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Aoriente
da cidade bracarense, na mais al-

ta elevacão de uma serrania dôce e apra-
sivel que já devia ha muito estar vestida de

frondoso arvoredo, se uma oposifão faciosa

e sem criterio, não malograsse um bom di-

ploma do dr. Manuel Monteiro, ergue-se o

santuario de Nossa Senhora do Sameiro.

Ergueu ali, a devocão de nossos maiores

um monumento esbelto, para comemorar a

definÍQão dogmatica da Imaculada Conceicão,

Apos o monumento, fundou-se uma capela, e

a esta seguiu-se a construcão de um Templo
de maior majestade. Maior majestade, dize-

mos, em aten^ão â modesta traca da capeli-
nha, não que realmente seja de imponencia
a sua frontaria. Já maiores proporcôes se

notam na abside, com o seu deambulatorio e

forma pentagonal, se bem que, concluida,
venha talvez a ficar um pouco soturna, pois
houve o mau gosto de lhe encostar residen-

cias e outras dependencias que lhe virão a

roubar luz se — o que ignoramos
— não hou-

ver o cuidado de lhe abrir alguns amplos vi-

trais, como os que antes iluminavam as nos-

sas basilicas no cume desses montes, irizan-

do policroma luz o seu mistico ambiente,

De ha uns seculos para cá, a perda do

sentimento liturgico e do verdadeiro espiiito
de piedade trocou as belas igrejas romanas,

bisantinas, romanicas e goticas e ainda da

primitiva renascenca por esse desgracado es-

tilo de toca de toupeira, que parece odiar a

luz bendita de Deus.

Quanto mais belos não seriam os tem-

plos de grandes janelas, adocando a crueza

da luz com vidros multicolores, e que a bar-

barie dos ultimos seculos, com o seu criterio

piegas, artificioso, de um pietismo merenco-

rio e inestetico, tapou até meia altura de ti-

jolo, como se vê, por exemplo, em S. Fran-

cisco de Guimarães ?

Mas voltemos ao Sameiro. Logar santi-

ficado, logar consagrado pela devocão ao cul-

to de Maria, tem-se feito centro de devotas

peregrinafôes, local de grande piedade. E

mercé das esmolas dos fieis, que ali acorrem

a prestar culto a Maria, ou vão em passeio

espairecer aos pés da Virgem, contemplando
o horizonte dilatado, mercê dessas esmolas

vai, a pouco e pouco, crescendo a fabrica do

templo e seus anexos,

Branca pedra da freguesia que tem o

nome desses materiaes finos de construcão,
— Pedralva — e madeiras de toda a redon-

deza tem sido transportados para o cume da

montanha, dados á Virgem, e por amor tam-

bem feito o transporte.

E' dia sempre de festa o dia da carfea-

da. Entre as «peregrina<;ôes» que na roda

do ano sobem â montanha santa merecem

especial mensão essas peregrina^ôes de car-

ros enfeitados, adornados de ramos e flores,
e guiados por mocas garridas, que vão, tira-

dos por bois pachorrentos e chocalhantes, su-

bindo costa acima, muito alto — para o ceu !

E vão entre cantos e risos ; cantos da devota

musa popular que descanta a Donzela toda

bela, a mais santa em seu primor ; risos que

brotam espontaneos nos labios quando o co-

racão é puro e dedicado ao bem, e que é

uma das formas de louvar a Deus, pois Ele
se compraz no coracão alegre, e é o seu Es-

pirito fonte perene de jocundidade e conso-

îacão.

As carreadas para o Sameiro, são deste

modo, um alegre sacrificio, um louvor prati-
co, um tributo de amor. Os seus descantes

e os seus risos, por vezes algum inocente

bailado e folguedo devem ser tão agradaveis,
se não mais agradaveis aos olhos divinos,

que tanta fingida austeridade que julga sô

bem merecer porque desfia um tropel de ora-

côes entre falsos suspiros, com porte cabis-

baixo.

Sim. As carreadas para o Sameiro, são
das mais belas peregrinacôes que até ali se

fazem. Actos de pura devocão em que se

entregam a Maria, dons materiais que hão de

erguer-lhe um templo, e com eles o dom de

si mesmos, o dom do seu tralhalho. E' um

ofertorio bem compreendido, essa festa popu-

lar, em que a devocão dos nossos campone-
zes — do campo dos lavradores seus filhos

são tambem— se entrega para gloria da

Trindade Beatissima e honra de Maria, total-

mente, em plena dadiva ; Bens materiais, la-
bor do seu gado, trabalho de suas mãos, e

com isso tudo, um coracão alegre que no

meio do sacrificio e do trabalho santo, pror-
rompe em rísos e bailados de suave ritmo,
e em canticos de amor e meiga devocão å

^ Virgem do Sameiro, do campo terna flor.

i= í=i
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BRAGA — Campo Conde Agrolongo. — Ponto de partida da carreada para o Sameiro

(Fot. - Chic ile Alberto Marques)

SAMEIRO — Chegada da carreada de madeira para o templo
(Fot. - Chic de Alberto Marques)
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Asua
carta á'Ypres entristeceu-me, en-

cantou-me ; quando me chegou âs mãos

tactei-a, virei-a, revirei-a com ancia e com re-

ceio de abrir. E' que ao ver o carimbo forte

da posta, onde isoladas, negras, as letras

muito esguias. diziam Ypres. confesso. tive

a impressão de palpar a mortalha dum espe-

ctro. de sentir dentro desse exiguo quadrado
violeta. uma sombra voltando á vida, porque
essa carta vinha dos meandros duma povoa-

Cão em ruinas onde echoam gemidos, ago-
nias. onde se amontoam cacos e cristais, sê-

das e rendas, farrapos, o ferro-velho duma

guerra extensa, a tragica feira da ladra do

pô, da devastacão e da morte.

