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l^os ultimos dias certa imprensa pouco
e'

escrupulosa— e é isso tanto para

lamentar— tem-se dado ao triste en-

cargo de defender uma causa verda-

deiramente perdida.
EJ nada mais e nada menos que

uma campanha infamante contra quem

legitimamente dispoz do que de direito

lhe pertencia e contra quem recebeu o

que de direito tinha a receber.

Nem ha consideracão por um mor-

to benemerito, nem o respeito por um

sacerdote, a quem acusam do crime,

de ter sido o depositario duns bens que

lhe entregaram, para com eles sustentar

e amparar uma instituigão de caracter

missionario.

E, assim se entretem essa impren-
sa, pretendendo desnortear a opinião

publica contra uma congregacão religio-
sa benemerita, e cujos beneficios em

prol das missôes do ultramar são, tão

conhecidos e apreciados.
A missão da imprensa deve e devia

ser para esclarecer, educar e orientar a

opinião publica, nas normas dos mais

puros preceitos de moralidade e justica
e sem a menor sombra de sectarismo.

Mas, nem sempre assim procede a im-

prensa.
E o triste caso de Ovar é um sin-

tôma caracteristico do baixo nivel a que

chegou certa imprensa mal orientada.

Ainda bem que dessa campanha,
ha-de saír de cabega levantada, um res-

peitavel sacerdote, que á evidencia dos

factos, prova a grandeza da sua inteli-

gencia, da sua energia, e da sua grande
honestidade.

*

Temos passado um tempo de fe-

rias, de ferias de paz e tranquilidade no

tocante a vida politica. E se assim fôr-

mos por esta quadra fôra, muito temos

que lucrar, sobre varios aspectos.
Não será tempo de entrarmos em

um periodo de paz e tranquilidade pu-

blica ?

Assim deve ser, para que se não

diga que sômos uns irrequietos, como
ffl
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aquele pobre que
— nem quielo nem

calado.
*

Braga e Camilo — Dois jornais

se ocuparam ultimamente de, se deve

Braga possuir ou não uma estatua.ao

grande Camilo.

O caso tomou interesse no publico.
Um diario de Braga, e uma revista

de Lisboa, omitiram a sua opinião. Num

deles lê-se o seguinte:
«Sucede porem que Braga, a que-

ridissima cidade da minha já distante

meninice, anda agora alvorogada e oíen-

dida com certas coisas civilizadas que

Ihe querem oferecer ao seu Passeio Pu-

blico. Quere pôr lá bustos de portugue-
zes celebres, de vultos representativos
da mentalidade portugueza. E os dois

primeiros serão João Penha e Camilo.

Ora contra isto é que a formosa cidade

se revolta e, vamos lá, com toda a

razão. João Penha, o delicioso e alegre
parnasiano, é bem uma gloria bracaren-

se, digna de que o seu pitoresco burgo
natal o perpetue em bronze e marmore.

Mas Camilo porquê? Camilo foi, nin-

guem se atreverá a nega-lo, o maior

romancista portuguez e o mais portu-

guez dos nossos prosadores. Mas Braga,
terra de tantos homens ilustres, não tem

o dever de lhe erguer uma estatua : esse

dever pertence a outras terras. Camilo

em pedra e bronze está muito em Lis-

boa aonde ele nasceu, ou no Porto, em
Seide e Famalicão, terras aonde prin-
cipalmente viveu, amou e sofreu. Mas

em Braga, em Braga que ele detestou

sempre e insultou mesmo, porque er-

guer-lhe uma memoria, se a antiga e

formosa cidade tem tantos filhos seus

ainda sem uma condigna comemoracão,
desde Gabriel Pereira de Castro o épico
da Ulisseia, até Francisco Sanches, o

filôsofo mundialmente conhecido?».

E nôs recordamos outras notabilidades que
mereciam um busto nesta histôrica cidade. D. Diogo
de Souza, D. Frei Caetano Brandão e ainda D. Fr.
Bartolomeu dos Martires, os benemeritos arcebispos
que eram senhores de Braga e que como tais foram

para ela de grande iniciativa e seus grandes bene-
meritos.

CAHOLICA
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(^ue fôsse ao Pôrto, para nos

fz£ encontrarmos>...

— Fui. Lia um opúsculo, na Li-

vraria Tavares Martins, sôbre o pode-
roso espírito de Antônio Sardinha e o

seu testamento contra-revolucionário,

quando trocamos as dextras e resolve-

mos um passeio ao Jardim da Cordoaria.

A tarde estava quente.

Fugindo aos raios picantes do sol,
fizemos da principal avenida do jardim
a nossa academia.

Ninguém imagine que Manuel Ri-

beiro é um dêstes empertigados escri-

tores da última moda, senhores todos do

seu nariz, com a flor do diletantismo ao

peito, e com pruridos de fidalguia in-

telectual estranha ao convívio das som-

bras que serâo os modestos espíritos

vulgares...

Generoso nas palavras, em tudo

discreto, não despreza ninguém.

Vulto serêno. Nem muito alto,
nem baixo.

Um fio de bondade brilhante a

cair-lhe, suavíssimamente, dos olhos. A

simplicidade e a lhaneza em pessoa.

A sua vida, nos seus tracos de

relêyo maior, contou-no-la tôda. Não é

um romance de Ponson du Terrail. E'

um drama.

Um drama vivo, edificante, com

rasgos fortes de expressão e as suas

scênas várias de encantante lirismo

brando.

A utopia revolucionarista, radica-

da no seu espírito, arrastara-o, em fo-

gueira candente, para o árido campo

das lutas sociais, a combater em prol

AO VENTO

C8 IIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIII IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIMILíV

Le grand combat qui vient de se

livrer pour la gloire du Christ est évi-

demment resté le secret de Dieu. . .

D. S. du Fresnel (')

de um ideal, que Deus condenava, como

o condenam a razão e o sentimento.

