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fSTÁ
quasi a terminar a epoca de

praias e termas, a epoca de des-

canso, se merece o nome de des-

canso o que é tão sômente o variar

de ocupagôes e de actividade. Co-

megam a desertar das praias as

familias que se entregaram, regra geral du-
rante um mês, å doce tarefa de não fazer
nada. E a debandada, debandada que por

vezes tem laivos de saudade, mas que muitas

mais vezes tem vislumbres de desilusão e de

descontentamento.

As estancias de veraneio, podiam e de-

viam ser um aprazivel e tranquilo oasis na

vida febricitante de todos os dias, uma qua-

dra do ano dedicada ao retemperamento de

energias, ao revigoramento da saude, e do

bem estar, deviam e podiam ser estes meses

de ferias agora terminados. Nâo é culpa
das estancias, nem é culpa do verão se asstm

não sucede : o mar continua tranquilo e cal-

mo a espraiar-se suavemente nas brancas

areias das praias portuguezas, as nossas

serras continuam a oferecer nos seus recon-

cavos, pitorescos, apraziveis refugios de vi-

rentes sombras ; as claras linfas das fontes
portuguezas cantam em murmurante melo-

peia a sua enamorada cangão . . .

Foi nos principios do seculo passado

que a terapeutica, preconizando o tratamen-

to de banhos do mar, iniciou uma epoca no-

va de veraneio colectivo. As praias, mais

ainda que os campos, pelas frescuras das

brisas marinhas, convidaram å invasão as

gentes desocupadas, ou que figuram se-lo.

As praias são o mais completo exemplo do

veraneio moderno.

A ideia do descanso estival não é nova.

Os romanos, pelo menos os romanos abasta-

dos, em chegando a epoca dos grandes ca-

lores— e que terriveis são em Roma !— fu-
giam da vida do Forun e retiravam-se para

alguma casa de campo, ou sequer, sequer

para um refugio perdido entre arvoredos á

margem da via Apia. Os proprios banhos

de mar tem avoengo aristocratico na vida

romana, com as demoradas estancias de

Ostia e de Napoles.

Sucede, porem, que a estancia em praias
ou outras terras preconisadas pela moda,
não serve muitas vezes de tranquilo descan-

so, para robustecer com excelentes ares, com

alimento saudavel e viver hsigienico a vida

corporal, e para reanimar com o mesmo

salutar viver e com escolhidas ocupagôes, de

que a fadiga é suprimida, a propria vida

mental, a vida espiritual.
Ha ainda um ou outro aprazivel lugar,

® esquecido da moda e da fama turistica, onde

se realiza essa funcgão benefica das estan-

cias de veraneio. Ha ainda um ou outro

aprazivel rincão onde uma atmosfera de paz

proporciona o ensejo de realmente descansar,
nesta quadra calmosa que vai a terminar.

São porem raros já esses rincôes de paz e

tranquilidade, de viver placido e natural;
a grande maioria não serve mais do que le-

var, para esses uitimos refugios da nature-

za, todos os vicios, todas as artificialidades
e mentiras do viver citadino. As praias da

moda, tornaram-se sucursais dos grandes
centros, se é que não são elas quem dá o

tom eprescreve a norma do artificio social.

É um mal, afigura-se-nos, esta transpo-
sigão de costumes, esta transmutagão dos

caracteres locais. Pelo habito, chegamos a

compreender a vida artificiosa da cidade,

prolangada até âs primeiras horas da ma-

drugada com intensidade que parece cres-

cente, e suprimindo totalmente a manhå;
compreende-se, tambem certo requinte de lu-

xo prescrito pelos costumes nos grandes
aglomerados urbanos, sédes da industria e

da politica, emporios do comercio e da men-

tira. Mas numa praia, ou numa estancia da

serra, ao ir buscar, novos Anteus, o renas-

cimento a ressurreigão das forgas corporais
e espirituais pelo contacto com a terra mãe,
não se compreende, porque está evidente-

mente deslocado, o artificio do luxo, as fal-
sidades das convengôes sociais, a vida inco-

moda e anti-higienica do casino e do café,
os bailes prolongados até å madrugada e

em tais condigôes que, longe de representar
um plausivel entretenimento e recreagão, co-
mo podia ser, traz maior fadiga e cansago,
deixando apôs si, amargas recordagôes, es-
tiolizadoras lembrangas.

A vida que se faz pelas estancias de

veraneio é de tal ordem que, sob muitos as-

pectos, representa um perigo; perigo, sobre-
tudo de ordem moral, pela invasão crescente
de costumes reprovaveis, mas perigos tam-

bem, para a mesma salubridade corporal,
para, como se costuma dizer, o futuro da

raga.

tfa, entre as pessoas mais inteligentes,
uma oportana reacgão, ha quem procure
realmente viver com a natureza, buscando

nela a tranquilidade que Ihes negam as ci-

dades, mas são poucos os que veem, pelo
verdadeiro prisma, as estancias de verão,

. . . Estas consideragôes foram-nos suge-
ridas por uma historia de ciume de trajes
entre senhoras que iam á praia, na mais

ignorada praia de Portugal, carregadas de

g carmim e com vestidos de seda.
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| Ergui-me de manhã.

| Rompendo, a alvorada

| Tingia de carmim os cumes das montanhas

|
— Gigantes colossais, de dimensôes tamanhas —

| E tão pequenos nôs. . . Pois o que somos? . . . Nada.

| Olhei â minha roda, e, sensagôes extranhas

=====1 Que não sentira ainda a alma atribulada,
......

I Tornaram-se-me em Luz, e Luz abengoada. . .

| O pensamento tem, por vezes, tais faganhas.