E parecia-me ouvir gemidos, sentia tre-

mer, na minha mão, vencedora e desgracada
em miseria e triunfo, a alma martir da sua

linda terra d'arte e de beleza, ressurgindo de

entre os cacos e os trapos, das calicas e das

ruinas, para o sonho duma nova vida. Eter-

namente — perdão ! — mais por ela. pelo vi-

vo esplendor dessa linda ressurreicão. abii-a

afinal num alvoroco danseio, de comocão.

Voltou emfim â sua terra renascida e já
viu decerto, entre lagrimas, as ruinas do seu

lar, onde amou, viveu as horas ardentes da

sua vida. os instantes unicos da sua felicida-

de. o canto amigo onde nasceram e morre-

ram os seus. onde os seus filhos nasceram

tambem e onde decerto vão ainda — extranho

destino o vosso ! — viver e morrer.

Já foi ao velho cemiterio, cobrir de flôres

a campa rasa de seu marido, heroe nimola-

do, como tantos outros, å terra querida nas

horas crueis da invasão ? ! Já foi, advinho-o,

que nunca e nunca ha-de esquecer esse forte

rapaz. alegre, feliz. vivendo para si e para os

seus filhos e,
—

quem sabe ? — morrendo

ainda, resignado. contente, pela sua liberda-

de futura.

Pobre rapaz !

Mas deixemos estas lembrancas tristes

e vamos para as alegrias do presente, louvar

a ressurreicão milagrosa da sua grande terra

desvastada.

Na sua carta simples, perpassa vibrante

a rajada forte dessa febre heroica, reparado-
ra, desse entusiasmo ardente de reconstrucão,

que volve tão epica, no momento do renasci-

mento, a alma da sua terra como nas horas

amarguradas em que sucumbiu.

Eu sei,.. eu sei... Foi um sonho cruel...

As ruinas desapareceram, e de novo o es-

plendor voltou como se a guerra fosse apenas
um pesadelo longinquo, aqui. ali, ruinas ain-

da, como chagas cicatrisadas, gilvases de glo-

ria na cara dos heroes, tudo tão longe no fu-

mo da lenda jâ que as creancas vão ouvir á

hora terna dos serôes quando os rosarios

cantam piedosos nas mãos dos velhos, as

saudades crepitam como chamas na lareira

dos coracôes. E perdoa o que sofreu pela
grande conquista que vae obter.

Eu compreendo, louvo, admiro o seu ar-

dor tão juslamente cego que a não deixa ver

que o voto ås mulheres, é uma monstruosi-

dade, um atentado contra a grandesa femini-

na. Eu admiro o seu governo no esforco her-

culeo de soerguer uma patria, de a levantar

das suas ruinas heroicas mas repugna å mi-

nha sentímentalidade essa lei brutal que vai

roubar å mulher, todo o seu encanto, desva-

necer-Ihe o sonho, esmagar-lhe a poesia, ani-

quilar-lhe o poder.
A mulher, sô é grande no lar, na sua

doce, piedosa missão de companheira e mãe,

educando, amparando, produzindo, numa do-

ce jardinagem de amor. as almas do futuro.

Quem fez a alma dessa grande na^ão,

que gerou a heroicidade epica dos bravos que
a defenderam ? Qaem creou, produziu, eíisa

nobresa de caracter colectivo qve foi e será

a maior forca da Belgica sacrificada ?

A sua mãe, as mães de todos, a mulher
emfim ! E não votavam então aquelas que

pela sua patiia se devotavam num aposlolado
sublime. Não foi no parlamento que essa

obra se fez: foi no lar que esse prodigio se

realizou.

Não foi discursando, no tablado dos co-

micios, que essa obra medrou e produziu :

foi na casa cantando e resando å beira dos

bercos ; no ínlimo da vida onde a mulher es-

plendendo e triunfando na sua verdadeira

missão, realisou, dia a dia, hora a hora, essa
defesa mais heroica que a dos arsenais que

fraqueja á primeira granada, que não céde ás

balas porque bem da consciencia, porque é a

forca moral.

A Belgica deve-lhes tudo e como pré-
mio, diz, vai conceder-lhes (creio bem que
não) o voto, esse vil direito que tanto a en-

tusiasma e julga merecer.

Extranho premio que lhe rouba a forca,
que lhe esmaga o prestigio, que a não eleva
até ao homem, porque tirando-lhe o encanto,
o valor, a poesia, afastando-a do lar, rouban-
do-a á ternura dos bercos sômente a rebaixa
até ao homem afinal.

José de Faria Machado.

S
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JHfaBeío tMariano
(IMITAgAO)

Avc Jfaria San/fs'ima,

Bcn/gna Istrcla do ntar,

Qcícm do hoito cc/cstc,

Dc Dcns Mãc l'ti^ct/t scm />ar /

]{va ctii avc t/ ansmudada,

Fc/a culpa cm ti ttão /tá

Gcmarda c''râa dtvtiia,

Hoic c sctttprc a luz ttos dci

Imac/i/ada J/ar/a,

Joia d'ctlic/ co fulgôr,

Ka/cndario de c/o<>ios

L/êdo canto etn teu lonvô) .