O espírito revolucionário, «tão ve-

lho como o mundo» (2) baixara até ao

fundo do seu ser, como um demônio.

Manuel Ribeiro, porém, era um

anarquista sincero. Batalhando pelo
triunfo da Revolucão, por ela daria,

expontâneamente, a prôpria vida, se

fôsse necessario. Porisso, nos dizia êle :

— «Entre um revolucionário sin-

cero e um crente, ha infinitos pontos
de contacto. A afirmagão, parece, â

primeira vista, paradoxal. Não é».

Esteve preso no Limoeiro, onde o

vulto seráfico do Padre Cruz Ihe levava,
a miudo, a claridade reconfortativa de;
uma bêncão e a esmola moral de uma

exortacão amiga, fazendo-o por vezes,

derramar lágrimas de como^ão, entre os

seus bracos de santo.

Saindo, um dia, de Portugal com

destino å Rússia, para estudar, mais

profunda e pråticamente, o sentido do

sovietismo, teve de voltar â Pátria, com

a missão falhada.

Era durante a Grande Guerra.

Não conseguiu entrar na terra vermelha,

ensanguentada, de Lenine.

Experimentou, então, a maior cri-

se de desespêro, talvez, da sua vida :

A sua consciência não andava

tranquila. Uma infinita amargura de

fel entranhara-se-lhe na alma em sobres-

salto.

O mundo era-lhe hostil.

Precisava de fugir do mundo.

Do mundo e para longe. Para onde

a paz fôsse uma realidade sensível. Pa-

ra um convento !

ILLUSTRAQÂO CATHOLICA 531



Iria para Silos, onde o seu espíri-

to, que já tanto admirava o esfôrco be-

neditino pela Liturgia Catôlica, encon-

traria, de cêrto, um amplo e erudito

ambiente religioso, o mais prôprio, sem

dúvida, para o seu requintado tempera-

mento de escritor e artista.

Mas Deus reservava-lhe outro

pôsto de salvagão: a Cartuxa de Mira-

flores, onde entrara, realmente, «arre-

s

a

>_'ÍiiiZ~'ú'-»'íi

-<s*f o£

ESPOZENDE — Um aspecto da homenagem prestada
ao sargento Alvaro Fernandes, morto na batalha de
La Lis. Esta homenagem foi prestada pela Camara
Municipal daquela vila. No cliché vê-se a x casa da
familia do morto onde foi descerrada uma lapide.

(Fo(. amador J. Amandio)

batado por um vento de apocalipse co-
mo o que vergara outrora, as almas em
Israêb. (3)

Nesse instante, descera Jesus, mui-
to a môdinho, ao seu coracão.

Não ha nada como a Dor para nos

conduzir, comc criancas pequeninas, aos
bracos de Cristo.

Ao fim de oito dias, Manuel Ribei-
ro possuia outra alma. Como ? Segredo
eterno de Deus.

®

B

ni.wT^

Desde então,,, tem-se-lhe „aberto,
cada vez mais, o caminho da Graga,
onde os seus pés, eséáldãdos e feridos
nas poeiras do mdrído,' tfãô ééntindo,
como nunca, a suavidade do Alto

Depois da estada na Cartuxa, es
teve em Paris.

-"^71^^^
O Paris dás sciên'cias é das aríes

cativa-o. O Paris da moda, 0 Paris

exibicionista e pagão, detesta-o.

Foi a Roma para fazer a Resur-

reifão.
A Roma, tem-lhe amor. Roma sa-

tisfaz-lhe o coracâo e o espírito. E' a ci-
dade do Papa, a cidade da arte, da
arte em pedra e em tela.

Para se ficar com . saũdades de

Roma, deve bastar contemplar, com

olhos penetrantes, o Moisés'åt Miguel
Angelo. Qimi<j.t) 1

Viveu em Assis. Assis, com todo 0

místico medievalismo do seu corpo es-

curo e da sua alma branca, enredou-o,
cravou-se-Ihe no peito, como um feitigo
glorioso.£>

>j îi

S. Francisco tornou-se o mais ter-

no companheiro do seu pensamento,
como acontecera a Sabatier, Chester-

ton e Joêrgensen. r

Regressando de Assis a Poftugal^
em Portugal continua a nobilitante e

radiosa missão de Apôstolo da Beleza,
num persistente esfôrgo heroico de fazer

literatura sã, que eleve, que revigorize,
e purifique.

<t&apôtre n'est pas seulement celui

qui est envoyé dans le mond pûur prêcher
la parole de Dieu aux ignorants%et aux

infidéles, pour convertir ks åmes å lå

vérité, et dilater ainsi le corps viystique du

Sauveur. 1/. est aussi celui qui conserve et

augmente la foi dans les âmes...». (4)
Porque a alma humana, no dizer

de Tertuliano, é naturalmcntc cristS,
Manuel Ribeiro, atraído para o Cri$tiaT
nismo integral, achou neie^a vidaiiqua
lhe faltava, o grande par de asas de qud
fala Taine.

E' que, «pour entrer. dans bt »«, il
est cettain qv.'il faut entrer dans l'êmå*

l'Eglise Catholique, puisqvâ^. aeUå I âm£.
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par sa défifíition, n'est autre chose que la 63

vie commune des âmes qui vivent en

Éieû*\ (5)

Foi uma tarde de encanto para

mim, aquela tarde de 18 de Agosto,
em que o gratíssimo convívio de Manuel

Ribéiro deixou no fundo do meu cora-

cão indeleveis impressSes de exalta^ão
e de luz.

Enquanto os cisnes brancos voga-

vam, plácidos, nas águas verde-azuis do

lago do jardim, dando uma nota simbô-

lica e evocativa de profunda poesia

junto ao busto de Antônio Nobre, voga-
va a minha alma pelo ceu

ardente, tocada, no íntimo,

pelas doces palavras claras

do Romancista.

