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J$m razão de diûculdades tecnicas, tem sido publica-
da um pouco fora do seu dia, a «Illustragão Catholica*.

Para melhor regularisar a sua publicagão, omitimos um

n.° 110 mez de Julho, como já omitimos outro no mez de

Junho (um em cada trimestre).
Msta ialta, porem, em que estamos para com os nos-

sos presados leitores, será, porem, compensada, oportuna-
mente, quando nos chegue o papel especial, que espera-

mos do estrangeiro, para a publicacão da « Illustragão », e

então publicaremos umas separatas, contendo artigos dos

nossos principais escritores, acompanhados de gravuras,

tratando de assuntos de interesse e curiosidade para o pu-

blico que tanto se interessa por esta revista.

A Administragão.
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A velha Sé de Braga tem

uma grande historia.

Alguns autorisados histo-

riadores dizem que no sitio onde

ela está edificada foi, em tempos

idos templo do reinado dos Ori-

sis e assim serviu aos romanos.

A sua capela-môr é obra

dos biscainhos e mandada recon-

struir por D. Diogo de Sousa.

Os zimborios e outras cla-

raboias, e o côro, que é uma

excelente obra, foram manda-

dos fazer pelo Arcebispo D. Dio-

go de Moura Teles.

A obra das duas torres da

mesma Sé, foi tambem da auto-

ria do mesmo Arcebispo.

A Sé de Braga, é um vasto

templo digno de ser visitado e

admirado por nacionais e es-

trangeiros.

Froniispicio da Sé de Braga
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/^V ORQAMENTO geral do Estado tem sido

^
o caso da semana. Era grande a es-

pectativa, havia, pode dizer-se, anciedade de

saber como se disporiam receitas e despe-

sas, como se organisaria a vida nacional,

que tem no orcamento a sua fundamental

lei economica.

Publicado que foi esse documento, ve-

rificou-se que o país recebera bem o Decre-

to de meios. A confianca, pode dizer-se,

manifestou-se muito claramente, pelo con-

ceito geral que o país formou, e pelas apre-

ciacôes formuladas pelos entendidos.

Neste caso da semana há a ponderar o

Orcamento em si, com as suas resultantes;

o decreto-relatorio, as apreciagôes do sr.

Ministro das Finanqas â obra realizada.

Estudando com certa atencão, o Orca-

mento, vemos que se encontra arrumado

por uma forma diferente, e por sua maior

clareza e exactidão, deve reconhecer-se a

interferencia de um espírito altamente espe-

cializado nos problemas economico-finan-

ceiros. Assim, com um orcamento e contas

mais claras e até mais simples, é indubita-

vel ficar ganhando o prestigio do Ministerio

das Financas.

A contabilidade, dentro de regras ge-

rais e imprescriptiveis, é sempre organizada

pelo pensamento individual do contabilista;

esse aspecto individual do documento é um

aplauso ao sr. dr. Salazar, uma prova do

seu equilibrio mental e da boa coordenacão

do seu pensamento, metodico, claro, su-

perior.
Do Orcamento deduz-se ter conseguido

o equilibrio, tão desejado, e tão necessario

das contas do Estado, a equivalencia de re-

ceitas e despezas. Se as coisas se passa-

rem como o Orcamento as prevê, no fim do

ano teremos um pequeno excesso de recei-

ta : teremos feito uma economia monetaria.

E é a ocasião de apreciar uma faceta

do espírito do sr. dr. Oliveira Salazar. A

maneira como ele proprio, que deseja ver

criticada e apreciada a sua obra, fala, no

relatorio e conferencias realizadas, do Orca-

mento que preparou.

s Desde logo aparece simpatica a figura

do ministro pela rigidez dos seus princi-

pios, pela isencão do seu caracter. Passan-

do em revista a situacão economica do país,

o sr. dr. Salazar salienta os dois superaviia

das gerencias imediatamente anteriores á

guerra e que tiveram o sr. dr. Afonso Cos-

ta por ministro das Financas. 0 sr. dr.

Oliveira Salazar, pela mesma razão de pro-

curar fazer uma obra séria e honesta, con-

fessa lealmente a verdade de outras admi-

nistragôes boas, que a guerra veio pertur-

bar e malograr.
Modernamente tem sido constante o

estribilho contra os politicos. O sr. dr. Oli-

veira Salazar, porem, não cai na vulgarida-

de dessas declamacôes mais ou menos apai-

xonadas. Por isso, e como não nega o lou-

vor ao que tenham feito bom os politicos,

assiste-lhe razão para corrigir defeitos que

na obra dos mesmos politicos possa obser

var.

E' um salutar e reconstructivo exem-

plo para a boa direccão do país e até para

o nosso espírito propenso a declamar e a

generalizar. Os erros que possamos obser-

var
—

e nos governos' politicos existiram

esses erros
— não devem nunca levar-nos ã

injustica de negar-lhes virtudes que mostra-

ram possuir, nem obras salutares que reali-

zaram, pois sempre houve algumas coisas

boas, dignas de aplauso e de estima. Jus-

tiga, simplesmente, serena e desapaixonada:
eis uma necessidade nacional.

As contas da gerencia corresponderão
ao superavit previsto no orcamento ? Oxalá!

Oxalá as economias sejam ainda maiores.

Vinte mil contos, porém, que para mais ou

para menos acusassem as contas finais não

serão erro grave
— disse o sr. Ministro das

Financas, — num Orcamento em que as re-

ceitas andam â volta dos dois milhôes. E'

de esperar e desejar, portanto, que as pre-

visôes do sr. Ministro se cumpram, e que

Portugal entre por uma vez no caminho da

prosperidade economica e financeira, base

da sua reconstrucão e da felicidade na-

ffl cional.
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Quc doce paisagem, que mimo e elêvo,

em tôrno, rlorescem ao sol da manhã !

Que lindas se amostram as folhas do trevo,

as relvas ondeando num vivo relevo,

a água fluindo cantante e lougã !

Ramadas verdejam no límpido orvalho

que, aos raios fulgentes, palpita e reluz !