Memoria/ da /ci santa,

Ne/e quetn descreu jamais ? . . .

Ora a Deus, ô Jlãc clemcnte,

Pe/os teus f/hos mortais.

Que gemendo suplicámos

Rcmedio p'ra nosso mal,

Sempre a ti, Mãe, recorremos :

Temos acaso outra egual / . . .

XJnicamente ternura

Ve/ttos em ieu coracão,

Xis dos mistetios divinos,

%cla nossa sa/vafão /

Augusto, Arcebispo d'Evora.
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Exposicão de Guadros do Pintor Joaquim Lopes
— No SalãO Silva PortO, 110 Porío

De há um tempo para cá, no nosso
®

burgo do Porto as exposigoes de Arte

sucedem-se umas ås outras numa conti-

0 PINTOR JOAQUIM LOPES

nuidade que consola, quando não as há,
como ainda há pouco sucedeu, duas e

tres exposicôes abertas ao mesmo tem-

po, o que nos demonstra que os

portuenses se vão preocupando
um pouco mais com os assuntos

das Belas Artes, deixando para

um plano mais afastado o seu

conhecido afinco aos negocios, e

dando assim largas ao espírito e

å vista.

Mas, a que veio este introi-

to? Veio apenas para vos dizer

que ainda mal fechada uma expo-

sicão de pintura, logo outra se

abre no Salão Silva Porto ; a Ex-

posicão dos ultimos trabalhos do

ilustre pintor Joaquim Lopes e

que eu vos venho falar dela com

a minha costumada sinceridade e

lealdade.

a

Joaquim Lopes é um dos novos

que pelo seu estudo e presistente tra-

balho aliados ao seu talento tem segui-
do sempre avante e tomado por isso

um dos primeiros logares na fila dos

pintores portuguezes, modernos.

Tem talento e não tem vaidade, e

no entretanto todos os seus trabalhos

tem individualidade.

Traz-nos å exposicão cincoenta

trabalhos; figura, marinha e paisagem.
Observados os seus trabalhos des-

preocupadamente, mas com interesse,
sem outro fim mais do que guardar uma
nota impressionativa deles, n6s verifica-

mos que o distinto pintor está neste

momento passando o periodo do amarelo,

tal como no seu tempo, o grande Mes-

tre, hoje morto, Marques de Oliveira,
teve o seu momento do gris (cinzento),
como ele tantas vezes m'o disse, em

frente de alguns dos quadros dessa

epoca.

O pintor distinto, que é Joaquim
Lopes, em quasi todos os seus quadros
expostos dá notas de amarelo, em tons

PORTO-A PRAQA NOVA

Quadro do Pintor Joaquim Lopes
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diversos, que brilham ante os nossos

olhos, como o som dos clarins vibra

aos nossos ouvidos. E fal o, não para

espantar os que visitam a exposigão,
mas, sim porque, neste periodo das

suas manifestagôes artísticas é aquela
cor a que produmina especialmente na

sua retina e o obriga a transpo-la aos

seus trabalhos com graga interesse e

precisão.

Não estou a fazer critica, estou

apenas a deixar nesta Revista a nota

que despreocupadamente lancei na mi-

nha carteira de apontamentos.

A Figueira da Foz, com os seus

barcos, e as scenas diarias da praia que
trabalha, Cabeceiras de Basto, com a

poesia do seu outono, Sebadelhe, com

as suas oliveiras, e as suas manhãs lin-

das, de verão, e o meu querido Porto,
com todas as modulacôes belas que

possui, e de que ele trata em os seus

doze motivos, desde o <A' Porta da

Alfandega>, até ao «A Descarga dos

Barcos », todos cheios de movimento e

de vida, são adoraveis de verdade e de

interesse. Entre estes quadros, um há,
de que muita gente não há-de gostar

porque há-de julgar o assunto por de-

mais vulgar « Ã Praga Nova», mas que

eu admiro pelo que ele tem de bem

feito.

Tomado do alto dum dos torreoes

da Avenida dos Aliados, esse quadro,
a mim, encanta-me pela precisão com

que está feito, pela perspectiva que tem

e pelo que em si encerra.

Nos retratos, há um, cheio de en-

canto para os que amam a verda-

deira intuicão do amor filial. E' o re-

trato da Mãe do pintor.

Com que carinho, com que amiza-

de, com que ternura, deve ter sido fei-

to o retrato daquela que lhe deu o ser.
ffl

Fel-o, estou bem certo disso, mais com
as tintas ideais do seu coracão de filho,
do que com as finas tintas da sua pale-
ta de pintor.

Quem o olha com observagão psi-
cologica, há-de parecer-lhe que daque-
les labios deve ter saido, por vezes, es-

ta fraze de meiguice maternal : Oh, fi-

lho, que trabalho tu tens para me tirar

o retrato.

CASTRO DAIRE. — Tronco da carvalha do

Mosteiro.

E o pintor, ao certo, com o cora-

gão a trasbordar de alegria, há-de ter-

lhe respondido : Não, minha Mãe, fago
este trabalho com o maior dos prazeres,

porque tenho a certeza que estou fazen-

do uma grande obra de amor. E fez

inegavelmente uma bela e amorosa

obra.

Nada mais contem o meu livro de

notas, e por isso, pouso a pena e felici-

to efusivamente o pintor.

Porto, 2 de Maio de 1928.

Antonio de Lemos (Alvaro.)