Manuel Ribeiro falara-

me de tudo : da Arte e da vi-

da, dos quadros de Gioto e

dos frescos de Miguel Angelo,
do espírito de S. Francisco

e da santidade do Padre Cruz,
dos bucolismos da Umbria e

das maravilhas do Vaticano,
do sonho idealista da moci-

dade contemporânea e da

arrojada iniciativa de Nuno

de Montemor em prol dos

novos que pensam e trabalham e têem fé.

Prouvera a Deus que o seu De-

serto, que já levou para a Cartuxa dois

jovens de Portugal, seja, perpétuamente,
uma voz forte a chamar as almas e que
essa voz, tornada eco eterno em todos

os recantos do mundo, a imitem, com

amor e sentimento cristão, todos os

CiíCt'-^",%^"i',>''-'''","-"'A">,A'>,-'^'N'^'l">".'^^^^Vv\'vV\\\\v\%v," vv.'.Vi'íwi

Easgo de caridade heroica
mtJiniiîtfL : ^l^j'íj : ■!■: ■•■;■■. >

-'.V VvV.WJVVV', \,

■n" mmUn

0 reverendo Padre Papetard, que, etn

Maio de 1868, esteve em Lisboa, missio-
nando na America, pelas Montanhas Rocho-

sas, foi acometido por um tigre, em ocasião

que ia acompanhado de dois selvagens, que
ele tinha atraído ao cristianismo e tinha ba-

tisado.

Vendo se indefezos, conseguiram subir

todos trez a uma arvore. Então a fera se

deitou debaixo da arvore esperando que

descessem para colher a preza. Terriveis

PRAIA DE ESPOZENDE— Um grupo de banhistas

63

que fazem da pêna a Cruz da sua vida !

Gandra— Baltar

1928 MOREIRA DAS NeVES

(lj Salnt Benoit — L'oeuvre et l'âme du Pa-

triarche— 1926 — Pairis.

(2) La Révolutíon FraBfalse — de Pierre Gaxotte

— 15f28— pag. 50.

(3) 0 Déíérto —

pâg. 6.

(4) J. Maritain— Salnt Thomas d'Aquin, Apôtre

des Temps Nodernes
—

pag. 37.

(5) Gratry
— L* Fhilosophie du Credo — Paris—

191î—pag. 24L
'

<S

iFot. Amador J. AmaDdio)

horas se passaram naquela angustiosa si-

tua^ão, pois não havia meio algum de fazer

fugir o tigre.
Vendo que por falta de alimento iam

faltando as forgas ao missionario, um dos

selvagens exclamou :

—

Roupeta negta (assim chamam os

selvagens aos padres), o tigre não se sepa-

rará da arvore enquanto não matar a fome,
assim que a saciar, Iogo se irá embora. Eu

quero muito â Roupeta-negra, e para que

ele viva, eu morrerei.

E rapido, como 0 pensamento e sem

dar tempo ao missionariô a que se opuzesse

â sua resolugão, atirou consigo ao chão.

Realisou-se o que 0 selvagem havia di-

to : apenas foi despedagado e comido pela

fera, esta se ausentoti daquele Iogar, dei-

xando a descida livre âo sacerdote, cuja vi-

da fora salva com tâo grande sacrificio.
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14 DE : :

SETEMBRO..

az hoie um ano que o Antonio Ga- ® condiscipulos. Pertencera á direccão da

briel nos deixou. Tresentos e ses

senta e cinco dias de saudade.

Mas quem era o Antonio Gabriel ?

— interrogará alguem.
Antonio Gabriel da Siva Pereira, ^

acabava de cursar

brilhantemente o

2.0 ano de Medi-

cina na Universi-

dade do Porto.

Nos seus estudos

— e desde o seu

internato no Cole-

gio de Santo To-

maz d'Aquino, em

Braga,
— impuze-

ra-se sempre pela
sua aplicagão e pe-

lo seu exemplar

comportam ento.

Possuindo u m a

grande sensibilida-

de— êle era todo

para o seu cora-

cão ! — deixou-se á

literatura.

Poeta e pro-

sador de mereci-

mento, coiaborara

nos «Ecos de Gui-

marães», no «Co-

mercio do Porto

da Tarde» e no

«Diario do Mi-

nho». Neste ulti-

mo jornal, as suas Semanas do Porto

— e fôram elas que nos relacionaram !

— versando com superior criterio as-

suntos de arte e de actualidade, reve-

lavam amiudo a sua cultura e o seu

temperamento de esteta. Tratava os

seus motivos com rara e 1 e g a n c i a.

Não os fotografava : pesava-os e me-

dia-os.

Como estudante, o Antonio Ga-

briel, sincero e afavel, gosava de gran-

de prestigio entre os professores e os

Associacão Academica do Porto.

Mantive com êle as mais afectuo-

sas relacSes. Literarias em principio, em
breve se tornaram singularmente ami-

gas. Admirava
nele a inteligencia viva,

— uma atracão—

e admirava-o ain-

da mais pelo seu

caracter sans re-

proche, que impri-
mia å sua v i d a

uma clara e im-

pertubavel dire-
ctriz.

A noticia da

sua m o r t e — eu

esperava-a lá! —

doeu-me profun-
damente. Foi há

um ano, e ainda

não estou em mim

da surprêza: ain-

da me pergunto

por vezes a razão

porque o Antonio

Gabriel não volta-

ra a escrever...

Com piedosa

inteníjao reli hoje

algumas das suas

cartas. Converseí

com a sua alma

atravez dessas pa-
ANT0NI0 GABRIEL DA SILVA PEREIRA

» mnac inéditas; e não sei bem se foí

9

gmas

conversar ou rezar.