Das eiras, em festa, aos gritos do malho,

por entre gavelas de um fulvo grisalho,

doirados, resaltam, mil bagos a Ûax.

E frémitos sobem, na orgia sonora

da luz matutina, de Junho estival.

Que estranha dogura nos prende e namora :

ao canto saudoso, longínquo da nora,

ao coro das aves, no azul virginal !

Que meiga harmonia de vozes se escuta :

nos campos viventes da aldeia ao redor, . ,

Na ardua tarefa, contínua labuta,

nervosos, morenos, os bragos na luta,

é vê-los, robustos, cantando de amor !

Se os olhos se alongam, da várzea tranquíla

aos glancos outeiros, ás serras de além. . .

um sonho de encanto, resplende, scintila

e a sôfrega, ansiosa, fremente pupila,

não sabe, doidinha ! se vão ou se vem. . .

Ao longo das margens,
— há choupos no rio,

com moinhos em ruinas, queimados do sol!—

tngueiras cachopas de riso sádio

já lavam, já coram no erval luzidio,

a nágoa de rendas, o espúmeo lengol. . .

63
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Lá fora, silvando, qual fera assanhada,

relâmpago negro mordendo a verdura,

desliza o comboio na volta da estrada :

chispando faúlhas, cuspindo em lufada

novelos de fumo que a aragem tritura. . .

E canta que canta. . . Nas boucas da serra,

nas veigas ferazes, no atalho ou na horta,

as bôcas vermelhas ao sonho descerra :

a luz peregrina que esvoaca na terra,

e a beja, acarinha, sustenta e conforta !

Pelo alto, rutlando as trémulas asas,

gentis andorinhas, chilreiam — é vê-las ! —

e descem aos ninhos nos beirais das casas

ou voam tam alto, tam alto que, rasas,

parecem, as azas, voar das estrêlas.

No bosque jocundo, mil cítaras de oiro,

por mãos invensíveis se sentem tanger. . .

Que múdica etérea, meu Deus, que tesoiro !

Que santa alegria no sol vivo e loiro !

Que bom em tal hora seria morrer !

0' Terra do Minho, jardim surpreendente,

vergel adorado o meu berco em flor,

Sonora Aleluia do prado â vertente,

ninguém, por Ti, leva, ninguem, por Ti, sente

mais do que êste enlevo, mais do que êste Amor i

Por isso te chamo, meus versos radiosos,

Princeza de um sonho que não teve igual :

0' cheia de encanto, teus olhos formosos

são esses que eu vejo tam lindos e ansiosos

a alma de um sonho de amor : Portugal !

Arnaldo Bezerra
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DOS SENHORIOS D'AFRIOA...

Ao comandante Fernando de Garvalho LOÅNDÅ

...Sem esforgo, reabre-se a meus

olhos aquela noite de ha anos
— noite

de crassa cscuridão, como todas as tro-

picais sem lua — quando o Guinê, de-

pois de enfiar a restinga da Ilha, sô de-

marcada na sombra pela lucilacão cre-

bra do farol, lancou ferro em plena bahia
de Loanda.

63

ffl

gras, chofradas trémulamente pela re-

fragão das luzes. Silvavam as sirénes dos

rebocadores. Vinha subindo das som-

bras o som cadenciado de remádas,

puxádas ao ritmo da cantilêna das ca-

bindas, monôtona e lenta, numa toáda

de tristura que durante meia hora se

foi perdendo no imenso negrúme da

bahia...

Era a primeira terra africana

que eu via, apôs 1 7 dias de roto

directa desde Lisboa, parte da

qual acossáda por horrendos tem-

porais.
Um distincto jornalista belga

que usa o pseudômino enigmá-
tico de Chálux na Nation Be/ge,
e ha quatro anos visitou Angola,
descreveu, no livro interessantis-

simo da sua narrativa de viajante,
a S. Paulo de Loanda: «...uma

cidade mais portuguesa do que co-

ANGOLA—MALANGE,—Estacão Radio Telefonica

Antes, ao descahir da tarde, sob um

céb côr de laranja, e na projecgáo dessa

maravilhosa e inenarravel luz que é a dos

poentes africanos, a cidade surdira-nos lá

ao longe, com seu casario a entornar-se por

uma dobra do môrro de S. Miguel, tingido
de vermêlho como as barreiras escarpadas
do litoral apeanjádas ao cimo por uma co-

berta amarelida de capim quase raso, sô

aqui e alem enfeitado pelo paquífe de uma

palmeira imovel ou pela ramaria verde-es-

curo dum espinheiro silvestre.

Ao fundear o vapor, porém já nada

se via. Rarissimos luzeiros se divisavam

no céo. A cidade, menos alumiáda do

que o mais humilde vilôrio da patria,

parecia adormecida a distancia. No

porto quatro vapores dávam sinal de

sua presenga com o golfejo luminoso

dos farois. A espacos, uma viracão

amornada bafejava sobre as aguas ne-

RIO CONGO — Má que lado zombo

lonia/. Casas de tijôlo, de pedra, e de ma-

deira, pinturejadas a côr de rosa, amarelo

e azu/. Actividade, mas sem febre.
A impressão de Loanda é realmen-

te assim, mas egual é a que nos deixam

todas as cidadesinhas da nossa costa:

muito mais portuguesas do que colo-

niais,— para aceitarmos a distincão ter-

minologica de Chalux, que, em meu
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parecer, melhor devêramos dizel'as mui-

to portuguezmente coloniais. As torres

das suas egrejas, rodeadas pelo casario

velho da baixa, com frontarias surradas

deitando p a r a ruelas

tortuosas, uma côr ge-
ral de ossificagôes cor-

roidas, sob um céo azul

esplendente, um amon-

toado de casas apenas

espairecido pelo largo
espago da Avenida Sal-

vador Correia, tudo isto

dá a nota de um velho

burgo acoitado, no sopé
dos môrros, á protecão
das duas fortalezas, do

Penêdo e S. Miguel, cuja
alvura de caiagão grita e

quase cega, ao fulgor do

sol, ao de cima da amor-

tecida mancha amare-

lenta da cidade baixa,
ao rez do pôrto. E é

esta a parte comercial

e operosa da cidade, naqueles altos ca-

sarôes unidos, quase todos com primei-
andar. Os bunoa/ozus, as casas modernas

da cidade alta, onde os edificios ofi-

ciais do Palacio do Governo e do Bis-

pado, do hospital e de poucos outros

o
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baixa e o casario que desta sôbe atro-

peladamente na espalda do môrro, con-
tinuado pelo pitoresco meio barbaresco

do bairro indigena nas Ingombotas.