:^p^3:
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Gladium spiritus: Verbum Dei
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Minha boa irmã :
- - Lembras-te

ainda daquela encantada noite de 1924,

em que, å luz humilde da nossa candeia

vêlhinha, eu fiz vibrar, aos teus ouvidos

atentos, toda a melodia extasiante de

um livro de Sonctos» ?

Aquéla noite, evoco-a eu, agora,

cotisoladamente, ao virar a última folha

de « A Viagem da

J'ida» — o livro de

prosa de uma poe-

tisa — (a mesma que
escreveu os «Sonc-

tosy :
— D. Maria de

Carvalho).
<■■■ A J'iagcm da

Vida » / Mas imagi-
nas lá tu o que seja
o último livro da de-

licada e piedosa au-

tora do « Atravez da

Bruma » '? /

Antero de Fi-

gueiredo, que o pre-

facia, chama-lhe um

« interessantíssimo

livro » onde o «sen-

tir» da grande poe-

tisa cristã penetra
no fundo das coisas

e, iluminado de pen-

samento, sobealto.»

Eu chamo-lhe

um escrínio vivo de

preciosidades, vaso espiritual de ale-

vantadas ideias pacíficas, com revérbe-

ros palpitantes de oiro.

Como Elisabeth Drovvning, D. Ma-

ria de Carvalho, sô revela o que possui.
E, porque possui uma alma pura e bon-

dosa, os seus escritos trazem sempre

consigo uma tal nobreza e uma tal dul-

gura que não podem deixar de se tor-

narem imensamente queridos !

a D. Maria de Carvalho, compreen-

dendo a lei sublime da solidariedade

cristã, dá-nos, admirávelmente, no íeu

último livro, a verdadeira rnzão da Ar-

te e o sentido superior da Vida.

A sua fé é mais alguma coisa do

que uma simples « adesão passiva do

© espírito . E', como em Elisabeth Le-

seur, uma viva assi-

milagão de vcrdades

sobrenaturais, que a

í-ustentam acima de

todas as incoerên-

cias e covardias sis-

temáticas da inteli-

gcncia e do corngâo

Para ela, viver

não é dangar ao ri-

tmo bárbaro duma

cangão sensualista,

nem chorar elegias
frívolas sobre as rui-

nas de Pompeia, de-

baixo do pêso mais

esmagante da Dúvi-

da, como a alma

noctívoga do des-

gragado Musset.

Para ela,

«Viver é caminhar continuamente,

embora

D. MARIA DE CARVALHO

S

Distinta poetisa Temendo, a rada passo, de repente,

Na senda mistenosa achar o lim...»

ffl

Pondo de lado o problema das re-

lagôes entrc a Arte e a Santidade, so-
bre o que sâo interrjssantcs as teorias

de Bremont, que exclui a inteligencia
da percepgão estética, e as teorias de

Yvain Lenain, que atribui âs faculdades

espirituais um papel necessário supe-
rior a todo o fenômeno de ordem fisio-

lôgica, — o que é certo é que a Arte,

quando humana e cristã, tem um alto
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sentido social, profundamente edu- ffl

cativo

Esse sentido, nũo o esquece D,
Maria de Carvalho, mesmo quando a

sua pena de sonetista exímia se volta

para as formas lisas de prosa, como no

seu derradeiro trabalho. E assim, a

sua J 'iagem da J 'ida é heroica e serena,
como uma peregrinacão religiosa, como
uma sagrada romagem toda cheia de

abenegagão e sacrifício, de misticismo
e dor, de amor â virtude e âs almas . .

Moreira das Neves. ffl

pouco Ihe faltava, porque desde menina se

dedicáva á consolagão dos aflitos.

Chorava um menino nas margens do
Ibaizabal ?

Uma menina que brincava n'essas mar-

gens deixava apressadamente os seus brin-

quedos infantis para consolar o menino, que
no mesmo instante trocava o seu pranto em

riso, porque a palavra d'aquela menina ti-

nha tima dogura que serenava todas as do-

res e dulcificava tudas as aflicôes.

Consumiam as chamas a pobre casa de
um lavrador nas republicas de Abano, Be-

gonha ou Dous-tiia, e o lavrador e sua fa-

milia c ficavam sem consolac/io vendo-se

VISEU - Nucleo do C. N. S.
0 Grupo N.°J37 Nun'Alvares armando tendas no 1.° exercicio de bivaque.

(Cliché Alipio Vicente)

MARI-SANTA
(Lenda Biscayuba)

i

O que vou contar pas-
sou-se ha mais de quatro-
centos anos, ou antes

quando S. Vicente Ferrer

andava pelo mundo as-

sombrando o com a sua

préga^ão e os seus mila-

gres.

Mari-Santa era filha

de um pobre marinheiro

de Bilbáo, e devia a pri-
meira parte do seu nome

ao padre que a batisára, e
a segunda ao povo, que
a tinha por santa.

Se não era um santa tal como a Igreja de repente sem tecto com que abrigar-se
quer sejam os que coloca em seus altares, nem pão que levar aos labios ?

Uma compassiva donzela

aparecia no meio d'aquela des-

consolada familia, e a sua doce

e persuasiva voz infundia con-

solacão, esperanca e resignacão
áqueles infelizes.

Chorava uma piedosa mãe

de familia a perda de seu ma-

rido ou de seu filho? A humil-

de filha do marinheiro corria pa-
ra o seu lado e levava o con-

forto ao seu coragão, sô com o

poder da sua palavra, dotada

de um encanto e de uma docura

irresistiveis.

