comecando a falar-se deste titulo, D,

Estevão que quís zombar com o Conde da

Castanheira disse :
— o senhor conde nos ti-

rará de duvidas, e explicará que coisa seja
visconde.

E o Castanheira, prontamente. retorquiu :

E' mais que vos e menos do que eu.

Uma tal Chloe fez as sumptuosas exe-

quias de sete maridos que teve, e como de

tal fizesse referencia no epitafío do ultimo,

criticou Marcial, acusando-a de os ter morto :

De sete maridos jå, Chloé o enterro fez,

Gaba-se disso. E bem: Eram vivos talvez?-

0 fruto da victoria

Venceu Anibal a batalha de Canas e

aconselhado dos seus a que perseguisse o

inimigo fugitivo não quís faze-lo, por cujo
motivo disse Barca, cartaginês, aludindo å

perdida ocasião de coroar tão boa fortuna :

— Vencer, Anibal, sabes: usar da vi-

ctoria desconheces.

Cantigas de freiras

Era bispo do Porto D. Feraando Correia

de Lacerda e soube que as freiras de S. Ben-

to cantaram numa noite de Natal certas co-

plas menos graves. Poz-lhés preceito de que

de futuro não cantassem nenhuma, que ele

primeiro não revisse. Mandaram-lhe as que

possuiam, e o Prelado as despachou escre-

vendo por baixo das que bem lhe pareceu:

Esta se pode cantar. Fernando Bispo do

Porto. As freirinhas, com ingenua malicia

vingaram-se, pois acabada a letra, continua-

vam todas em chusma: — Esta se pode can-

tar, Fernando Bispo do Porto ; Esta se pode
cantar, Fernando Bispo do Porto.

Ecos do mundanal ruido

S. Francisco de Borja visitando uma re-r

ligiosa, filha dos Marqueses de Cerralvo, a

tratou de Reverencia, e ela por Senhoria, que
era então o tratamento civil mais prezado, 0

Santo, mal sofrendo a honraria mundana

advertiu-a com graca : Bem podeis esqueceri

vos da Senhoria, pois eu da Reverencia me

não esqueco.

Despedida sagaz

0 gran-Prior do Crato D. Djogp de Al-

meida acertava de apear-se da mula quc

montava, quando um fidalgo lha pediu eniT

prestada para se por em casa. E ele, saben;
do que tal sujeito era avezo a não restitviir o

que lhie emprestavam, disse :
— Leye-a V*

Senhoria, mas deixe-me abra?a-la que não

s sĩ[ se a voltarei a ver.
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Condigôes de assignatura da JUustratãO (SfrtMm
PORTUGAL :

Ano

Semestre

Trimestre

A cobran$a feita pelo correio tem o augmento da respectiva despeza

Colonias :

Ano

Semestre

Trimestre

ESTRANGEIRO :

Ano

Semestre

Trimestre

Numero avulso

60S00

30$00
15$00

64S00
32S00

1P

80S0O

40$00
20S00

1$50

Toda a correspondencla relativa a asslgaaturas, deve ser dlrigida
å

Administrafão da ILLUSTRA$ÃO CATHOLICA — BRAGA

Telefone, 212

nveis e «1

RUGBY

Os carros prcfcridos pcla sua clcgancia c

modicidadc dc prc^os

5TAND RUGBY

ATenila úa Liberûade, 32
BRAGA

USA. FIIHO i C' l."
Grandes Armazens da Caixa de Crédito Bracareose

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 Haquinas de costura. Fazendas de

Iã e algodão, fato feito etc. Especialidade
em CAPAS ALENTEJANAS

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

•s
X

X

<

X

Tintos para Igrcja
147 — Rua da Cruz de Pedra - 151

BRAQA

A mais antiga tinturaria de Braga, usando
dos processos mais modernos, presta-se a sa-

tisfazer qualquer encomenda para tingir quais-
quer objectos proprios para Igreja, tais como,
paramentos, cortinados, etc. Tambem tinge
vestidos de senhora e fatos para homem. Sa-

tisfaz qualquer encomenda pelo correio.
Pedidos a Manuel José Gomes, Sucessores
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