Importante sôba Kimabuudo da

região de Puri — Congo

(Cliché do tenente Cerqueita)

s

CONGO— PURI

Industria de verga

(Cliché do tenente Ccrqueira)

s

MALACA— Entrada do rio de Malaca

predios, são o resto subsistentes do

passado, não conseguem, nas

ruas e nas avenidas novas, tirar a Loan-

O viajante que desce de S. Luiz

do Senegal e de Dakar, ou sobe do

Cabo, sofre em Loanda de um mal-es-

tar que ele comummente compára ao do

tédio ou å da ameaga da asfixia, numa

enfactuagão despresadora.
No entanto, Cha/ux ti-

nha razão: Loanda é muito

mais?portuguesa que colo-

nial. Hipolito Raposo disse

com graga no seu delicioso

Ana-a-Kalunga que parecia
uma cidade do Sul que para

sempre viésse condenada á

Costa d'Africa !

Sendo uma verdade que

os povos coloniais se reve-

lam pela forma como cons-

trôem, — o português em

Angola construiu á portu

guesa : predios que arrosta-

ram o clima, e viram o de-

correr de séculos. Construiu para ficar.

Anda retida em meus olhos certa

casa da rua de S. Miguel, aquele longo
da o ar avelhentado que lhe marcam a ^ e estreito corredor mal empedrado que
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desce do largo Salvador Correia até á

porta d'armas do presidio, como escon-

so caminho de muralha em castelo .fron-

teiro. Nela

conheci a

gen-tilissi-
m a figura
do saudoso

engenheiro
Rebelo de

Andrade e

fuireconhe-

cer a não

menos gen-

til de Gon-

g alo C a-

bral, numa

tarde em

que, ao bra-

do de Raul

Sauvinet,
abalamos a

corta mato

ao fonfonar

d e d o i s

Dodges pos-
santes, á ca-

ga de pa-

lancas para

a barra en-

cantadora

do Cuanza. Era uma casa senhorial e

antiga, com um correr de varandas gra-

deadas, suas gelosias com poiais flori-

dos de craveiros, seu gasto brazão he-

raldico, seus portais de solar, e, lá den-

tro, com vastas quadras rijamente asso-

bradadas, tectos de lindas madeiras

africanas, pateo de entrada e nobre es-

cadaria de acesso. Nunca cheguei a in-

quirir quem teriam sido os seus senho-

res, mas o seu ar fidalgo trouxe ao meu

espirito mais um grato sabôr das coisas

portuguesas, mais uma prova de como

soubemos transferir para os nossos se-

nhorios do Ocidente os habitos, os cos-
tumes e o porte de que usamos na mãe-

patria, esse vinco lusitano imarcessivel

que ficou em toda a costa e contra-cos-

ta e do qual, ha anos, me falava, entre

maravilhado e comovido, o dr. Barata

da Rocha, por o ter ido topar em

ANGOLA — MALANGE. — Trajo
dasmulheres do distrito de Malange

s Mombaga e em Zanzibar ainda vivo,
nos panejamentos das fortalezas derro-

cadas e na recordagão das populagôes.

A vida colonial tem manhas pro-

prias. E' no entanto curioso que na de

Angola o português, no geral, não se

deixou destingir por elas. Beirão, trans-

montano ou minhoto, o segredo da sua

resistencia, nos povoados dos planaltos,
nas cidades e vilas do litoral, ou nos

recessos do mato inhôspito, foram a sua

simplicidade natural, o tracto chão e

quigá rude mas sempre claro, a lhana

hospitalidade provinciana ao patricio

emigrante, e esse eterno amor ás terri-

nhas natais do continente que o inteli-

gente e viajado consul inglês no Lobito

uma vez me dizia ser, na verdade, a

grande forga cohesiva da unidade poli-
tica nos senhorios de Portugal alem dos

mares. Poderiam tel'c mordido mil ca-

niculas, que, apesar das irritabilidades,
do choque por vezes bruto das paixôes,
da mania de crear grupinhos, da male-

dicencia quase atavica da calaceirice

secular, da teimosia caracteristica, do

pendor para as discussoes refiladas—

defeitos em que o clima elabora os dio-

ramas doentios do cafard— o português
salvou geralmente, em toda a Angola,
as suas virtudes essenciais de inteligen-
cia, de aptidôes e adaptagão, de afinco,
de trabalho e patriotismo.

Uma vez, que eu fazia esta obser-

vagâo em Silva Porto, ao velho e admi-

ravel colono, Francisco Pio, de Cam-

béje, poz-se ele a rir, e concluiu:

Tem v. razão, doutor. O português
em Angola, gragas a Deus, e apesar de

tudo, ficou em crú!...

A vida de Loanda é assim, d por-
tuguesa, com suas ruas desertas durante
o dia; com manhãs alegres que ao

tanger dos sinos lembram as de certas

vilas alentejafias, e á noite, com o buli-

cio balburdiado dos cafés e centros de

cavaco, que a breve trecho se cala para

que entre a noite recatada... Loanda é

um recanto de Portugal, até na sua

existencia esti;eita, até na dureza da

q
lucta em que por !á os colonos se apor-
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fiam, tanto nas horas da fortuna como

nos dias agrestes da provagão !