A que empregava assim a

sua vida em consolar os aflitos

VISEU — Nucleodo C. N. S. era conhecida em tudo o vale

0 grupo N.° 37 Nun'Alvares bivacando, no seu I.° exercicio de bivaque. do Ibaizabal Sob 0 nome de Ma-

(Cliché Alipio Vicente.) rÍ_Sant3.
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VISEU — Nucleo do C N. S.

O'grupo-N. 37LNun'Avares e alcateia n.° 17 S. Luiz Gonzaga
A grande saudagão â Bandeira Nacional ao ser arreada, no 1.° exercicio

""""; de bivaque.
rClicbé Alipio Vicente.)

I I

O apostolo Vicente Ferrer, o segundo

Paulo, o clarim do Evangelho, como lhe

chama um dos seus biographos; o trovão

da Europa, como, com mais razão no fundo

que bom gosto na forma o qualifica grande,
historiador da basilica de Begonha, chegou
ao vale do Ibaizabal assombrado com a sua

eloquencia e as suas boas acgôes as três

provincias vasconcas, coma havia assom-

brado as restantes de Hespanha e muitas

da Europa.
Vicente Ferrer pregava em valenciano

na igreja de Santiago de Bilbáo, e compre-

hendia-o perfeitamente o povo, que quasi
na sua totalidade não sabia outra lingua se-

não a vasconga, que então era quasi a uni-

ca que se falava em Biscaya.
Pela noite, convencido de que

o céu está mais proximo dos

montes que das planicieis, se-

gundo diz uma cantiga vascon-

<;a, ia descansar das suas glo-
riosas fadigas em uma pobre
casa situada na cordilheira que

se estende entre Gangurene e

Berriz, onde n'aqueles tempos
se chamara Campo da Leide, e

hoje se chama S. Domingos,

porque o apostolo valenciano

erigiu ali um templo, que tem

subsistido até hoje, ao santo

fundador da ordem dominicana,

cujo habito vestia Vicente

Ferrer.

Contaram-Ihe em Bilbáo as

piedosas acøes em que Mari-

Santa empregava a maior parte
da sua vida, e n'aquela noite,

ao chegar ao seu humilde asi-

lo da montanha, ajoelhou, er-

gueu os olhos e o coracão pa-

ra o Céu, e pediu a Deus que

se um dia enviasse alguma

tribulagão á donzela que se

dedicava a consolar os aflitos,

Ihe enviasse tambem logo o

conforto.

Apenas o servo de Deus

fez tal suplica, é de crer que

o senhor anunciasse que a re-

cebêra propicio.

III

Mari-Santa casou se com

um honrado mancebo que, co-

mo o pai Mari Santa, ganhava
o sustento dedicando se, á ma-

rinha mercante, e um ano de-

pois deu á luz um formoso

menino.

Quando este menino completava três

anos, adoeceu, de repente, e apesar dos cui-

dados da terna e carinhosa mãe, sua alma

vou ao Céu.

A dor de Mari-Santa, cujo marido se

achava então ausente em uma longa nave-

gacão, não teve Iimites.

Todos procuravam consolar Mari-Santa;

mas a que encontrava consolacão para to-

das as doces, não a encontrava para a pro-

pria, por mais que lhe recordassem que seu

filho estava já sentado entre os anjos e

morrêra sem as dores physicas que comu-

mento se experimentam no transito da vida

temporal para a eterna.

Na colina de Malona, subindo da vila

ao santuario da Virgem de Begonha, existia

ffl por aqueles tempos uma ermida consagrada

®

VIZEU. -'Nucleo do C. N. S. -

0 grupo N.° 37 Nun'Alvares, e alcateia N. 17 S. Luiz Gonzaga.
A grande saudacão á Bandeira Nacional, ao ser icada no l.°exercicio

de bivaque.
(Cliché Alipio Vicente.l
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VISEU;—ÍCasamento^elegante
0 Snr. Dr. Luiz Vale e a Ex.ma Snr.a D. Fernanda de Vasconcelos saindo daflgreja de

S. Francisco, no meio de alas compactas de povo, que uma chuva torrencial e

contínua não fez afastar.

(Cliché Alipio Vicente)

a Jesus Cru-

cificado, e

cada vêz que

Mari-Santa

por ali pas-

sava, pros-

trava-se aos

pés dejesus,
exclamando :

— L ou-

vado sejaes,
Senhor, por-

que nunca

dei x as t e s

descer a tri-

bulacãoá mi-

nha alma !

Mas des-

de que per-

dêra o filho,
a sua oragão
era esta :

- Se-

nhor! porque
me desampa-
rastes ?

Uma noi-

te descia Ma-

ri-Santa d e

consolar os

aflitos nas

colinas de

Begonha, e,

segundo o

costume, do-

brou os joe-
Ihos ante o

crucifixo de

Melona.

A noite

era escura,

muito escu-

ra, e o Ibai-

zabal rugia
no fundo do

vale, e o mar

bramia ao

longe, e as

feras solta-

vam medo-

nhos gritos
nos declives

de Archanda

e Pagazarri,
que então es-

tavam cober-

tos de alto e
"

espesso mato.

— Senhor ! porque me desamparastes ?

exclamou Mari-Santa com dor mais profun-
da e mais triste desconsolagão. ®

GUIMARAES. Igreja de S. Miguel. templo romanico onde foi batizado D. Afonso

Henriques.
|Fot. de Machado, de Guimarães)

— Volta-te ! respondeu uma voz que

parecia sair dos labios do Crucificado.