1 E, ao vêr a Magestade excelsa do lugar,

| O dia que chegava, abrindo ao arrebol,

| Encantos de magia, então puz-me a pensar:

| Que deve haver,
—

e ha —

um Ente Sup'rior

| Que tenha feito o Mar e desse luz ao Sol,
= Ás estrelas um Ceu e aos homens o Amôr.
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progresso desta povoagâo e es-

tancia termal dos fins do século xvin.
©

CALDAS DAS TAIPAS - Novo hotel das termas

ata o início do desenvolvimento e ^ tôvam dos Reis as estudou e propagou

por meio da imprensa.
Esta povoagão é aprazível e encan-

tadora. Reclinada indolen-

temente numa imensa pai-

sagem de verdura, como

uma formosa rainha em

seu divan sobre a margem

direita do poético e bonan-

goso rio Ave, apresenta-

nos um conjunto sugestivo
e atraente. E os terrenos

em que repousa são férteis

e salubres.

As Caldas das Taipas
ficam situadas no districto

de Braga e concelho de

Guimarães. Metidas na ri-

dente provincia do Minho

distam sete quilômetros e

meio da séde do concelho

e quartoze e meio da do

distrito, e cinquenta do

Porto e tresentos e sessen-

ta de Lisbôa. Possuindo

lindas, amplas e ajardina-
das avenidas, numa planí-
cie alegre e amena, margi-
nadas de robustos plátanos
e frondosas tilias, que lhes

dão graga e frescura, apre-
senta quatro estradas que

a atravessam e pelas quais
proporciona aos forasteiros

deleitáveis passeios ás va-

rias localidades que a cir-

cundam e nas quais a par
dos inefáveis encantos que
os caracterisam, se encon-

tram elementos histôricos

dignos de uma minuciosa atenpão e de-

tido exame.

Assim.

Pela primeira estrada, isto é, por

aquela que segue para Braga, á ínclita

Roma portuguesa, onde abundam

sumptuosos monumentos e histôricos

CALDAS DAS TAIPAS - Um trecho da levada do Rio Ave

Desde então é que as suas águas mine-

ro-medicinais se tornaram mais conhe-

cidas e as suas qualidades terapeuticas

comegaram a produzir benéficos resul-

tados, devidamente constatados em va-

riadissimas aplicacôes. Principalmente
desde que o erudito carmelita Fr. Cris-

®
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objectos de arte, que deve ser visitada,
bem como a formosa estancia do Bom

Jesus do Monte com o seu monumental

templo e as interessantes capelas e ma-

gestoso escadôrio que lhe dá acesso,

pode o aquista
prolongar mais a

sua excursão e

conduzir-se a o

Monte do Samei-

ro não sô para

admirar a vene-

randa imagem de

N. Senhora que o

domina e implo-
rar-lhe melhores

dias para esta

nossa amada pá-
tria como tam-

bem para gosar

dos belos pano-

ramas que o re-

vestem ; e depois
estender-se mais,
até Yiana do Cas-

telo, que dispôe
de tantas mara-

vilhas ; e no re-

gresso, dispensar

algumas horas a

uma digressão ao

alto da Falperra,
local ameno onde

hoje já não apa-

recem os famige-
r a d o s gatunos

que tão triste-

mente célebre a

tornaram, mas se

encontram edifi-

cios religiosos di-

gnos de uma jus-
tificada curiosi-

dade, e não pou-

cos vestigios de

muita fé e arrei-

gadas crengas.
Todas estas distancias são relativa-

mente curtas, pois Viana do Castelo

que é a mais longínqua das localidades

citadas, não se afasta desta povoacão
mais de 10 léguas pouco mais ou menos.

s

©

Pela segunda estrada, isto é, por

aquela que serve Guimarães, o ilustre

berco da nacionalidade portuguesa, ci-

dade bonita e centro prôspero de gran-
des indústrias, que possui a Sociedade

EM GUIMARÃES - Ainda a sagragão do Ex.m° e Rev. Snr. Bispo de Angra.
0 Snr. D. Guilherme dando a bengão ao povo, tendo å direita o Ex.mo

Bispo de Braganga e â esquerda o Ex.rao Bispo Condjutor de Lamego

S

©

de Martins Sarmento, a Colegiada anti-

ga ou templo de N. S. da Oliveira, o

Castelo e outras mais reliquias do seu

passado histôrico, tem o veraneante des-

tas termas mais a ocasião de ver, além
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de tudo quanto ha naquela cidade, a fa-

mosa serra de Santa Catarina, vulgar-
mente conhecida pela Penha em cuja
iminencia se ostenta o grandioso tem-

plo de N. Senhora do mesmo título, se

admiram os deslumbrantes horisontes

que a rodeiam, se nos depara uma rús-

tica e interessante gruta formada de na-

turais penedos, com o interior de uma

capacidade para mais de cincoenta pes-

soas, onde se patenteia uma linda ima-

gem de N. Senhora de Lourdes, e se

ergue na parte mais alta da serra a im-

potente estátua de Pio ix, o saudoso

Pontifice da Imaculada, e mais além se

lê uma lápide comemorativa da traves-

sia do Atlantico dedicada aos dois avia-

dores que a realisaram Gago Coutinho e

Sacadura Cabral ; lápide sobre a cruz

de Cristo increstada em um penedo em

Junho de 1927. KJ o lugar, onde são

inúmeras as belezas naturais, que se

realisa todos os anos uma imponente

peregrinacão.
Mas se o aquista fôr um verdadeiro

turista, tem ainda, bem perto de Gui-

marães, o templo colossal de S. Torca-

to, que é uma maravilha da arte, e no

qual repousa o corpo incorrupto daquele

que foi arcebispo de Braga e que merece

ser visitada. Depois pode ir ás termas

de Vizela, ás vilas de Felgueiras e San-

to Tirso e até ao Porto.

Pela terceira, que desta povoacão
comunica com a Povoa de Lanhoso ofe-

rece-se igualmente ensejo de ir admirar

as antiquíssimas e historicas ruinas da

Citania, (*) que foi cidade devidamente

fortificada nas romotas eras do domínio

dos romanos e fica a pouco mais de

uma légua desta povoagão ; ruinas cu-

riosíssimas a que o falecido e distincto

arqueôlogo vimaranense Martins Sar-

mento consagrou a maior parte da sua

actividade física e intelectual, em atu-

radas pesquisas e profundas observacôes

scientíficas nas quais defraudou quasi
toda a sua existencia. E para prova

desses seus insanos trabalhos ainda se

encontram depositadas na Sociedade

(*) Foi habitada até ao seculo iv da nossa era.

literária, artística e etnográfica, de Gui-

marães, a que está ligado o seu nome,

muitas lápides, bastantes pedras e ou-

tros objectos verdadeiramente interes-

santes por ele encontrados
nas grandes

escavacôes que ali realisou principal-
mente no ano de 1874.