...Tardes de Loanda. Quando o

calor cede e do boqueirão da barra uma

aura vem fazer menear os leques das

palmeiras na Avenida Salvador Correia,
o funcionalismo, os politicos, os homens
da negocios acodem á baixa. A' porta
dos estabelecimentos, sob os alpendres
das cervejarias e cafés, á porta da re-

dagão da Provincia de Angola, os gru-

pos formam-se e destaramélam-se as

linguas a regalados goles de cerveja es-

pumejante. A avenida toma entâo um

movimento inopidado, e ao recem-che-

gado depara-se um scenario colonial

inesquecivel : com seus fatos brancos e

trajes claros, a Loanda europeia, a

Loanda muláta e a Loanda negra, ci-

randam e passam entre os automoveis

e as carruagens, desparzindo as vozes

e os risos, emquanto soam as Ave-Ma-

rias, retinam largos os toques de clarins

pelos quarteis, e chegam os telegramas
de Portugal... E' a hora em que a cida-

de se revela.

Depois, a luz esmorece. O Sol vai

afogar-se brusco, saudado por uma feé-

rica explosão de clarôes. As luzes acen-

dem-se. Loanda recolhe para jantar.
As arribas do litoral, lá para o

norte, em Ouifandongo, na foz do Bengo,

tingem-se de côr de rosa para dizer o

adeus do dia ao mar muito azul. E

quando a silhuêta da Ilha, em frente da

l

OS CORCUNDAS ILUSTRES

Entre os corcundas ilustres, podem
ser citados Esopo, Triboulet, o Merechal

de Luxemburgo e Guilherme III, rei da

Inglaterra.

Esopo, o grande fabulista, foi, sem

duvida, o mais notavel giboso da anti-

guidade. 0 que a seu respeito se sabe, é

muito incerto. A tradigão e os poucos es-

critos relativos á sua individualidade con-

cidade, se arroxeia na imprimadura de

oiro co céo, Loanda, vista a distancia,
á luz rubescida do sol-pôr, transforma-
se repentinamente de amarelida, numa

ffl
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ANGOLA — MALANGE. - Uma festa das

cachoeiras do Rio Quanza

cidade vermelha, com as vidragas das

janelas faíscando em braza, das côres

dos morros vermelhos a que se reclina,
da cor do sol que vai morrer...

Francisco Veloso

® firmam, comtudo que era corcovado, nas-

ceu escravo e depois de varias vicissitu-

des, foi libertado pelo filosofo Iadmon, que

se envergonhava, dizia, de ter ao seu ser-

vico um homem de tão aito engenho.
Creso, o famoso rei da Lydia, cha-

mou Esopo á sua côrte ; e tanta estima Ihe

dedicou que Ihe deu o encargo de trans-

portar ao templo de Apollo, em Delphos,

alguns dons riquissimos, oferecidos áquela
divindade, e dignos... de Creco. Esopo

aceitou a incumbencia ; mas, tendo obser-

vado em Delphos que as terras dos arre-

e dores, antecipando o exemplo do campo
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romano, ficavam incultas porque os sacer-

dotes e o povo daquela cidade viviam

comodamente das ofertas que de todos os

pontos da Grecia eram enviadas a Apollo,

compoz contra aqueles uma satira que

BRAGA — Vista lateral da Sé. — Sacristias, parede romanica do

transepto e torres.

lhe atraiu o odio dos sacerdotes. Esopo
s

deixou Delphos pouco depois ; mas os

inimigos que aí angariára, o acusaram de

haver roubado uma taQa de ouro consa-

grada ao Deus. Perseguido, Esopo teve a

surpreza de ver descoberto no seu saco de

viagem o precioso objecto, aí escondido

pelos sacerdotes. Eles plagiavam assim

José do Egvto, primeiro ministro do Pha.

ráo, que procedera identicamente com seu

irmão Benjamim. Para Esopo, porém, a

questão terminou mal, porquanto preso,

processado e condenado á morte, foi pre-

cipitado do rochedo Hyampéa.
A Grecia interessou-se por ele ; e os

atenienses erigiram-lhe uma estatua, a

qual, se reproduz bem a verdade, mostra

um curioso contraste com o culto da esté-

tica professado por aquele povo.

» sua expedicão á Italia (1509). Devia ser

muito inteligente, esse bobo do rei que,

como diz o poeta, seu contemporaneo,

Jean Marot, zombava de todos sem ofen-

s der ninguem :

Tribolet fat ung fol, de la teste

écorné,

Aussi sage å irente ans que le

j'our que fut né. . .

E depois de descrever o

seu fisico, grandes olhos, lon-

go nariz e corcunda, acres-

centa :

Et de tout si plaisant, qu'ouc
homme ne se fâeha.

Nada, porém, dele passou

á posteridade, pois, provavel-

mente, nunca escreveu; mas

do seu espirito dão prova as

numerc-sas anedoctas, coihidas

nas cronicas do tempo.

Sob o nome de Triboulet, popularisa-
do pelo drama de Victor-Hugo Le Roi

s'amuse e italianisado em Rigoletto, pela
musica de Verdi, celebrisou-se o bufão

Feurial, protegido sucessivamente por

Luiz XV e Francisco I, reis da Franga.
Fez parte do sequito do segundo na

BRAGA — Abside da Sé.

Achandose Triboulet na sala do Con-

selho em que se tratava da expedigão que
Francisco I decidira fazer á Italia, Tri-

boulet pediu licenca ao rei para falar.

— Parece, disse ele, que na discussão
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do eaminho para ir á Italia, foi esquecido ® conceito de varios escritores, o mais habil
um ponto essencia

— Qual? perguntou alguem.
— Depois de se escolher a melhor es-

trada para ir, devia-se procurar qual será

a melhor para voltar.

Quando o imperador Carlos V, que se

achava na Hespanha, pediu a

Francisco I, seu adversario, a

permissão de atravessar os Esta-

dos desse rei, pois pretendia ir ás

Flandres, a fim de subjugar uma

rebelião daquelas provincias. o rei

de Franca não sô Ihe concedeu a

licenga solicitada, como quiz ir

pessoalmente receber o imperador
a Châtellerault.

Quando Francisco I exprimiu
esse intento, Triboulet, tirando do

bolso um pequeno caderno, onde

inscrevia, dizia ele, os nomes dos

loucos, exclamou :

— Eis um principe que deve

figurar na minha lista. Cumpre
ser demente para se entregar des-

se modo a um inimigo !