Mari-Santa voltou-se, com efeito, para
as lobregas vertentes do Pagazarri, e uma
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visão singular se Ihe ofereceu aos olhos : S

ao longe, muito ao longe viu o cadaver de

um mancebo sobre um patibulo, e junto
d'este dois anciãos que choravam e procu
ravam tapar o rosto com as mãos para
ocultar a sua vergonha.

O mancebo castigado parecia-se, prodi-
giosamente com seu filho, e os anciãos pa-

reciam-se prodigiosamente com ela e seu

marido ! p?

Mari-Santa comprehendeu. cheia de ale-

gria e consolacão, o significado d'aquela
maravilhosa visão, e desde então nunca pas-

sou pela colina deMalona sem exclamar

ajoelhando aos pés do Crucificado :

— Louvado sejaes, Senhor, porque le-

vastes para o vosso seio o meu filho, antes

que podesse vir a ser indigno d'ele !

II
Ifl

SOLAR DE CARCAVELOS. — Vila Verde — E' sea representante o distinto cavalheiro
Ex.mo Snr. Dr. Albano de Campos d'Azevedo Soares, que aí reside habitualmente.

II

I 0 JOGO DO XADR€Z

0 interesse que o jogo do xadrez des-

perta aos que o conhecem. é explicavel pelo
intenso esforco de espirito que ele exige.

Esse jogo que, segundo a lenda, foi in-
ventado por um brahmane encarregado da
educacão de um joven principe, no intuito de
distrahir o seu discipulo, tem tido, entre os

adeptos, homens celebres em todos os ramos

da multipla actividade humana : a Leibnitz e

a Montaigne, a Rousseau e a Voltaire jun-
tam-se os nomes de Gustavo Adolfo e de

Napoleão.

0 «café de la Régence». em Paris, si-
tuado quasi em frente á «Comédie Francai-
se», é o templo do jogo de xadrez. No sajão

especial, reservado aos iniciados, têm-se sen-
tado personagens que, no correr dos anos, ad-

quiriram justa notoriedade. Sem lembrarmos

Bonaparte que, durante o Consulado, frequen-
tava esse famoso café, citam-se Robespierre,

63

ffl

Guizot, o marechal Soult, o duque Decazes,
Musset, Jules Grévy.

Ao poeta das «Noites» deve-se mesmo

um curioso problema, que tem o nome de

«prob!ema de Musset».

Grévy, que foi mais tarde presidente da

Republica Franceza, era um dos frequentado-
res maís assiduos do «Régence», onde jogava
longas parlidas com um funccionario publico,
o Sr. Cierc.

Jogadores peritos imaginaram, como se

sabe, «o jogo sem vêr», que consiste em não

olhar o taboleiro do xadrez; essa invencão,
atribuida a Philidor, compositor musical do
seculo XVIII, tem sido aplicada por outros,
taes como Paulo Morphy, americano, que em

1859 ganhou em Paris oito partidas sem vêr,
e pelo Dr, Zukertort, que em Londres, no

«St, George Chess Club» bateu, do mesmo

modo, dezeseis adversarios. Nesse genero se

distiguem actualmente os srs. Goetz, Tau-
berhausss (autor de um tratado de xadrez),
Rosenthal, Blackburn, Tschigorine, além de
outros.
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Mas, parece marcar o primeiro logar,
nessa especialidade, o americano Pilsbourg
que, em uma noite, jogou vinte e duas par-

tidas, contra adversarios que, n'uma sala

proxima, tinham diante de si o taboieiro de

xadrez, emquanto ele nada via. Acrescente-se

que sucesivamente os venceu.

Muitos desses jogadores são profissio-
naes ; dão licôes, largamente remuneradas, e

emprehendem tournées no estrangeiro. Cola-

boram em jornaes exclusivamente dedicados

ao xadrez, no Paramcde, fundado em 1836,
ou na Stratégie, para sô lembrar os mais

conhecidos.

Tão espalhado
está hoje o jogo do

xadrez e tantos são

aqueles que n e 1 e

acham encanto que
os clubs especiaes
se multiplicam, ha-

vendo, por assim di-

zer. no universo in-

teiro. associacôes de

jogadores.
C o m frequen-

cia são anunciados

«mat-ches» sensa

cionaes. Um dos

mais celebres tem

sido, sein duvida. o

que, em 1905, foi

travado entre o mes-

tre americano Frank

Marshal e o mestre

Janowiscki. e d e

que saiu vencedor

o primeiro, por 8

pontos contra 5.

Um «match»

curioso, realisado ultimamente em S. Sebas-

tião, na Hespanha, durou de 20 de Feverei-

ro a 17 de Marco e terminou pela victoria

do americano Capablanca.

Mas os concursos pelo telegrafo são, sem

duvida, os mais interessantes. Em 1887. Ro-

senthal sustentou contra um club de Viena

uma lucta desse genero.

Todos os anos, em Janeiro e Fevereiro,

estabelece-se um torneio, por telegramas, en-

tre a Inglaterra e os Estados-Unidos. E' em

um salão do Savoy Hotel, de Londres, que

os jogadores inglezes se reunem ; o publico,
admitido em certas horas, vé-os abysmados
no exame dos seus respectivos taboleiros.

Cada ano, egualmente, as universidades

britanica, jogam telegraficamente contra as

universidades americanas. Os representantes
das primeiras têm o seu ponto de reunião no

Ins Court Hotel, da capital ingleza.