Mas o excursionista nâo deve li-

mitar-se simplesmente a analisar estas

curiosidades, é conveniente que vá mais

longe, que se dirija ao Santuário de

N. Senhora do Porto de Ave e que

prossiga a sua viagem de recreio até

Terras de Bouro, onde há um mosteiro

que vale a pena um bocado de incomodo.

Finalmente pela quarta e última das

estradas, acima referida que é a que se

destina a Vila Nova de Famalicão, deve

o forasteiro, antes de a atingir, dispen-
sar algumas horas em analisar bem de

perto a fábrica de tecidos de Campelos,

que lhe fica a caminho daquela vila, e

que, edificada sobre o rio Ave, lhe pro-

porciona, a dentro das suas paredes,
um imenso feruet opus duma constante

laboracão em que a actividade humana

se patenteia de uma forma verdadeira-

mente prodigiosa, a par da energia po-
tencial da hidraúlica que faz mover,

numa ritmica cadencia, todo aquele
gigantesco conjunto de maquinismo in-

gente e colossal.

Enfim, numa palavra, para toda a

parte que o banhista volva os olhos —

ao norte, ao sul, ao oriente ou ao oci-

dente — seja para onde fôr que ele se

dirija, tem sempre edénicas paisagens,
repletas de arrebatadoras belezas, bons

passeios, em que, longe dos constantes
bulícios das cidades, os sofrimentos en-

contram uma certa magia e uma quasi
completasaciabilidade de alegria e bem-
estar.

Porém se o banhista quer descan-

so completo ou deseja consentar-se sô-

mente dentro da povoae3o, existem nela

muitos e agradáveis sitios que empol-
gam e arrastam, que reduzem e ene-

briam o mais exigente e o convidam a

passar uma despercebida viligiatura
amena e confortável. E na verdade a

pacatez e tranquilidade do seu meio

»

©
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fornecem aos seus numerosos frequen-
tadores um viver socegado, um repouso

reparador que é quasi sempre um dos

mais eficazes elementos para o resulta-

do satisfatôrio do tratamento aplicado.
Aqui não se exigem os requintes da

moda ou do luxo desmarcado de muitas

outras estancias congéneres. Há a

tranquilidade, o necessário d vontade

para os soírimentos do corpo e ás labu-

tas do espirito.
E' inegável que ha mais de uma

duzia de anos não tinham as Taipas tan-

tas comodidades como hoje, em cuja
realisacão a primeira comissâo de Tu-

rismo trabalhou com verdadeiro afinco

e persistencia.
A canalisagão da agua potável de

que esta povoacão ficou abundantemen-

te provida, a luz electrica, a ajardina-
gem de varios locais e muitos outros

melhoramentos a ela se devem, sem

contestagâo alguma.
E se as Taipas ainda não possuem

um Casino, um amplo parque já proje-
ctado e aprovado, a tracgão electrica

entre Braga e Guimarães, devem-se es-

tas deficiencias â exiguidade de recursos
visto as receitas daquela comissão se-

rem muito escassos.

Porém esperangas bem fundadas

nos acalentam de que em breve se rea-

lisarão estes e muitos outros grandes
beneficios para esta linda terra, os quais
se impôem á consideragão dos Poderes

Públicos, de uma forma clara e ini-

ludível.

E' preciso que se faga uma intensa

propaganda da extraordinária formu-

sura e encantos deste recanto de Por-

tugal, porque se, como é verdade, no

grande valor curativo destas aguas con-

siste a justa fama de que gosam, tam-

bem é menos certo que da sua maior

frequencia depende a riqueza publica e

se constitui um dos muitos factores da

prosperidade nacional.

E' evidente que nesta época de

turismo em que tantas dedicagôes an-

dam empenhadas em o desenvolver, há

uma necessidade urgente e palpável que
se congreguem todas as boas vontades

no sentido de tornar bem patentes do

publico as muitas maravilhas que re-

vestem as terras de Portugal.
Eis o que nos propomos realisar

por meio destes ligeiros apontamentos,
sobre as Caldas das Taipas.

© (Continua) P.c Alberto Gon^alves
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/^ONTA uma lenda persa que certo dia ®

^
Deus, querendo arrecadar no paraizo

a mais bela coisa da terra, chamou um dos

seus Anjos que, resplandescente de glôria,
se acercou reverente do trono do Altíssimo.

Ordenou-Ihe o Omnipotente que baixasse å

terra e daqui levasse para o céu o que de

mais belo encontrasse no vale de trabalho e

dôres, em que labuta a humanidade.

0 mensajeiro alado ajoelhou, abaixou

a fronte e adorou. Depois desferiu as asas

de arminho, doiradas pelos fulgores da luz

eterna, e desceu num largo e magestoso vôo

até å mansão dos mortais.

A dizer a verdade, o anjo vinha um

tanto ou quanto embaragado, sem saber co- g

mo havia de bem desempenhar-se da sua

missão.

Por acaso fui um campo de batalha

que o celeste enviado primeiramente pisou.
A vasta planicie ainda conservava o deso-

lado aspecto que o tufão da guerra impri-
me ås regiôes por onde passa. Viam-se por

toda a parte engenhos belidos desmantela-

dos, armas espalhadas a esmo, torcidas e

quebradas, cadaveres cuja identidade as

mutilacôes horrendas não deixavam estabe-

lecer, e a matizar o chão, a tingir os vultos

jacentes, e a manchar os objectos dispersos
uma como que nevoa de sangue, aqui e

além condensada em largas nodoas quasi

negras. O silencio da morte era de vez em
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quando cortado pelo rapido galopar de um

corcel sem cavaleiro, que fugia å toa, es-

pantado e de crinas erigadas, ou pelo fune-

bre crocitar dos corvos agoirentos a refas-

telarem-se. . .