— Mas, se eu deixar que ele atravesse

livremente a Franca, que dirás tu?

w

e valoroso entre os admiraveis generais a

que Luiz XIV deveu, em grande parte,
a sua gloria. Na batalha de Nerwinde, por
ele vencida contra os flamengos e os in-

glezes, forara tão numerosas as bandeiras

tomadas ao inimigo, e que ele levou a

NO MINHO — Vilar da Veiga
— Vista parcial.

8— Nesse caso, riscarei o nome de

Carlos V para o substituir pelo de Fran-

cisco I.

Francisco- Henrique, duque de

Montmorency, que a historia conhece,

principalmente, sob o seu nome de guer-

ra: Marechal de Luæembourgo, foi, no e

NO MINHO — Rossas — Gracioso quadro campestre.

ParK onde, segundo o costume, as depo-
sitou na igreja de Notre-Dame, que Ihe foi

dado o cognome de tapeceiro de Notre-

Dame. E quando, em 1695, cha-

mado a Versalhes, aí morreu em

poucos dias, houve quem dissesse

que, com a gibba do marechal de

Luxemburgo, havia desaparecido
a Fortuna, que até então protegê-
ra as armas do rei. Comecou, de

facto, logo depois da sua morte,

a decadencia da gloria militar do

reino.

Semelhantemente a todos os

corcundas, o marechal de Luxem-

burgo tinha espirito. 0 principe

d'Orange disse um dia, desespe"
rado:

— Será possivel que eu não consiga
bater aquele corcunda ?

Informado dessas palavras, o mare-

chal observou:

— Como sabe ele que sou corcovado,

se nunca me viu de costas?
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0 principe d'Orange, que depois foi

rei da Inglaterra sob o nome de Guilher-

me III, era, aliás, tambem corcunda.

Quando em 1672, esse soberano (então

stathouder da Holanda) salvou o seu paiz
da invasão franceza, inundando-o inteira-

mente, mostrou, a despeito da sua fra-

queza fisica, admiravel pertinacia e uma

energia rara. Activo, resoluto, foi o im-

placavel adversario de Luiz XIV; e ao

odio que nutria contra o rei de Franga
em particular, e os francezes em geral,
deveu a corôa da Inglaterra. E' certo que

sua mãe era Henriqueta Maria Stuart,

filha do rei da Inglaterra Carlos I ; mas,

© desde que seu primo, Guilherme II, su--

bira ao trôno e tivéra filhos, ele não pO'

dia alimentar a esperanga de suceder ao»

Stuarts. Chamado, entretanto, á Inglater-
ra pelos protestantes, embarcou em 168$

com alguns milhares de homens e, em

pouco tempo, conseguiu entrar victorioso

em Londres, onde, reconhecido rei, favo*

receu o desenvolvimento do verdadeiro

governo constitucional e a liberdade poli*
tica e religiosa da Inglaterra.

Não obstante a sua animosidade con-

tra Luiz XIV, não permitia que se aludis--

se injuriosamente, na sua presenca, ao

ffl rei de Franga.

w
'

Jk 23 ^f i

Exposicão de Guadros de Armando Viana - - Nû SãlãO Silva PortO, 110 Portú

Agora debanda tudo para as praias, ® tinta, de prespectivas amplas, mas precisaí

para o campo, e para as termas, e por isso

os criticos, os amadores e os compradores
de obras de Arte desaparecem da cidade

e rigorosas, sob a Iuz fulgurante do sol oif

delicada e tenue da lua, e envolto no eter

subtil que nos dá vida e saude. E, por is-

para se irem a tonificar o corpo e o espíri- s so, fechou o ciclo pintural de Arte, deste

ano, no Saiao

Silva Porto,
com uma ex-

p o s i c ã o de

quadros do

pintor Arman'

do Viana.

Cabeca de Velha. CA. Viana)

Rio de Prata — (Rio de Ouro)

Armrindo Vin.ii:.

to, vendo as paisagens e as marinhas do

nosso Portugal e quigá, para os mais endi-

nheirados, de Franga e Suissa, não dentro

do retangulo apertado dum caixilho doira-

do, mas na amplitude bizarra da grande

tela da Natureza, tela sem tela, cores sem

Armando-

Viana é um

m o c o pintor

brazileiro, de

passagem pe-

lo nosso país,

que pousou

nesta n o s s a

bela terr á

do Porto e,-
8

que aqui, ante o colorido bizarro e encan*

tador da nossa paisagem, se deixou tentaf

por ela, e, assim, langou, em vinte e tres

quadrinhos, as impressôes que essa paisa*
gem, e alguns tipos populares, Ihe produzí'

e ram na sua tara artística. E, foi este con-

442 ILLUSTRAQAO CATHOLICA



junto que ele nos apresentou no Salão Sil-

va Porto, em companhia de mais tres qua-

dros de paisagem e marinha brazileira.

Comegarei por dizer sincera e lealmen-

te que não gostei dos quadros brazileiros.

Emquanto aos de assuntos portugueses, al-

guns houve, que me prenderam deveras a

atengão.

O novel artista, tinha na exposigão,

um pouco de tudo; paisagem, marinha, fi-

gura, e natureza morta (frutos). Não é ine-

gavelmente, em boa verdade, o expositor,

um pintor . de folgo e de desassombrada

pujanga. Não. E' um mogo com algutn

valor artístico, capaz de, no futuro, vir a

ser um pintor de mais que regular execu-

gão, se se dedicar deveras, seriamente, ao

trabalho ; desenhar muito, estudar com afin-

co, acompanhando de perto os grandes

mestres e puser de parte as balofas asso-

pradelas dos maus amigos, dos falsos criti-

cos, e dos terriveis ensencadores de artistas

novos, onde o talento é uma promessa e o

dinheiro uma aureola.

Ser-se pintor, meu caro pintor-discipu-

lo, não é apenas encher de tintas varias

uma tela, com alguns ressaibos de desenho,

em nuances de côres. E' um pouco mais

do quê isto. E o pintor Armando Viana,

um novo como é, e provido das aptidôes

^ue inegavelmente tem, deve triunfar nesta

crusada de Arte em que anda a batalhar,

para bom nome artístico brazileiro ; a ques-

13o é querer, não parando.