Escriptas sem a menor preocupa-

gão literaria e iluminadas de um doce

e vago misticismo que fazia doer, que

fazia scismar, elas valem a melhor bio-

grafia do Antonio. Esta vida pequeni-
na e estreita, com grades contra o

sol e contra a liberdade azul que as

almas advinham e sentem na lbnjura,
adoecia-o, arrefecendo os entusiasmos

do seu coracão — Creari^a.
IC
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E, talvêz porque sentia como pou- í

cos essa <loucura do Infinito* de que
nos fala Bourget, depressa o Senhor

lhe espedacou o gradeamento do cár-

cere.

Foi há um ano : um segundo e

uma Eternidade.

Teixeira Pinto
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:: 0 vestido do batismo ::

L.vw..v^líw t-EINl P^
. A.„ .. .

'

I

\ 7IERA um dia ao mundo, um menino, e

*
S. José fôra convidado para Ihe ser-

vir de patrono no baptismo.
De boa vontade aceitou o Santo o con-

vite, e, no dia da cerimonia, levou ao meni-

no, da parte de Deus, um lindo vestido

branco, o qual vestiram ao menino, tanto

que a água santa lhe correu pela fronte.

O vestido era duma substancia fina e

tão flexivel como esses fios, que, ås vezes,

se vêem fluctuando no ar, nas belas tardes

de verão, e a que chamam o fiado de Nos-

sa Senhora; mas que tinham ao mesmo

tempo a solidez e o brilho do diamante.

Com o seu vestido branco parecia o

ínocen'te mesmo um anjinho ; e tanto que

pae e mãe, padrinho e madrinha, a ama e a

comadre, os visinhos e as visinhas e quan-

tos lá estavam se sentiam maravilhados.

— E' perfeitamente um anjo do céu,

diziam eles, uns depois dos outros.

— E' exactamente, disse S. José, e se-

rá um anjo do Céu, enquanto trouxer este

vestido sem mancha e tão brilhante como

está.

— Ai ! exclamou a mãe com grande

tristeza ; então não durará muito tempo !

Os meninos tudo sujam, e um vestido bran-

co mais depressa se suja ainda.

— Pelo contrario, replicou S. José ;

enquanto ele fôr menino, não poderá sujar

o vestido. Esqueceis que veio do céu ; ora

os anjos teem ordem de Deus de lho con-

servar sem mancha, até que seja crescido

para tomar esse cuidado sobre si.

— Mas, acrescentou a mãe, como pode-

rá conserval-o limpo, quando estiver cres-

cido?

— Estai descan^ada, mulher, respondeu
o bemaventurado. Tudo o que vem do

Céu é bastante grande para o homem, quer
ele seja um anão, quer seja um gigante.

Quando o vosso filho fôr adulto, pode-
rá continuar a trazer o seu vestido, pois
nunca o largará, porquanto deve compare-

cer com ele no julgamento. E' o seu pas-

saporte para a outra vida ; pelo vestido é

que Deus o há de reconhecet como seu fi-

Iho, quando se apresentar â porta do parai-

so. Mas que pense bem nisso ; e vôs, pai
e mãe, padrinho e madrinha, que sois os

seus fiadores, quando ele estiver em edade

de o comprehender, não esquecais dizer-lhe:

não são as manchas exteriores que pôdem
escurecer a alvura desse vestido, mas as

manchas do interior.

Contanto que sua vontade seja recta,

e o seu coragão permanega puro, o vestido

conservará a sua frescura e o seu brilho, e

qualquer nodoa que os mais quizerem lan-

gar-lhe, será repelida por sua virtude inte-

rior. Sô acontecerá o contrário, se ele as-

sim o quizer. Todas as maculas da cons-

ciencia aparecerão sobre o vestido.

— Ah ! meu bom S. José, disse ainda

uma vez a mãe; bem sabeis quanto o ho-

mem é fraco : como evitar as manchas,

quando é tão dificil evitar o pecado ? — Is-

so é verdade, disse o Santo patrono. O di-

vino Redentor poz o remedio ao lado do

mal. Quando o vestido estiver todo man-

chado, as águas do céu pôdem restituir-lhe

a frescura e o vi£o desta assu^ena. E o

espôso da Virgem mostrava a flôr, simbolo

da pureza, que, como um sceptro, ele traz

na mão. — Ainda mais uma recomendacão,

disse ele : por mais que, algum dia este

menino faca, ainda que o seu vestido esteja

negro como carvão, que Deus o livre, ape-

sar disso, de o esconder ftar baixo de ou-

tros vestidos.

Os habitantes do céu ainda teem amor

e piedade pelos seus irmãos, que ainda

existem cá na terra, e mais duma vez se

tem visto as lágrimas dum Santo ou duma

Santa caírem no momento final, sobre o

vestido dum pecador, e lavar-lhe as nodoas,

que, até então, ele não tinha coragem de Ia-

var por si mesmo.

E agora, adeus, continuou ele ; não
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posso demorar-me mais tempo convosco.

O demonio, esta noite, quebrou muitos de-

graus da escada, que as almas teem de su-

bir para chegarem ao paraiso, e a Santa

Virgem me fez notar, além doutras coisas,

que, para algumas delas que teem as per-

nas pequenas, alguns intervalos são muito

largos; como mestre carpinteiro do Céu,

tenho que ir arranjar a escada. Dizendo

isto, S. José partiu com grande mágoa da

POVOA DE VARZIM

Nonumento ao Cego do Maio

(Fot. Amador Manuel O. Peiioto)

mãe do menino, que muito desejava que

ele participasge do excelente beberete, que

estava preparado.

II

A' maneira* que o menino batisado

crescia, tambem se aproximava da edade

da razão, e, conforme o seu bemaventurado

patrono o havia predito, o seu vestido não

tinha, até então, contrahido nem a mais pe-

quena mancha. Mas, â proporgão que a

inteligencia se ia desenvolvendo, as suas

mentirinhas, teimas e pequenos roubos, fo-

ram tomando um caracter de malicia.