0 anjo compadecido velou com as ex-

tremidades das alvinitentes asas o rosto lu-

minoso, e tracou com a dextra alabastrina,

s

Missão de S. Jeronimo de Magude — Uma vista

sobre aqueles montôes de horrores, o sinal

da cruz. Neste momento um doloroso quei-

xume lhe chamou a atengão. Yoltando se,

viu, entre os que jaziarn, um soldado

que ainda dava sinais de vida; moco

esbelto e gentilissimo, jorrava-lhe de

um profundo golpe no pescogo uma

torrente de sangue rutilante.

— Eis o sangue derramado em de-

feza da Pátria,
— murmurou o visitador.

— Haverá sobre a terra coisa mais bela?

— E, tomando um pouco do generosissi-

mo fluido, ascendeu até å presenga de

Deus que lhe declarcu :

— Na verdade o derramar um ho-

mem o seu sangue para defender a Pá-

tria é uma agão nobre de alta beleza

moral. Há, porem, coisa mais bela na terra-

Baixou de novo o nuncio do Eterno

ao mundo sublumar, e encetou uma busca

rigorosa. Percorreu caminhos varios; en-

trou nas cidades; penetrou nas cabanas

dos pobres e nos palacios dos ricos; suste-

ve na queda uma creanga que por descuido

se despenhava de um terraco elevado ; e

consolou um cameleiro a quem os salteado-

res haviam roubado o carregamento de ta-

maras que Ihe fora confiado. No seu errar,

©

s

s

encontrou å saída de uma grande povoacSo

o funeral do homem abastado que ali espa-

Ihara Iargamente, em volta de si, o rendi-

mento dos bens com que a Providencia o

beneficiara; e muitos indigentes, dos que

ele socorrera com mão de dar, acompanha-

vam saudosos os restos mortais do seu pro-

tector, e choravam.

— Ah — exclamou o anjo —

. A grati-

dão é uma virtude admiravel! Estas lagri-

mas dos pobrezinhos são sem duvida a

mais bela coisa que vi sobre a terra. — E,

dito isto, recolheu algumas num precioso

vaso de oiro, que prostrado apresentou ao

seu Senhor e Deus. O Omnipotente sen-

enciou :

— E' por certo digno objecto de res-

peito de todos os homens o pranto que tra-

duz gratidão. Mas algo há mais belo ain-

da na terra.

Pela terceira vez, da descida do céu ao

nosso planeta, as asas de nevedoiradas sus-

tentaram o anjo que recomecou a sua pere-

grinagão. Longo espago andou ele pelo

mundo, percorrendo-o sem desfalecer.

Observou costumes estranhos de povos

exoticos, atravessou países de climas diver-

Missão de S. Jeronimo de Magude — Uma vista do local

da Missão para o lado direito do Rio Imomata, ondc

se vê a quinta agricola da mesma

S

©

sos, transpôs caudalosos rios e venceu as

mais altas montanhas. Por fim, numa tar-

de amenissima, caminhava ao longe de

uma estrada que altas sebes ladeavam,

quando ouviu solugar baixinho. Era o cho-

rar de um velho, que, sentado no tronco de
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H^ PØVOÂ DE VÃRIIM

NESTA aprazivel Praia efectuou-

se no dia 9 do corrente uma

magestosa procissão em honra de

S. José, segundo a forma do antigo
costume

A procissão saíu do tcmplo do

S. CoragSo de Jesus e percorreu

varias ruas da vila, dando volta n

praia.
Naquele dia afluiu grnnde nu-

mero de familias afim de assistirem

h festa e procissão em honra de

S. José.
Na Povoa de Varzim há a jus-

ta fama de ser uma das localidades

do norte aonde se efectuam as pro-

cissôes com grande brilho e es-

plendor.
A procissão a que nos referi-

mos, foi uma das mais belas que

ali se efectuou este ano-

UMA PROCISSÃO

MAGESTOSA

-"!■■=

um roble derrubado, postos no céu

0s olhos toldados de lágrimas, e

de m3o erguida, parecia implorar

a protecc.ão Divina. Aproximou-se

dele o celeste romeiro e pergun-

tou-lhe qual o motivo do seu des-

gosto.
— Choro os pecados da minha

mocidade
—

respondeu o ancião.

Profundamente comovido com

o que vira e ouvira, o embaixa-

dor do Empyreo pensou : — Nada

de certo hå igual em beleza as la-

grimas do penitente.
—

E, recolhen-

do uma das que tanto o tinha im-

pressionado, subiu aos Céus e apre-

sentou-a ao Senhor.

— Bem cumpriste a tua missão

— lhe disse o Senhor. — O que há

de mais belo sobre a terra é o arre-

pendimento; porque, se a inocencia

Ía mais excelente das virtudes, o

arrependimento confere ao coracão

dos que pecaram uma segunda

inocencia.

^ss^

POVOA DE VARZIM

Varios aspectos da procissão de S. Josc

(l-'nt. amj.ii'i Jn i mmf.l

"Mii:
Mr
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A luta contra aMaqonaria em Espanha

Causou profunda emocão em Madrid o

saber-se que a policia, por ordem do Go-

verno, tinha feito um assalto á séde da Ma-

Sonaria.
Foi preso o dr. Daniel Anguiam, grão-

mestre e outras pessoas que se encontra-

vam nas dependencias do predio.
A policia apreendeu todos os documen-

tos encontrados, e papeis, alguns importan-

tes, sobretudo a Iista completa de todos os

filiados e das sédes e sucursais das Iojas.
Foi selado o edificio e postos incomunica-

veis todos os presos. A surpreza foi com-

pleta. Cauzou estranheza que entre os mais

recentes filiados se encontrem muitos fran-

cezes, inglezes e alemães.