E a Vianesa que ele pintou com muito in-

teresse é uma bela mocoila minhota e gar-

rida, de boa côr, sadia, e que ao passal-a

para a tela, fez pensar muitas vezes ao ar-

tista, lá de si para consigo: E' bonita, na

verdade, a mocinha. . .

Nas marinhas, há dois aspectos da

Ponte sobre o Douro, ali å Ribeira, em dois

dias de atmosfera diferente, que são na

verdade interessantes; um em pleno sol,

cantarolando de alegria e expadanante de

luz viva e doirada ; outro envolto num ar

cinzento e enevoador de chuva miudinha,

persistente e enervadora. Bem estudados.

Río da Praia (Rio Douro), um trecho

do nosso Douro, barcos acostados ao cais

em ambiente de uma grande Iuz; cores vi-

vas e fortes de pinceladas largas e bem

aplicadas, feito com amplitude de vista e de

execugão.

Velha estrada (S. Mamede), Velha en-

trada, Volta de estrada (S. Mamede) são

trabalhos sobre os quais a nossa vista se

poisa com algum encanto e com carinho se

obervam.

As Cerejas... Nestes dias de calor

que vão passando, observadas por quem

gosta de fruta madura, fresca e saborosa,

são uma tentagão ; para nos refrescar e con-

solar.

E por aqui ficará a notasinha do meu

canhenho, que saíu maior do que eu espe-

rava . . .

Naturalmente foi do calor. . .

Julho de 1928.

Antonio de Lemos (Alvaro).

Ei^i] :í lĩffjTl < nĩrrFjM(_I$5 >J -ĩ^.ĩ ."• '^?jj! f ■ 1 !■ rMrq ■
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Pode um homem ser mais esperto

que outros, mas não pode ser mais fino

que todos.

*

Certo paralvilho dizia :
— Toda a

minha baixela é de prata até a louga

de cobre.

De paleta de cores fortes e vivas, pin-

cela um pouco largamente as suas telas,

com boa luz e cores precisas, nas paisagens

e nas marinhas. Tem carnagôes felizes nas

suas figuras e frescura nos seus frutos.

No Estudo do Nu. há frescura e vida
i

na carnacão do modelo, que vemos de cos-

tas com um dorso bem langado e bem ana-

tomisado, se bem que, no brago e na perna,

Jiaja incorregôes de proporgão, registaveis.

A Cigana é uma figurinha elegante,

com uns olhos encantadoramente languidos

e prometedores de amor e que o pintor pin-

fou com amor.

A Cabega de Velha é muito interessan-

te como se vê da gravura que publicamos.
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íspp de
DO SNR. JULIO PINA

TI_-I_.Ii l 1'INA

Fonte de emocão, de graga e de beleza, sempre as

artes plasticas despertaram o sentimento estetico e move-

ram os cinzeis apurados, com a beleza da sua inspi-

ragão. Imitar a obra de grandes mestres e as perfeigôes

famosas de suas criagôes é tarefa que sôbre apurar o gosto

e amoldar as aptidôes, serve de vulgarizar as obras iraor--

tais, espargindo beleza sobre a face da terra.

Tal é a que realizou o sr. Julio Pina, que Braga mui-

to conhece e estima. Copiou as obras famosas da antigui-

dade classica em reproducôes que tem todo o sabor da ge-

nuinidade, que repetem deante de

nossos olhos toda a grande beleza

do original.
A sua coleccão de reproducôes

esteve exposta num ambiente apro-

priado, em salôes do nosso Teatro-

Circo e foram admiradas por toda

a gente que nesta cidade se inte-

ressa pela Arte pura, pela Beleza,

e de um modo especial pela forma

esculptorica da beleza.

E merecia-o a formosissima co-

leccão. 0 sr. Julio Pina escolheu os

originais com verdadeira sensibili-

dade artistica. Entre tantos milha-

res de modelos que podiam ofere-

cer-se á sua admiragão
— Ars una,

species mille — escolheu realmente

r>oií aispCL'tos ibi uxiiosioao

uma porcão de objectos que, num

feliz, equilibrado conjunto, concita-

vam rapidamente as atengôes.

Impossivel descer [á minuden-

cia, ao pormenor ; sô umas pala*
vras de conjunto. A intuicão artis-

tica do autor, magnifica ; o acaba-

mento era perfeito ; as linhas cor*

rectas, impecaveis. • De uma bela

reunião de belezas, procedeu natu-

ralmente que o sr. Julio Pina teve

um grande exito com a sua expo-

sigão merecendo unanimes aplau-
sos o seu trabalho que é um apos-

tolado de Arte, e um réflexo da

Eterna Beleza que criou no mundo

a perfeigão e dá aos homens poder
de a realizar tambem.
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€s Gfiiardas nocturnos de Paris f "^^^^^h^broaaiabarda
_2

1U
ou a partasana e na mão livre uma

Paris tem actualmente bem orga-
nisados os seus guardas nocturnos.

Desde algum tempo, em certos

quarteirôes, emquanto essa medida não

se generalisa, ha guardas que comegam
o seu servigo desde que cáe a noite,
para velar pela seguranga dos habitan-

tes da grande capital.

Corpo creado por iniciativa priva-
da, eles auxiliam, com um servigo de

prevengão, o servigo de prevengão, o

servigo de repressão que c a b e aos

agentes policiais.
Reconhecidos pela prefeitura de

policia, tendem a obter a su-

pressão progressiva dos aten-

tados, opondo á execugão
dos delictos o obstaculo ma-

terial de uma fiscalisagão ri-

jgorosa.

Solidos, na forga da ida-

Ae, todos antigos soldados,
vestem um uniforme correcto

^ severo : o capacete asse-

melha-se um pouco ao do

foiiceman londrino ; com uma

forte bengala de castão de

ferro, percorrem as ruas, aos

dois ou tres, no sector que

Ihe é atribuido, levando pela
corrente um cão vigoroso,
-fĩel e amestrado. Um apito, destinado

ao apelo reciproco em caso de perigo
a atrair os agentes, completa os apetre-
chos de que eles se utilisam.