A invencao da telegrafia sem fio deu

origem a outra especie de «match». Os pas-

sageiros dos grandes transatlanticos jogam
entre si. 0 Etruria e o Minetonka jogavam,
ultimamente, desse modo, ganhando o pri-
meiro a partida que. encetada ás 3 horas e

30 minutos da tarde, terminou ás 10 horas e

15 minutos da noite.

Pelas suas combinacôes multiplas, o xa-

drez, affirmam os jogadores, tem a dupla van-

tagem de desenvoíver a memoria e de tornar

mais agil o espirito.

ffl
--m$--

BARCELOS. — Uma das suas vistas defronte do rio Cavado.

(Cliché do Dr. Gra^a Faria)

©

Å Existencia de Deus

Não é preciso ser filosofo nem literato,
nem scientista para se chegar ao conheci-

mento da existencia de Deus.

E' o bastante levantarmos os olhos aos

céos para se conhecer a magestade e a Omni-

potencia de Deus como narram as paginas
sempiternas da Escritura apresentando-nos
sempre aberto o imenso Livro do Firmamento

cujo alfabeto de luz de côres tão variadas é

accessivel á comprehensão de todas as inte-

ligencias ainda as mais rudes.

A primeira pergunta que fago por ser

naturalmente a ideia que mais mossas produz
nos cérebros rúdes e infantis — é a da sus-

pensão da terra no ar.

Dize-me creatura de Deus, quem sus-

tenta a terra no espaco como um grão d'areia

perdido na vastidão incomensuravel da pla-
q nicie interstelar rolando como gigante esféra
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entre outras ainda mais gigantêscas esféras, ô

suas irmãs no destino ? ! quem ?

Os pretensos sábiosinhos caseiros com

as suas bibliotecas cheias de pá e de teias

d'aranha apênas com umas tinturas de scien-

cia ambulante que tresanda ao estribílho dos

tratados rudimentares, respondem a vacilar

mas ainda mesmo a trepidar se julgam com

fôros de astronomos, fisicos, matematicos...

etc, dizendo :

— Ora quem ha de suster a terra no

céo, como as estrelas senão essa grande for-

ca que dá vida aos mundos imaginaveis e

possiveis, que se chama a
— Atraccão ?... ffl

Margens do Cavado
(Cliché de Viriato da Silva,

Logo a seguir o ateu sai-me á estacáda ®

precipitadamente vindo para o campo das

discussôes a responder como palrador papa-

gaio que so diz o que lhe eusinam. como

eterna cantilêna.

Diz-me êle então, todo sô empáfias sem
mérito como bexigas cheias de vento :

0' homem, tu não sabes que a matería

tem em si vida imanente, manancial de iner-

gias inexgotavel até ao fim da mesma eterni-

dade que não tem fim ?

Mas alguem entra inesperadamente para

o campo das «discuticôes» como que num

brado de revolta e num impeto de ira mal

disfarcado vai-lhe apresentando o preceito
filosofico que é tambem da sabedoria das na-

côes :

«Nemo dat quod non habet» isto é,

«Ninguem dá aquilo que não tem» ;

0' homem insensato vem-me dizer como

se hade explicar em ti a faculdade do pensa-

mento — espelho da Inteligencia Divina a

primeira e a mais essencial das tuas faculda-

des? como? q

Porventura não conhecerás que acima da

materia ha concepcôes abstractas como os

teus pensamentos, as tuas ideias as boas ou

más accôes que praticas mas principalmente
a voz enigmática da tua consciencia— San-

tuário precioso dum Deus invisivel que em

rebates misteriosos faz pulsar o teu coracão

qne parece falar a sás contigo dizendo :

0' ingrato, a accão que n'zeste foi má

porque ofende as leis do recto pensar, já não

digo as leis divinas porque de Deus não que-

res saber.

Então fala-me com franqueza, não tens

conhecimentos destes rebales ou toques da

consciencia ? Ai tens, tens mas

levado de preconceitos erroneos
e de respeitos humanos, ou por

comodismos que outros homens

te apontam pôes em leilão ou

melhor em feira a tua conscien-

cia renegando a Deus a alma e

o céo.

Quantas vezes tu, homem,

amargurado pelos revézes da

vida, principalmente pelo sofri-

mento — excelente cadinho de-

purador das almas, sim quantas
vezes adentro da tua consciencia

terás ouvido o falar misterioso

dum agente livre das paixôes
grosseiras da materia e do ro-

dopio das pai xôes . . .

E tentas mas em vão crimino-

samente abafar essa voz que na-

da ha que a faca calar nem o

ribombar do trovão nem mesmo

o desabar das montanhas.

Anda ! vem d'ahi explicar-
me que fenomeno é esse; qual o causador

das tuas horas de tristeza ou de alegria !

Ah ! não sabes, ou antes finges não sa-

ber porque uma razão de conveniencias so-

ciais te acorrentam ao poste negro do mate-

rialismo, como bode expiatorio oferecido em

holocausto no altar da deusa da Razão.

Mas, se julgas verdadeira a tua crenca

não sendo portando coagido a pensar segun-
do os dictames duma lei que outrem te im-

pôe á forca, então pelo principio em que te

baseias de que a materia é sempre animada

de vitalidade e energia infinitas, ficarias por

cousequencia como poder já não digo de crear,
porque crear— é tirar do nada, atributo es-

pecial sá de Deus, mas pelo menos dar ener-

gia, dar vida a uma substancia morta insu-

flando-lhe o espirito tal como Deus fez ao

primeiro homem no acto da creacão,

Pois como dizem os fisicos na sua admi-
ravel lei que tu não deves ignorar de que
«A materia atrahe a materia na razão direc-

ta das massas...» estâs portanto dentro da

al^ada dessa lei e consequentemente com o
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poder de exerceres atraccão sobre esse cor-

po morto chamando-o de novo á vida pela
reaccão da tua materia sobre a dêle.