A pouco e pouco tambem se foi vendo

manchada em muitos logares a alvura pri-

« mitiva.do vestido ctø tøaRHsmo; qi^e yerda-
deiramente não eram aiqfla Prønctø§ ttø:

mais, mas uma diminui^q ííe bnlho. 0 t£
cido de diamante se vja em^nado e fefø
ctindo cada vez peior a luz do céu.

Mas o mal fazta progressqs, e hem de-

pressa desapareceu o brilho dp ysstøtø,
Depois veio a edade das paixôes; o mal

aumentou ainda, e, um dia, a mãe espanta-

da viu o filho, que se esforcava por escon-

der, entre as pregas dp seu vestido, uma

grande nodoa negra. A mãe chorou, suplj-

cou.
— O' meu filno, Ihe dizia ela, recorre

muito depressa ao remedio, que nos indi-

cou o teu santo patrono. Expôe o teu ves?

tido â chuva do céu, e, tanfo que gstivfl

lavado, os raios do spl o enxugarãp e Itø
restituirão o seu primitivo brilho !

Mas o rapazinho, fechandp o ^u pora-

São âs exortaøes de sua mãe, i^ão qitø
convir em que o seu vesfido est^va m^n:

chado, e, para melhor encobrir a nqdo^,
que descobria a sua fajta aos olhos 4f t°"

dos, apertou ainda mais as pregas do seu

vestido contra o corpo.

A mancha era bem coqo uma nodoa

d'azeite que se alastrava. Depois uma ou-

tra, e ainda uma terceira vieram jun^aps^ å

primeira, e ainda outras vieram fjeppis jun-

tar-se åquelas. Finalmente pvoly^u^, c<^-
mo um animal imundo, em todos qs |pda-

?ais do vicio, e, comq o seu corajão go^ta:
va de lodo, o yestido tinha já (tø \offl,
a cør.

De nojento que estaya o vestjdp, er^
aos olhos do rapaz uma constarjfe aj"guisao,
que a todos fazja yer que elle já Hãp ser-

via aquele Senhor, cuja jibré traztø. Ej
como não podia despojar-se dela, nem que;

ria, em consequencia das más jnclinacôes
do seu cora^ão, recorrer åfs aguas dp céu.

para que Ihe restituissem a sua''alvura doi^-
tro tempo, resolveu-se a ocultar o vesfido.

por baixo do vestuario dos filhos do mun-

do, cujas pisadas seguia desde rquito tempo.

O vestido de baptismo, de mais a maiSj
não estava no gosto da época; as gentes
da moda rir-se-hiam delle, e, ainda que
branco estivesse, envergonhar-se-hia de 6

trazer.

Escondeu-o, pois, debaixo dos outros

® vestidos, e isso nada mais fez do que agra-
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var o mal ; porque, ao menos até então, e

mesmo sem que ele o quizesse, o seu vesti-

do, se humedecia com os orvalhos do céu,

e perdia algum tanto do seu pessimo cheiro,

refrescando-se no ar puro celeste.

Mas, quando sômente ficou debaixo da

acQão do contacto de um corpo abrazado

de chamas impuras, o vestido se tornou ca-

da vez mais negro, e, por fim, de negro que

era, tomou uma especie de alvura livida,

qual a dum pano consumido pelo fogo. Foi

neste estado que ele o viu, um dia, em

que, por acaso, lancou os olhos sobre o

vestido. Isto lhe suscitou um

riso, mas um riso mau, e

disse consigo mesmo que a

sorte lhe havia sido favora-

vel, e que poderia, no dia se-

guinte, ir reclamar a parte do

céu, a qual Ihe dava direito o

seu vestido branco ; o que

aconteceu mais cedo do que

ele imaginava.
O menino, chegou â eda-

de juvenil, depois chegou a

ser homem ; tendo chegado

a ser homem, não tardou que

não fosse velho ; velho, era

como um sepulcro esbran-

quiQado aberto, desde muito

ierapo, para receber a morte, e portanto

vindo a morte, ela o surprehendeu, sem

Ihe deixar tempo para a reconhecer, e o

despojou brutalmente, Iancando-o na eterni-

dade, coberto unicamente com o vestido,

^jue tinha recebido no batismo.

III

Num tal estado foi ele arrebatado, co-

mo a pena, por uma violenta rajada de fu-

rioso vendaval, atravez dos espagos infini-

tos, para essa região intermediaria, onde as

almas dos homens comparecem perante o

Soberano Juiz.
Ainda estava longe do divino tribunal,

quando viu aproximarem-se duas almas

yestidas igualmente com o vestido branco

do baptismo, ambas elas brilhantes como

os astros. O vestido da primeira, similhan-

te a um limpido espelho, reflectia o esplen-

dor de Deus. 0 Senhor Ihe estendeu os

® braQos, e ela se", perdeu na luz. A outra

também se aproximou, por sua vez, mas

sobre o seu vestido luminoso se divisavam,
em alguns Iogares, certas sombras passa-

geiras, similhantes ås manchas do sol.

Não esperou a sua sentenga. Arran-

cando um grito fortíssimo de amor e de

dôr, espavorida, evitando a vista de Deus,
voou para esse mar de fogo, em que as

almas santas se mergulham por si mesmas,

não sem sofrimento, mas sem pezar, para

se purificarem de suas ultimas faltas. Res-

s
tava uma sô alma para julgar. Porque mo-

-■
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POVOA DE VARZIM — Vista Geral da Praia e Mercado do Peixe

(Fot. Amador Manuel O. Peixoto)

8
tivq avan^ava ela, toda trémula de mecjo?
Não levava a vestidura pela qual o Pai ce-

leste reconhece os seus filhos de eleis|o ?

Não levava o vestido, o santo vestido do

baptismo?. . .

Santo Patrono desta alma tremula, po-

derias tu, pelo seu vestido manchado, reco-

nhecer o vestido de inocência, que lhe trou-

xeste do céu?... Myrrhado pelo fogo p!as
paixôes terrestres, o tecido de diamante,

naquela hora, mais fragil que uma têa de

aranha, se tisna e se desfaz ao ardor dos

raips, que dimanam do terrivel trpno.