Desaparecem assim as ruas deser-

rtas em que o larapio impunemente forga
uma porta ou fractura o mostrador de

uma loja. Paris poderá repousar á noite

com mais confianga, imitando outras ci-

dades europeas, Londres, Berlim, ou

S. Petersburgb, onde o guarda noctur-

tio, como o sereno lendario da Hespanha,

protege o somno do habitante.

Revive, deste modo, na capital
franceza uma instituigão que data da

meia-idade, mas que ha dois seculos já
havia caído em desuso.

Com capacetes e uma pesada ar-

©

grande lanterna, os chcvalicrs dv guet,
desde que a primeira estrela scintilava
no firmamento, percorriam a passo as

ruas e becos.

Quando rebentava alguma rixa, o

guet nem sempre era o mais forte, como
testemunha a aventura de que Pedro o

Cruel foi a victima ou o heroi.

Uma vez em que ele fazia extraor-

dinario tumulto, um guarda da noite,
julgando que se tratava de um simples
particular, vigorosamente o bateu ; o rei

matou-o. A justiga no dia seguinte, fez

pesquizas no intuito do descobrir o

auctor do crime. Uma mulher, que havia

SINGAPURA — Escola da Missão Portuguêsa

s reconhecido o soberano, formalmente o

acusou. Os magistrados foram ao pa-

lacio e repetiram os termos da acusagão ;

o rei, para que a justiga fosse satisfeita,
ordenou que se cortasse a cabega do

seu retrato. E eis como os guardas da

noite foram vingados.
O guet tinha egualmente por missão,

segundo o antigo costume dos vigias de
Roma, clamar a hora. < Escutem todos:

no sino soaram onze horas. Cuidado com

os fantasmas!». Assim canta o guarda
da noite nos Mestres Cantores de Nu-

remberg ; e a sua lanterna é o unico

ponto luminoso nas trevas da cidade

adormecida.

Muito mais tarde, no grande se-

culo, o guet existia ainda em Franga,
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mas já agonisava. Fidalgos e mosquetei-
ros o atacavam, por méra diversão e já
não era obedecido como na época de

Catarina de Medicis, em que todos

abandonavam a rua, quando o veil/eur

anunciava o couvre-feu, como se vê nos

Hugue?wtes.

Como se morre para omimdo

i

O celebre pintor flamengo Pedro Paulo

Rubens, percorrendo um dia os templos de

de Madrid acompanhado de seus afamados

discipulos, entrou na igreja de um mes-

quinho convento, cujo nome a tradigão nos

não designa.

SINGAPURA — Neo-Comungantes da Missão Portuguêsa.

Quasi nada encontrou que admirar o

grande artista naquele pobre e arruinado

templo; mas saindo para continuar as suas

investigagôes, descobriu um quadro meio

oculto nas sombras de uma capela : aproxi-
mou-se dele e soltou um grito de espanto.

Os seus discipulos cercaram-n'o e per-

guntaram-lhe :

— Que descobriu mestre ?

— Olhem ! — disse Rubens apontando

para o quadro, por unica resposta.
Os discipulos ficaram tão maravilhados

como o auctor do Descimento.

0 quadro representava a morte de um

religioso ainda mogo, e de tal beleza que a

penitencia e agonia não haviam podido

apagar.

© Achava-se estendido nos ladrilhos da

sua cela, velados já os olhos pela mortef

com a mão esquerda estendida sobre uma

caveira, e abragando com a outra junto ao

coragão um crucifixo de madeira e cobre.

No fundo descobria-se outro quadror

que figurava estar suspenso da parede da

cela, por cima do leito donde indubitavel-

mente descêra o frade para morrer com matø

humildade na duia terra.

Este segundo quadro representava uma

mulher, tambem moga e formosa, porém

egualmente morta, e estendida num ataúde

entre funerais tocheiros e Iuxuarios crepeSr

Ninguem poderia olhar estas duas sce-

nas, contidas uma na outra, sem compreen-

der que se explicavam e completavam reci*

procamente. Um amor desgragado, uma mu-

Iher morta, um desengano na vida, um es'

quecimento eterno do mundo — eis

o misterioso drama desenhado nos

dois quadros que encerrava aquela

pintura.

Além disso, a composicão, o

desenho e o colorido, revelavam

um genio de primeira ordem.

O pasmo de Rubens era cada

vez maior.

—

Mestre, de quem será esta

magnifica obra ? —

perguntaram a

Rubens os discipulos que já ti-

nham visto o quadro.
— Neste angulo houve um no--

me escrito —

respondeu o mestre
'

— ha poucos mezes, porém, que

foi riscado. Emquanto á pintura, não tenr

mais de trinta anos nem menos de vinte,

— 0 auctor. . .

— O auctor, pelo merito do quadro,
podia ser Velasquez, Zurbaran, Ribera otf

Murillo (1). Não é Zurbaran, se se atender

á côr, e ao modo de ver o assunto. Tambenr

não deve atribuir-se a Murillo nem a Ribe-

ra, aquele é mais terno e este é mais som-

brio; além disso, não pertence ás suas es-

colas. Em suma, não conhego o auctor do

quadro, e até juraria que nunca vi trabalhos

seus. Vou mais longe: creio que o pintor

s

s

(1) Velasquez, Zurbaran, Ribera e Murillo, são-
os quatro mais famosos pintores hespanhois cotĸ

temporaneos de Rubens (seculo XVII).
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desconhecido que legou ao mundo esta

obra primorosa, não pertenceu a nenhuma

. escola, nem pintou outro quadro além deste,
nem teria podido pintal-o de modo que se

lhe aproximasse em merito, apesar do ge-

nio que nele se revela. E' esta uma obra de

pura inspiragão, um assunto proprio, um

reflexo da alma, a copia da vida. . . Querem

saber quem pintou este quadro? Pintou-o,
sem duvida, o proprio morto que nele vêem !