Que me dizes então deste argumento
barato que para ti fiz gratuito ?

Provavelmente a unica solucão que

espero ouvir de ti será esta em analogia
com a dos bons pensadores evangelicos
que raciocinam assim :

Todo o efeito supôe uma causa In-

teligente, Increada e Infinita e tambem

<<Toda a forca motriz supôe um motor ou

Causa eficiente» que tu finges não conhe-

cer mas que internamente respeitas e

admiras porque tens como já disse de aten-

der ás vozes sagradas da tua consciencia

excitada pelo aguilhão terrivel do remorso

que ninguem seja quem for é capaz de as

dominar.

Todavia se os teus actos internos cor-

respondem aos externos que pôem em

dúvida a existencia de um Deus Creador a

ponto de dares a tua vida em holocausto

para honra do teu idolo, então é porque
ainda estás no infimo degrau da escala

animal, precisando portanto de passar pelo
famoso crisol da Evolucão das Especies
como diz teu pai Darwin, a quem te deves

curvar reverente ao falar-se no seu nome,

nunca esquecendo porem de cumprimenta-
res os teus irmãos «caudatos» os simios

quando não, faltas aos mais elementares

deveres da civilidade e ao respeito que é

devido não sô a teu pai como tambem aos

teus irmãos supracitados, a quem te pren-

dem os lacos

do mais hon-

roso e glorio-
so p a r e n

-

têsco,

*******

A de u s

infeliz irmão,
até outro dia

porque quero

reservar para
outra ocasião

o fim desta

palestra que
tem sempre

oportunidade.

Povoa de

Varzim.

P.e Americo

DlAS DE AZE-

VEDO.

ARTE HISPANO MOURISCA - 0 Pateo das Larangeiras
em'Sevilha.

ARTE HISPANO MOURISCA. - Antiga muralha de Tetuán.
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Anecdotas Historicas

Desconfiado

Chamado Alcibiades do governo da

Sicilia pelo Senado de Atenas, afim de

responder a certas acusagôes, letirou-

se. E como alguem lhe preguntasse :

— Não tens confianga na justiga de tua

patria ? respoudeu :

— Tratando-se de minha vida,

nem de minha mâe me fiaria, pois que

muito facilmente poderia enganar-se e

votar a fava preta em lugar da branca.

Em tom de dô maior

Certo musico da capela de Luiz

XIV de Franga falara mal e murmurara

do capelão-môr, o qual, sabendo isso,
determinou expulsa-lo da capela. O

musico soube-o e o comunicou ao rei,

pedindo a sua conservagão.
O capelão-môr discorrendo com o

Rei, acerca da capela, disse-lhe que de-

terminava despedir o aludido cantor,

por motivo de não cantar bem. Ao que

atalhou o Rei :
— Olhai : falar, fala ele

mal ; porem cantar, canta bem.

Ruins portadores

Para Jerusalem partiu Roberto,

Duque da Normandia, afim de visitar os

logares sagrados. Sobreveio-lhe a ca-

minho uma doenca que lhe retardou al-

guns dias a viagem ; porem como tives-

se grande desejo de se ver naquela ci-

dade, os seus usaram uns Turcos mon-

tanheses, que o levassem aos ombros o

restante do caminho. Um dos que o

acompanhavam voltou, por mandado do

Duque voltou dali å Normandia, a tra-

tar varios negocios de que aquele o im-

cumbiu. Preguntando-lhe o que havia

de dizer na Corte e Pago åcerca da sua

pessoa, respondeu lhe graciosamente o

devoto Principe : Dirás que viste os

Demonios levar para o Ceu o Duque
Roberto.

Diplomacia

Em tempo de Ricardo de Inglater-
ra se declarou guerra entre esta nagão
e a de Franga, e concorreram os Gran-

des de uma e outra coroa å campanha:
entre os franceses veio tambem Filipe
de Dreux, bispo de Bellovacense, e pri-
mo do Rei de Franca.

Entrou numa batalha; os ingleses
mataram-no, e as armas e vestidos epis-

copais, manchados com seu sangue, os

conduziram a Ricardo. Este enviou tu-

do ao Papa Celestino III, o qual tinha

escrito ao dito Rei, patrocinando o Bis-

po, e na carta Ihe dava o nome de filho

seu e da Igreja Catolica. E com esses

objectos ia o seguinte recado, constitui-
do por uma frase da Biblia, com que

apresentaram a Jacob a tunica de José
seu filho :

— « Vê se esta é, ou nâo, a tunica

de teu filho. >

O Papa que percebeu a malicia do

inglês, respondeu-lhe, com frase inspira-
da no versiculo seguinte :

— <■ Não sei se é ou nâo a tunica

do meu filho ; vejo, porem, que uma fe-

ra pessima o devorou ».

Terra desconhecida

Certo gabarola falava, em uma

reunião, de muitas terras que tinha per-

corrido, e as nomeava e citava meuda-

mente. Um dos circunstantes lhe disse

então :

— O Senhor, ao que parece, pas-
sou com muito vagar a Cosmografia.

Ele imaginando que se tratasse do

nome de alguma localidade, acudiu com

presteza :

— Não, senhor ; chegamos á vista

dela, rnas deixamo-la â mão direita,

pois na ocasião tinhamos pressa.®
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