Atravez da ordidura, que se ia consu-

mindo, a mesma alma se sente devorada

por aquele intenso fogo. O' chuvas do

céu ! onde estais vôs?. . .

Lagrimas dos santos, será já demasia-

do tarde para correrdes sobre este vestido,

P^ra lhe restituir essa virtude secreta, da

qual, como dum escudo, ele devia revestir

® a alma no terrivel dia do seu compareci-
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mento na presenca de Deus ? E' muito ®

tarde ! A alma está em presen^a do

seu Juiz.
A' vista do Deus vivo, o vestido se

reduziu a pô, e os crimes da alma, postos

a descoberto, receberam o selo da eternida-

de... Laval-os-heis vôs, prantos eternos!? e
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"Paleceu ultimamente na Povoa de ^

Lanhoso, a sr.a D. Maria Erme-

linda de Sousa Sampaio, ainda nova,
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D. MARIA ERMELINDA DE S0USA

SAMPAIO

quando a vida Ihe podia sorrir, mais

longa, mais prolongada.

Contava apenas 28 anos era o

modelo perfeito da mais solida virtude, q

Se temos manchado o belo vestido d<?

nosso baptismo, não hesitemos em 0 puri-

ficar e restituir-lhe a sua alvura, aproxif

mando-nos do cumprimento das leis de

Deus, e edificando o proximo com 0 nosso

exemplo, sempre norteado pela pratica das-

virtudes cristãs.

MMIIIMIIIIIIIIIIIIM Illll III IIIIMIMIIIIIMIIIMIIIHIIIIII||L

dc Sousa Sampaio niiiiiimimj
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que a todos edificava, pelo seu exemplo*

Dedicada ao bem moral da sua-

terra, era uma catequista assidua na

sua paroquia da Povoa de Lanhoso, on-^

de nasceu, onde viveu e onde morreuf

no meio da saudade de todos os que a

conheceram pela sua vida exemplaris^

sima.

Foi uma das mais entusiastas coo^

peradoras da Conferencia de S. Vipente

de Paulo, da Associacão das Filhas áø

Maria e d'outras obras cristãs.

Tendo sempre desejo de conheceí'

das necessidádes de toda a ordem, le-

vada por este espirito, não esquecia de

subsidiar a obra dos Seminarios, e ai'tí-'

da outras que ela procurava conheceií

de perto.

Morreu no meio da maior resigna-'

câo cristã, e entre os seus sofrírhentoSf

por vezes dolorosos, evidenciou sempre"

uma pureza de sentimentos que a todofr

edificava.

A sua morte foi sentidissima na-^

quela vila, ohde era justamente querida

e estimada por todos quahtos a conhe^

ciam.

A toda a familia da saudosa extin-

ctn e, em especial a seu presado tio, &

rev. Joaquim de Jesus e Sousa, a «Ilus-

tra^ão Catholica» apresenta os seus

cumprimentos de profunda condolencia
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A Hespanha festejou a semana pas-

sada, 05° aniversario da dictadura.

Coincidindo com esse aniversa-

rio, os adversarios da situagão, tinham

um complot formado, para presidir a

uma revolugão que tinha por fim der-

rubar a actual situagão.

Mas, a policia, teve a tempo conhe-

cimento do que se passava, tomou as

«uas providencias e o movimento que

«stava a iniciar-se ficou fracassado.

Segundo lemos em um jornal de

Jarga informacão, os principais focos de

conspiracão eram em Madrid, Barcelo-

na e Valencia. Parece que a este movi-

mento não eram alheios Sanchez Guer-

ra, que actualmente se encontra em

Paris; Cambô, que ha dias partira para
a Argentina e o ex-presidente do Con-

gresso, Villanueva. No entanto, Sanchez

Guerra declara a sua inocencia, salien-

tando que soube da conspiragão atravez

do que leu na imprensa estrangeira. A

Cambô o governo aplicou a multa de

um milhão e meio de pesetas. As in-

vestigagôes proseguem activamente pa-

ra o completo apuramento de respon-

sabilidades.

Diz-se que, em Hespanha se efe-

ctuaram cerca de 3.000 pessoas, impli-
cadas no movimento.

Vm grande ciclone
^^^^~

■■ ■»■ ^^^ ■

No Haiti e Porto Rico desenca-

^leou-se um terrivel ciclone, que tomou

|>roporgôes, de que não ha memoria.

Em consequencia desse terrivel

ciclone estão, ali, 80.000 pessoas sem

abrigo. Em Porto Rico, cuja cidade tem

100.000 habitantes ha falta de agua, e

as ruas estão cheios de destrogos.
O ciclone levantou na sua forga e

corrente os telhados de fabricas e

grande numero de habitagôes, e nestas

arrazou paredes completas. As planta-

<g5es foram todas arrasadas.

São pedidos com urgencia viveres,

socorros medicos e abrigos.

® Duas irmãs gemeas que falecem no

mesmo ~iia

Dizem de Alicante, Hespanha, que
faleceram a semana passada, no mesmo

dia, as irmãs gemeas Ramona e Rosa

Macias. O mais interessante é que am-

bas fizeram sempre uma vida paralela,

padecendo das mesmas enfermidades e

sofrendo os mesmos desgostos.
Casaram-se no mesmo dia e enviu-

ffl

«9

AVEIR0 — Capitania do Porto

varam tambem na mesma data. Final-

mente, morrem agora no mesmo dia, á

mesma hora e da mesma doenca.

Visita a Jerusalem

Mil turistas italianos que estão

realisando o Cruzeiro do Mediterraneo,

acompanhados por auctoridades civis e

eclesiasticas, chegaram a Jerusalem sen-

do muito festejados pela populagâo.