—

Engana-se, mestre.
— Não; bem me entendo.

— Como julga que um defunto haja

podido pintar a sua vida?

— Julgando que um vivo pode pintar a g

sua morte.

— Acredita-o?

— Creio que aquela mulher

que está no fundo do quadro,

era a alma e a vida do frade

morto no chão; creio que quan-

do ela morreu, tambem ele se

julgou morto, e morreu efectiva-

mente para o mundo; creio enfim,

que esta obra, mais que o ulti-

mo instante de seu heroi ou de

seu auctor, que é indubitavel.

mente a mesma pessoa, repre-

senta a profissão de um mance-

bo desenganado da vida.

— De qualquer modo. . .

— De qualquer modo o as-

sunto há-de ter data, e o esquecimento ou

o tempo cura tudo. Necessitamos de pro-

curar o desconhecido artista, e saber se

chegou a executar outras obras.

II

Falando desta forma, Rubens dirigiu-se

a um frade que rezava na capela-môr, e

disse-Ihe com a sua habitual jovialidade.
— Terá a bondade de anunciar ao pa-

dre prior que quero falar-Ihe da parte
<del-rei ?

0 frade, que era homem de avangados

anos, levantou-se penosamente, e respondeu
com voz humilde e quebrantada :

— Que me quereis ? O prior sou eu.

— Perdoai, meu padre, replicou Rubens,

que interrompa as suas oragôes. Poderia

dizer-me quem é o auctor daquele quadro ? g

—

Daquele quadro ? — repetiu o reli-

gioso. Não me recordo.

— Como ? Soube-o já e esqueceu-o ?
— Sim, meu filho ; esqueci-o completa-

mente.

—

Pois, meu padre — disse Rubens

com ar zombeteiro e de mau humor — tem

fraca memoria !

0 prior tornou-se a ajoelhar.
— Venho em nome del-rei ! — gritou

Rubens enfaticamente.
— Que mais determina meu irmão ? —

murmurou o frade erguendo tranquilamente
a cabega.

—

Comprar-lhe este quadro.

MALACA — Ruinas da antiga Capela portuguêsa de N. Senhora de

Guadelupe. Superior da Missão Portuguêsa, Rev. A. M. Corvado.

63 — Esse quadro não se vende.

— Muito bem : necessito então saber

onde encontrarei o auctor.

— Tambem é impossivel. O auctor

já não está neste mundo.

— Morreu ! — exclamou Rubens com

desesperagão.

— O mestre dizia bem, — ínurmurou
'

um dos mogos discipulos; — o quadro está

pintado por um defuncto. . .

— Morreu! —

repetiu Rubens; — e nin-

guem o conheceu ! esqueceram-lhe o nome!

Um nome que devia ser imortal! Um nome

que teria eclipsado o meu. Sim, o meu...

padre!
— acrescentou o artista com honroso

orgulho
—

porque eu sou Pedro Paulo Ru-

bens !

(Continua).
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Anecdotas

Goraiem e mainanimidade
6

Prégando o abade de Beauvais em

presenga de Luís XV, se expressou

nestes termos : « Senhor, a minha quali-
dade de ministro dum Deus de verdade

me obriga a dizer-vos que o vosso po-

vo é infeliz, e que vôs sois a causa dis-

so, e que finalmente se consente que

vôs ignoreis isto ».

Todos julgavam que o abade esta-

va perdido ; qual foi, porém, a admira-

gão de toda a corte ao saber-se no dia

seguinte que ele tinha sido nomeado

bispo de Sénez !

Não se sabe qual deve admirar-se

mais se a coragem do prégador ou se a

magnanimidade do monarca.

Resposta a tempo

Descobriram os salteadores a San-

to Hilarião no seu retiro, e, vendo que

não tinham que roubar a um homem

despojado de tudo, resolveram divertir-

se â sua custa, metendo-lhe medo.

Aproximaram-se pois dele sem darem

a conhecer quem eles eram, e lhe per-

guntaram se não tinha medo dos la-

drôes, que assolavam aqueles paiz.
-— De que hei-de eu ter medo,

replicou o santo, se eu nada possuo ?

— Mas podem tirar-vos a vida,

responderam os ladrôes.
— Isso é verdade, disse Hilarião,

mas quando não há afeigôes por coisa

alguma terrestre, não há o receio de

deixar o mundo.

Resposta a tempo

Perguntaram alguns filosofos a S.

Antão em que podia ele ocupar-se no

seu deserto, pois se via privado do pra-

zer da leitura.

— A natureza, respondeu ele, é

para mim um livro, que perfeitamente
substitui todos os outros ; elle me ensi-

æ

HlSTORICAS

na a conhecer o poder, a grandeza, 3

bondade infinita do Criador do céu, e

da terra, do soberano senhor do uni*

verso ; e é esta a unica sciencia neces-

sária ao homem e a unica que ele deve

adquirir.

Um bey de Constantinopla entrouf

um dia, como incognito, em uma al-

deia, e aí interrogou um velho a respei-*
to da opinião publica. Este ultimo lher

disse o peor possivel de todos os agen-*
tes do governo.

— E que se diz do bey ?

— Do bey ? que é o peor de todosr
— Muito bem, pois o bey sou eu.

O pobre homem compreendeu que
estava perdido, se não empregasse logo
um pensamento agudo, o que é muita

trivial nos arabes.

E eu, respondeu o velho sem ma-

nifestar alteragão, eu sou o louco da

tribu ; todas as tardes perco o uso da

razão. Assim que dão quatro horas, es-^
tou perdido.

O bey poz-se a rir, e deu-lhe ain-

da um presente.

Pensamento^

Uma boa ligão é prata, um botfí

exemplo é ouro.

*

As pessoas, que sô valem pelo quer
foram seus antepassados, são como as-

batatas, teem toda a substancia debai-

xo da terra.
*

Os insolentes na prosperidade sem-

pre são vis e cobardes na desgraga.
*

A divisa do homem de bem é daf

e perdoar.
*

Os espíritos mediocres condenam

ordinariamente tudo aquilo que excede

o alcance da sua inteligencia.
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