0 Governo, conscio de que a Macona-

ria é quem principalmente fomenta a resis-

tencia e rebeldia contra a situa?ão, resolveu-

se a vigia-la de perto e principiou, logica-

mente, por surpreendê-la de assalto.

Ainda o ciclone das Antilhas.—Epide-

mia .

—Os cadaveres das victimas

Dizem de New-York:

0 ciclone que devastou as Antilhas e a

costa da Florida revela-se como uma das

maiores tragedias, á medida que vai sendo

conhecida a extensão dos prejuizos e o nu-

mero das perdas e vidas.

Milhares de cadaveres jazem ainda in-

sepultos, que estão sendo em grande parte
devorados por serpentes, e outros animais.

As perdas de vidas são especialmente

importantes nos indigenas que viviam nas

planicies, que se encontram rodeadas de

fossos de forma a canstituirem verdadeiros

cemiterios.

A Cruz Vermelha está operando com a

maior rapidez, procurando evitar os efeitos

das epidemias de febre tifoide e de influenza

que se comecam a manifestar.

0 numero de mortos nas Antilhas é

calculado em 2.500, o de pessoas sem abri-

go em 875.000 e os prejuizos materiais em ©

® 150 milhôes de dolares, achando-se, sô em

Porto Rico, 2.360 pessoas feridas e 34.350

casas destruidas.

Na costa da Florida o numero de mor-

tos é superior a 400 e os prejuizos vão alénp

de 50 milhôes de dolares.

Em Madrid, um grande incendio des*

troi um teatro

Num dos ultimos dias, em Madrid, de-

clarou-se um violento incendio no Teatro

Novedades na ocasião em que na sala de

espectaculos, cheia de espectadores. se re-

presentava a «Paca la Morêna» e «La Me-

jor del Puerto*'

As chamas desenrolaram-se no momen'

to de se levantar o pano.

O edificio ficou completamente des'

truido.

A causa do incendio foi um curto-cir'

cuito.

Os espectadores tomados de subito

panico, procuravam as portas de saída pa*

ra fugir, soltando gritos horriveis, mas caíam

uns por cima dos outros atropelando e pi-
sando as mulheres e criancas, e ninguem se

entendia na ansia de salvar a vida, dando-

se scenas horriveis entre as varias pessoas
de familia que na precipitagão da fuga se

tinham separado.

Dado o sinal de alarme, para a Centraí

dos Bombeiros, imediatamente acudiram to-

do o pessoal e material, autoridades supc

riores, forgas do exercito, da guarda civilr
e da policia, que organizaram um servico

de ordem.

As chamas imponentes envolviam jå
todo o edificio.

Os bombeiros penetraram no teatto-

para salvar os feridos que não tinham po-
dido fugir.

O quadro era horroroso, nos corredo*

res corriam, completamente desnorteados,
muitos espectadores que não acertaram com

a saída.

Por todos os lados caidas no chão
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iviam-se muitas pessoas que não davam si-

nais de vida.

Todos os automoveis publicos foram

mobilizados para transporte dos feridos ao

hospital.

Já se calcula que o numero de mortos

atinje 120.

0 numero dos feridos calcula-se em

cerca de 400.

O triste acontecimento enlutou cente-

nas de familias espanholas.

0 teatro era um dos mais antigos de

Madrid.

O general Primo de Rivera, chefe do

governo, compareceu no local tomando co-

nhecimento do triste espectaculo dando or-

.dens, para, de pronto socorrer os feridos.

: : Melhor do que isso : :

O imperador da Austria, José II,

costumava passear de carruagem sô, e

sem acompanhamento nos arrebaldes de

Viena, capital do seu imperio; e para ir

mais disfargado, deixava a farda, e ves-

tia-se á paisana.
Voltando um dia para Viena de-

pois de uma dessas excursôes, encon-

trou na estrada um homem de certa

idade, que pelo bigode, e atitude mos-

trava ser soldado velho. O imperador,

que nessa tarde estava com vontade de

conversar, mandou parar a carruagem,

e disse ao velho soldado : Pareceis-me

cangado, meu bravo ; subi para o pé de

mim, e apear-vos-hei ás portas de Vie-

na. Com muito gosto, respondeu ale-

gremente o militar, que tendo bebido

alguns gôlos de mais, não conheceu o

imperador. E dois minutos depois ro-

dava na carruagem imperial.
— Donde vindes, meu velho ? per-

guntou José, sorrindo; parece que aca-

bastes de jantar.
— E bem bom jantar, senhor, in-

terrompeu o soldado : venho de casa

de um couteiro meu amigo, que me deu

a comer um prato de rei, um prato, que
talvez v6s nunca provasseis.

— Oh! diz o imperador, o que era?
— Adivinhai !

— Era talvez uma perúa com cas-

tanhas ?

— Melhor do que isso !

— Uma ave delicada? — Melhor

do que isso !

— Com efeito ! Era uma perdiz
vermelha?

— Melhor do que isso !

— Um quarto de cabrito ?

— Melhor do que isso!

— Na verdade, nâo advinho.

— Pois, meu caro senhor, excla-

mou o velho, batendo na perna do im-

perador, era um faisâo, um faisão mor-

to na tapada reservada de S. M. !

— Morto na tapada de Sua Mages-
tade, replicou José um pouco surpreen-

dido por esta revelacão. Isso tem graga,
na verdade, e naturalmente pareceu-vos

duas vezes melhor.— Já se vê, replicou
o soldado, esfregando as mâos. — Mas

dizei-me, continuou José, nâo receais

que o imperador chegue a saber algu-
ma coisa, e que custe caro ao vosso

amigo couteiro?— Oh, não ha perigo,
replicou o velho, o imperador nada sa-

berá! Eu de certo não lh'o vou dizer,
vôs tambem não, espero, porque não

tendes ar disso.

—

Socegai, respondeu o impera-
dor, sorrindo, prometo não lh'o dizer.