Depois de visitarem o Santo Sepulcro
e Bethlem, voltaram a Jaffa recolhendo

a bordo do vapor «Cesare Battisti >, que

levantou ferro á meia noite.

Italia e Franqa

A Franga recusou o pedido da

Italia para a deportagão do anti-fascista

Angelotti, residente em Paris, que se

diz estar implicado no atentado contra

a vida co rei em Milão.
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1 0 Acto de oferecimento, de Verlaine |

O' meu Deus, meu Deus ! ferístes-me de Amor,

E lateja inda eni mim, aberta,
essa ferida, . .

( V meu Deus, <_> meu Deus ! feristes-me de Amor I

i _)' meu Deus ! sobre niini em toda a minha vida,

Siivto agora pezar de Vôs
todo o temor, . .

(V meu Deus ! sobre mim, em toda a miriha vida 1

Ueu Deus ! eu conheci o lôdo da vileza. . .

E a vossa luz, Senhcr, quiz-me toeijar no entanto,

Meu Deus ! eu conheci o lôdo da vileza. . .

Lavai, Senhor, niin'halima em vosso Vinho santo

E fundi-a no Pão da vosaa santa Meza !

I,avai, Senhor, minh'alma em. vosso Vinha santo !

Ei.^ meu sangue, Senhor, que não fiz derramár,

E toda a minha oarne, indigna de sofrer. . .

Ei.« meu sangue, Senhor, que não fiz derramar,

Nesta fronte fetoril, sempre a sonhar e a arder,

Poisai dos vossos pés, ás chagas, um momento, . .

Nosta fronte fetoril, sempre a sonhar e a arder.

Jamais as minhas mãos, convulsas, em tormento,

Se crestáram, Senhorl do incenso nas brâzas. ..

Ja.rn.ais as minhas mãos, convulsas, em tormento,

Eis do meu coracão as faticjádas azas

Buscando repousar iims urzes do Galvario !

Eiĸ <_lo meu oornoãn as fatigádas azas. . .

Eis tiue ohegam meus p.'s, por caminho tão váno.

Aeorrendo, Senlior ! aos apêlos da Graga!

Eís que chegam meus péw, por canlinho tão v^rio.

Eiĸ minha voz, Senhor, de mentira e desgraga,

P'ra ouvir da penitencia a oensura, humilháda.

Eis minha voz, Senhor, de n^entira e desgraca!,,.

Eis meus olhos, do erro alumiando a estrAda,

ijue os chôroB da oracão hão-de empai^ar
de dôr. .,

Eis meus olhos, do erro aluiniándo a estrádá!

. j or ■

,

Ah ! meu Deus de perdao, vêde ag'ora, Senhor
!

O afoismo singular da minha ing'ratidão. . .

Ah! meu Deus de perdão, véde feicjora, Senborl

! -.' K

Sois o Deus do terror e o Dous da. perfeiQao. . .

Ah ! meu Deus ! como é negrô o inferho do meu. crime !

Soi-

y\\\'<

Deus do torror e o Deus da perfeicão...

'." l'.Q;)b

•VfOqolC:

<K'l

.op,i*rciii
(. Ca. CO'

Vôs. Ueus clf paz. <le júfoilo e foondade,

Pranto, e ceguéira 'atroz ante a luz que redime,

V6s, Deus de paz, de jiitoilo e bondade,

> .

Tudo isto cohfoeceis, e foerti sãfoeis, Seríhor,
~

Que mais do que ninguem eu pobresinbo sou,

Tudo isto conheceis, e foem safc><áis, âenhor.,,

Mas tudo quanto é meu, Senhor, tudo vos dou.

Francisco Veloso

■)~K''J

roíoi ■>

;-'0

'.í'iUil

0

-f^ |-
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As Igrejas do Porto

Há um amplo sentido cristão

em certas ruas do Porto, que se

comonica aos transeuntes e domi-

na a vida de toda a cidade. Refi-

ro-me á magestade religiosa com

.que, em quasi todas as ruas por-
tuenses — centrais ou afastadas —

se impôem as igrejas. A emogão e

a ternura desce dos seus austeros

frontespicios, e alastra, com a am-

plidão duma atitude protectora,
sobre os vultos que caminham e

sobre as cabegas que passam.

Em todas as ruas desta velha

-cidade, desta cidade que gerou

algumas das mais lindas madruga-
das da nossa historia, há uma ou

mais do que uma igreja, que de-

fende e protege a multidão. Ti^'S

CAMPIA— Egreja paroquial de Olivcira de Frades

(Fot. de Teijor)

ARC0S DE VAL-DE-VEZ - Nossa Senhora da

Peneda, na freguesia de Soajo

Reside, de-certo, nesta numerosa

familia de templos, cuidadosamente

disseminada por todas as artérias, o po-
der bemdito e oculto que mantem o

Porto adentro das iluminadas frontei-

ras do Cristianismo.

A igreja, no Porto, essa igreja que
é sentinela de Deus em todas as ruas,

está, permanentemente, proxima á des-

filada das almas. Está, sempre, junto
á existencia dos ignorados ou dos trom-
beteados pela felicidade, que passam
sobre as largas tiras dos passeios.

Os séculos que estão escondidos

nas fachadas desses templos, onde o

Porto, todos os dias, reza, não lhes en-

tibiaram o aspecto carinhoso — catôli-

co. Estão enegrecidas, enrugadas... Mas

conservam um ar de avôs... De avôs

que estão proximas do céu e que, por
isso, tudo abengoam.

G.
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ANOR E PRESENCA DE ESPIRITO DE

: : : UMA CREANCA : : :

S

Em uma escola onde estavam reu-

nidos mais de cem rapazes, o mestre

vendo-se obrigado a ausentar-se por al-

guns instantes, julgou poder confiar du-

rante esse tempo, a inspecgão dos nu-

merosos discipulos a um, que já por

muitas vezes tinha dado provas de in-

teligencia e firmeza. Depois de lhe ter
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TENENTE DANIEL BRAGA

Antigo Comissario Geral da

Policia de Braga que se encontra

actualmente em Lourenco Marques
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feito as suas recomendagOes, entregou-
lhe o apito, que servia para ordenar, e

atengão. O rapaz tomou o logar do

mestre no estrado, e os companheiros
não se admiraram, porque já não era a

primeira vez, e além disso todos o re-

conheciam superior na inteligencia, na

instrucgâo, e no caracter.