Neste meio tempo tinham chegado ás

portas de Viena, e o militar, a quem o

vinho fazia tão curioso, como comuni-

cativo, perguntou ao seu obsequioso
companheiro, se não seria indiscripgão
perguntar o seu nome. — Agora advi-

nhai vôs, disse-lhe o imperador : quero

saber se sois mais esperto do que eu.

— Sois militar, isso vê-se, disse o

soldado.

— Sou.

— Coronel, talvez ?

— Melhor do que isso! — General

de brigada ?

— Melhor que isso ! — Então, en-

tão, general de divisão?
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— Melhor do que isso! Melhor do

que isso !

— Sereis vôs por acaso feld ma-

rechal ?

— Ainda melhor do que isso ! —

Mas... Mas... maz, balbuciou o pobre

homem, fazendo-se muito pequenino, e

encostando-se ao canto da carruagem,

sois o imperador ?

— Elemesmo, respondeujoséarir.
Imagine a confusão do pobre ho-

mem, reconhecendo o imperador na-

quele a quem acabava de contar a his-

toria do seu jantar. A sua vontade te-

ria sido enterrar-se ou ao menos des-

aparecer debaixo das almofadas da car-

ruagem. José teve dô daquela afligão, e

socegou-o a respeito do resultado da

indiscripgão.
— Eu psometi não dizer ao impe-

rador, e cumprirei a minha promessa :

não tenhais medo, e acabai de degerir
em paz o excelente faisão morto na ta-

pada de S. M., mas preveni o vosso

amigo couteiro, que se quizer conser-

var o logar, que trate para o futuro de

guardar a caga do imperador, não sô

dos ratoneiros mas de si tambem.

Tinham chegado a Viena. O velho

soldado apeou-se, saudou o imperador
até ao chão, e afastou-se apressada-

mente, jurando, que nunca mais na sua

vida provaria dos faisôes de S. M. ou

ao menos não se gabaria disso com a

primeira pessoa, que encontrasse, pois

que essa pessoa poderia ser o imperador.

□ Livros rcccbidos □
i||M1 llT-i ÎTI I
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Ao som do cavaquinho. — E'

o titulo sugestivo dum pequeno livro

de versos do snr. Virgilio Amaral, um

novo que, como poeta, vem apresentar

uma obra que tem o merecimento de se

lêr dum folgo, que agrada, e que eleva

o espírito.
Virgilio Amaral tem a facilidade

de dizer, de escrever versos, duma na-

f

Virgilio Amaral
:>.<t

POVOA DE VARZIM — Outro aspecto da procissåo de S. José

turalidade pouco vulgar no seu generOr
Tem versos de muito merecimen-

to, o que nos dá a impressão, de quff
deve continuar neste genero de traba-

lho que o torna justamente apreciado.
E' um novo que entra no mundo

literário, merecendo no caminho que

encetou e de que não deve recuar, o

justo aplauso dos que apreciam o talen-

to, a naturalidade e facilidade com que
canta e deleita os que o escutam.

Ao Som do Cavaquinho é Ufl»

livro digno de ler-se, pelos que apre-

ciam e cultivam a poesia.
Ao snr. Virgilio Amaral, as nos-

sas felicitagôs, e os nossos aplausosr
com os nossos agradecimentos pela
gentilesa da oferta dum exemplar do

seu mimoso livro.
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A PRIMEIRA eOMUNHSO E eOMUNtfÂO GERAL D05 ALUN05 DO

GRANDE COLÉGIO DA BOA VISTA
"%: O)®

HPivemos o nosso verdadeiro dia de

festa, festa que para sempre fica-

rá gravada nos nossos coragôes pela

sua solenidade, pela sua grandeza, por

tudo que ela teve de encantador e de

elevado para as nossas almas que gra-

^itam na anciedade de viver perto de

Deus.

Tinha-nos preparado o nosso que-

rido director espiritual, rev.° P.c Pinto,

F>®IRT®

53

u'r

©

cando as nossas almas que vivem ago-

ra mais tranqúilas na dôce paz do

Senhor.

Bem haja, pois, por nos, haver au-

xiliado a formar os nossos coragôes

que para sempre ficarão gratos a S. Ex.a

Como dissemos, tivemos o nosso

grande dia de festa na Igreja da Lapa,
com a i .a Comunhão dos nossos que-

ridos condiscipulos dos quais publica-

PORTO —Grande Colegio da Boa Vista —Os Directores Manuel Soares e Dr. Cerqueira de

Vasconcelos com o reverendo P.e Joaquim Loureiro Pinto e os alunos da primeira Comunhão

a bem recebermos êsse dia feliz e com-

pletou a nossa preparagão, numa série

de conferências, o Ex.mo Snr. Dr. C6-

nego João Francisco dos Santos.

Este nosso querido amigo pren-

deu-nos a atengão contando-nos histô-

rias muito interessantes como exem-

plos a seguir para a nossa dignificagão

moral, como caminho seguro a trilhar

para sermos
bons catôlicos.

E todos nôs guardamos as suas

palavras com avareza que estão fortifi- s

mos as fotografias como recordagão de

tão felizes momentos.

O acto religioso decorreu com a

maior solenidade concorrendo bastante

para isso um distinto grupo de senho-

ras que acompanhadas ao orgão canta-

ram musicas apropriadas.

Celebrou a Missa e ministrou a

Comunhão o rev. P.e José Marques da

Silva, virtuoso e inteligente Capelão da

Ordem da Lapa, onde tanto tem evi-

denciado o seu zelc e a sua vasta

cultura.
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Como mestre de cerimônias este-

ve o nosso director espiritual.

O Ex.mo Snr. Dr. Cônego João

Francisco dos Santos fez uma brilhante

alocugão, sendo inteiramente feliz nas

imagens dum pensamento religioso

muito elevado, detendo-se na circuns-

tância especial da i.a Comunhão do

nosso amiguinho Armando Silva, orfSo

que a nossa Ex
ma

Direcgão tomou â

sua conta apôs os acontecimentos de

Fevereiro.

ARTUR COSTA.

N. da R. — Achamos oportuno re-

gistar, no final deste artigo sobre a

comunhão dos alunos do Grande Cole-

gio da Boa-Vista do Porto, algumas

das muitas atitudes filantropicas que

esta reputadissima casa de ensino par-

ticular tem desenvolvido nos ultimos

tempos.

Relembramos, por exemplo, que a

ilustre direccão deste importante Colé-

gio, å frente da qual se encontra o ilus-

tre professor e nosso presado amigo

snr. Manuel Pinto Soares, recolheu um

orfão, saído das tristes consequencias

da revolucão de fevereiro, do Porto.

Amparou e educou de graca, por espa-

90 de três anos, um aluno semi-interno,

protegido do Exc.mo e Rev.mo Senhor

Bispo. E, actualmente, protege um

aluno com grandes descontos, filho de

um deportado politico.

Estes gestos, cheios de bondade e

altruismo, elevam a orientacão directi-

va do bem conhecido colegio, e afir-

mam-no, por todos os motivos, um Co-

legio onde se fala, constantemente, de

Deus !

$_$_%%fø$f%C; CC4j$^',$4-4'v4!í5€C"C Z'^-^^-'c^

0 filho sabio a seu pae dá alegria : porém 0 fi-

Iho insensato é a tristeza de sua mãe. ©

CIRONOCÅ

Å Hora dos Coragôes

Aluz
ametista deste fim de Setembro aca*

ba de me revelar a sua hora envolvida

em religiosidade : A hora em que os labio*

de Portugal balbuciam uma oragão, a hora

das Avé-Marias.

A tarde estava a agonisar sobre uma

das nossas praias. Uma das nossas praia*

mais meninas, mais irriquietas e garridas,

Sobre a areia não restava nem uma sô sila-

ba de côr do grande lenco colorido que es-

voacara durante a tarde, sob a colcha Iumi-

nosa do sol. A brasa do poente tinha-se,

igualmente, apagado no fantastico lago do

Oceano.

Deu-se, nêsse instante, a profunda re-

velagão. A pequena capela dessa pequenina

praia estava a sêr envolvida pelas primei-

ras franjas da noite. Ante os meus olhos

comegava a nascêr e a estender-se a seda

negra e melancolica da agonia irremediavel

do dia.

O sino da capela que se escondia, que

se escondia nas sobras, comegou então a

murmurar as suas palavras da despedida
aos ultimos murmurios do dia e a sua ben-

cão á noite.

Caíam sobre 0 casario as badaladas

carinhosas das Avé-Marias. Cada badalada

significava-me um perdão e uma caricia. A

terra e 0 proprio mar, revolucionario eterno,

pareciam recolhidos sobre as frases desse

sino, sobre as vozes saudosistas e ternas

dessa hora.

Tive, nessa ocasião, a justa e ampla

compreensão de que é nessa hora que os

coracôes de Portugal sôbem a todos os lá-

bios numa oragão, num beijo abencoadô*

ou num balbuciar de amôr imaculado.

Não existe hora de maior purificagãcr
no calendario das horas dos nossos dias.

Cada som, amplo, envolvido de saudade,

das Avé-Marias, é um murmurio de Deus

abencoando o pôvo e a Terra. Cada som

das badaladas dessa hora, dessa hora em

que o céu se transforma num sacrario de

olhares terrenos, parece apagar da face de

Portugal as rugas da desgraga e as lagri-
mas dos sofrimentos.

Mas, para nos deixarmos penetrar de

toda a religiosidade das Avé-Marias, é ne-

cessario escuta-las junto duma capela de

aldeia, do cimo dum monte ou junto ao mar.

E' sô proximo da Terra sem mascarilhas,

dos caminhos aldeãos ou encostado aos
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^dros, que bem se pode receber as vozes

que os sinos espalham no ar, a essa hora.

Hora dos coracôes nos labios ! Os la-

bios tremem levemente, enviando preces ao

céu. Portugal descobre-se para que caia so-

bre cada cabega a bondade celestial, infini-

ta. Portugal, de chapeu na mão, ajoelhado,

péde, durante esta hora, perdão dos seus

pecados. . .

Eu tive a impressão, nessa hora eterna,

nessa hora em que naquela praia pequeni-
na ajoelhei pelas Avé Marias, eu tive a im-

pressão de recebêr Deus na minha alma.

Tive essa impressão, porque vi, afastados

xle mim, sobre o pô duma estrada, peregri-
nos andrajosos que pareciam tocados duma

santa alegria.
As Avé Marias são a hora em que to-

dos nôs voamos, por pouco tempo, para

alem da Terra. Essa hora bemdita — dizem-

-no os coracôes e os labios — são a hora

em que a noite cai sobre os corpos e entra

uma manhã divina em todas as almas de

Portugal.

=6gg3==
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de poeira, com a vista desvairada, foram

beber a casa da tal mulher e ali descan^a-
ram por alguns instantes. Um rapazinho da

dona da casa, que escutava o que eles

diziam sem que eles dessem por isso, corre

para sua mãe e lhe diz baixinho: — Olhe,
mãe, eu ouvi o que eles disseram; Aqueles
homens estão encarregados de pôrem fôgo
á casa das Irmãzinhas dos pobres e ao co-

legio. Ouvi e percebi muito bem.

«A pobre mãe se dirige logo a eles, e

Ihes dirige palavras de dô por estarem tão

fatigados, e os trata muito bem. Qũe des-

graga! diz ela. A comuna está perdida! V6s

ides morrer, sois uns valentes mas tendes o

direito de vos escapardes.
— E' verdade, disse um dos homens ;

mas nos não havemos de morrer sem nos

vingarmos.
— Sim, bem sei, respondeu a mulher;

ides pôr fogo ao colegio que está cheio de

criangas inocentes, e á casa das Irmãzinhas,
que teem duzentos velhos asilados. Pensas-

tes já no que ides fazer? Não poderá acon-

tecer que vosso pai ou vossa mãe sejam
um dia recolhidos pelas Irmãzinhas? Não

tendes filhos ?
— Eu tenho cinco, disse um deles, e

comecou a chorar.
— Pois então é preciso escapar.
— E' impossivel, nos somos vigiados e

toda a gente nos viu na barricada.