Enquanto isto se passava, princi-

piou uma forte trovoada: a chuva de

pedra batia nas vidragas com violencia,

o trovão ribombava por cimado edificio

da escola, cujos moveis estremeciam

por causa de tanta bulha. Já isto era

causa de muita distragão para os ra-

pazes. Mas de repente veio ura relam-

pago deslumbrante, e ao ruido do tro-

vão misturou-se o dos vidros quebf^dos,
Tinha caído nm raio na escola j efttrou

por uma janela, saiu por outra,
sem terr

felizmente, ferido ninguem, e deixantfa

um penetrarite cheiro de enxofre.

Compreende-se os sustos, os gritosr
o movimento, a desordem, que haveria

na escola ; mas o apito soou com forgar

e o silencio restabeleceu-se em um inS'

tante. Cada um voltou para o seu ban-

co. O joven superintendente, em pé na

estrado, corre os olhos com socêgo 9

firmeza pela sala, e vendo que todosF

estavam a olhar para ele, faz o sinal da

cruz. Todos se levantam, e fazem o

mesmo em silencio. — Vejo, que nin-

guem foi ferido : demos gragas a Deus

no coragão, e continuemos os exerci-

cios.

Entretanto o mestre apressou-se s

voltar. Ao entrar na aula achou tudo

em ordem, e os discipulos trabalhandor
como se nada tivesse passado, ainda

que os sinais do raio eram visivéis. Es-

tava inquieto, e comovido, mas o JO'
ven suplente socegou-o logo, pela sim-

ples narragão do acontecido, o que

causou emogôes de outro genero. ^
Mais de um pagão faria, o que fe^

esta creanga, de certo ; e a antiguidadê
chamar-Ihe-ia— acto stoico. Mas na fir'

meza e animo de um velho pagão não-1

se encontra a fé, nem a humildade, nen»i
a gratidão de uma creanga cristã. \

—=®S3=—
'

PENSAMENT65

O primeiro grau da virtude é nãb

cometer faltas ; o segundo é sofrer que

nol-as apontem, e não termos vergonha
de as reparar.

* *

®

A demasiada atengão que n6s em-

pregamos em examinar os defeitos^

alheios faz com que n6s morramos sem

termos tido tempo de conhecer os

nossos.
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Planta dos caminhos de Ferro do Val do Cavado

«||||||||||||||||||||||||1lllllllllllllllllli™

ILLUSTRAQAO catholica 543



Anecdotas Historicas

Pensamentos

Quem recusa obediencia a um

poder legitimo, acaba sempre por cair

na escravidão dum poder indigno.

A imagem mais completa da so-

ciedade é um campo de trigo proximo
a ser segado : as espigas mais vasias e

os espiritos mais insignificantes e frivo-

los são os que erguem orgulhosamente
a cabega.

* *

*

Se o vosso inimigo tem fome, dai-

lhe de comer, se tem sede, dai-lhe de

beber.
* *

Quem não tem caracter não é ho-

mem.

Dizedor de bons dias, mau caracter.

*

* *

Quem ama demasiadamente os

prazeres, será reduzido á miseria ; quem

ama o vinho e a comida deliciosa, nun-

ca será rico.

* *

Meus filhos, não desprezeis pessoa

alguma: olhai o superior, como vosso

pai; o egual, como vosso irmão; e o in-

íerior como vosso filho.

Se tiveres firmeza de alma, facilmente

domarás teus apetites.

* *

*

Calino pergunta na estacão do caminho

de ferro a que horas saía o comboio das 7

e 40, e como Ihe dissessem que ás 8 menos

20, exclamou enfadado :

Que mania! andam sempre a mudar as

horas dos comboios.

® Maximas

Não queirais nunca parecer mais

ajuisado e mais sabedor do que as pes^

soas com quem estais.

Usai do vosso sâber como usais do

vosso relogio que anda numa algibeira

particular e que nâo tirais nem fazeis

repetir as horas, unicamente para tno$--

trardes que o trazeis.

* *

*

Ninguem p6de com certeza dizerí

hei de ser rico, poderoso, celebre ; ma»

podemos dizer: hei de ser bom, justp^
sobrio, caritativo, com a vontade, courc

a oragão e com a graca de Deus.

BIBLIOGRflriff

A PÂIIiO OB SANTA BITå. - r um

pequeno livro, que se lê em poucos mo-

mentos, e que agrada, pela forma coma

apresenta a vida de Santa Rita, t&a

querida do nosso povo. A vida desta

bem aventurada, é um modelo de sin-

gular exemplo.
Abre, o mesmo livro, com um pe--

queno prefacio do rev. dr. J. Alves Cor-

reia, onde este sacerdote escreve : «0"

rev. dr. Agostinho da Mota teve a

ideia amavel o que me comove, de me

deixar apresentar ao publico, que aliás

o conhece a ele, muito melhor do que a

mim, o opusculo, com que nos vai en--

cantar e fazer melhorsinha a sua biblio-

teca miniatural de preservagão».
O custo de cada exemplar é de

um escudo, e o producto da venda ér

destinado á conservagão e espansâo do

«Orfanato Escola Santa Isabel» obra

esta a que se tem dedicado o respeitía-
vel sacerdoterev. dr. Agostinho da Mo-

ta, e á qual tem prestado toda a sua

atengão e desvelo.

Agradecemos a oferta dum exem-

plar.

544 ILLUSTRAt^AO CATH0LICA


	Book title
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 