— Prometei-me que não lancareis fogo
á casa das Irmãzinhas, dai-me as vossas ar-

mas que eu prometo que vos hei de salvar.

Eles se convenceram. Ela pegou nas

armas e nos cartuchos e foi esconder tudo,

e, dando aos dois algum fato do seu mari-

do, que estava ausente, os escondeu em

casa, e na seguinte noite fez com que eles

se escapassem.

Já um deles veiu agradecer-lhe, o que

tem bastante merecimento, porque veiu de

muito longe.
— A senhora poupou-me a um crime e

salvou-me a vida, disse ele; mas eu lhe pro-

meto viver d'hoje em diante como bom e

honrado operario.
As Irmãzinhas souberam isto tudo e

m'o contaram. A sua bemfeitora desconhe-

cida se fez recomendar ás suas oracôes, que
certamente Ihe não faltarão.

Quando ha quem dê bons conselhos,

obdecendo a uma consciencia recta, não é

muito dificil a persuasão.

Ha homens, cujo caracter consiste em não ter

caracter.

0 homem de caracter é respeitado até mesmo

por aqueles que seguem opiniôes opostas.
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Cremos que entre os incendiarios mui-

^os andariam arrastados pela forca, e mui-

fos desatinados no meio daquele laberinto

de desvarios; seja prova disto o episodio

que é referido por uma boa mãe de familia,

a qual permaneceu corajosamente em Paris

até aos ultimos dias.

«Estar em nossas casas, é o nosso de-

ver de mães de familia, diz ela ; nisso con-

siste a nossa honra e a nossa gloria.
Quando as nossas desgracas me ba-

tiam á porta, e me diziam : fujam ! fujam !

eu respondi: «Antes de Cristo, o maior elo-

gio, que se podia fazer duma mulher, era

dizer que ela tinha ficado em casa. Depois

que ele veiu, qual é o supremo dever e a

maior gloria duma mulher? Imitar a Maria,

quando estava de pé junto á cruz».

«Fiquei pois em minha casa e outras

muitas que, fazendo-o, tiveram nisso mais

merecimento do que eu, pois que seus ma-

ridos e seus filhos tiveram que fugir. Todas

estas boas mulheres fizeram bem ; todas

serviram de instrumento á Providencia para

atenuar o rigor da sua justiga. Uma dona

de hospedaria minha visinha salvou duas

casas da destruigão, e que casas!... Eis

aqui como foi o caso :

«No momento, em que os francezes se

aproximavam e em que o espanto e a des-

ordem comegava nas fileiras dos federados,

dois deles, mortos de cansago, e cobertos ®
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Anecdotas HĩSTORICAS

Estava doente o imperador Carlos

V, e fazendo junta os medicos afim de

assentarem se era conveniente purgal-o
no dia seguinte, se encontraram os vo-

tos, porque muitos votaram que não

era acertado por ser lua, respondeu o

medico Vila-Lobos : — Faremos de mo-

do que a lua o não saiba.

*

Queixava-se um individuo a outro

de que lhe doía um olho, e lhe pergun-

tava se sabia algum remedio :

— O ano passado, respondeu
o amigo, me doeu a mim um dente, ti-

rei-o f6ra e fiquei bom a ponto que

nunca mais me tornou a doer ; faga vo-

cemecê outro tanto.

Muito em pouco

Talvez que nunca fosse prégado
um sermâo mais conciso e mais com-

pleto, e que bem pode dizer-se que é

a essencia da essencia dos sermôes.

«0 homem nasce para o trabalho

e a ave para voar».

(Job. cap. v, v. 7).

« Servindo-me deste texto, dividi-

rei o meu discurso em tres partes :

i.aA entrada do homem no

mundo.

2.a A passagem do homem no

mundo.

3.a A sahida do homem deste

mundo.

A sua entrada no mundo é nua.

A sua passagem neste mundo é

cuidado e inquietagão.
A sahida do homem deste mundo

o conduz ninguem sabe aonde.

Em suma, para concluir, se nôs fi-

zermos bem cá neste mundo bem ha-

vemos de receber lá no outro.

Ainda que eu aqui vos estivesse

prégando, um ano inteiro, não seria

capaz de vos dizer mais nem melhor, e

disse.

® A galinha e o papagaia

Divertiam-se uns rapazinhos dei-

tando ao ar o seu papagaio de papel f

certa galinha pensadora admirou-se de

ver subir tão alto, quasi a perder-se de

vista aquela maquina voadora. E quan-

do a viu em terra lhe perguntou :

— Como é que sem azas, sendo

uma cousa tâo singela, tu voas tâo al-

to ? Eu que tenho azas e leves penas,

caro me custa a erguer do chão I

— Subo tão alto porque me elevam,

Há muitas pessoas que se elevamr

porque as elevam.

Albardas em latint

Antigamente, no logar de Arrifa^

na, os mais dos moradores eram ferrei-

ros e alguns albardeiros; um desteí-

mandou um filho a estudar â cidade, e

tendo umas diferengas com um seu vi-

sinha ferreiro, lhe dizia : eu lhe prome-

to a você que meu filho brevemente há-

de vir aqui fazer albardas em latim.

Domingas de Nicena

Conversavam tres s u g e i t o s , os

quais se prezavam de ouvintes entende-

dores em materia de sermôes, e no-

meando varios prégadores de fama dis'

se um deles : — Um dos melhores pré-^
gadores que hquve foi uma mulher !

— Uma mulher !
— Sim, senhor, uma mulher cha-;

mada Domingas de Niceno.
Sabido o caso, eram as DomingaS

que imprimiu o padre Niceno, da Conv

panhia, cujo titulo tinha o livro por
f6ra.

Pensamentosf

A temperanga é a higiene mais:

proveitosa para conservagão da saude,^

é o verdadeiro talisman para obter a

longevidade, e, diminuindo as necessi-

» dades da vida, nos faz mais felizes.
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