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O ciunpo, a.s varias lid1s da cultura, 
IHlftW! dii:.trat"Çào <lc outro11 cu idndnR, 
de cufcrmos cornç1>es tnrn brn1 e :to cu rn . 

Oro. mnndns aos toiroM fJnbjugndosc 
ir .. tc nhrindo cm lcil'õcs n toru crnn 
no aom de facei~ cnntos rcgn l ndo~; 

Ora ií planicie re,·olvida e nua 
"•is entregando, e logo r<'Cobrindo, 
08 gnlo~. fnturn messe, e glorift tua. 

l foje •·ês o pomar com flores lindo; 
w~l·o arnouha. sob o pcud"r profundo 
dos ricoa fnatos seus, vergando, e rindo. 

Que dor! que brilho! e catrepito joeundo! 
é a rega. ou,·es tremuloa bolido~? 

M•lO as o,·clha.s cm teu chão fecnudo. 

t rrc1>aclas vêa po r alcant is pendidos 
na c11br inhns que cm toj o hllo hlCtH\ lnutfl

1 

d 'oude trazem bom leite aos seus nagcido.s? 

Dos r•feiros ;\ indole precnut• 
fino ••go l seu fAt<:>, e al i contente 
canta nmores na relvo ao som da frautn. 

No soito de outra p,u'\e Echo gemente 
,·ai repetindo por seus antroe cavot 
as saudades do ,·aooa ao filho ausente. 

Poif! quando a fumaradn aos nuri·flR\'08 
inchnmcs do ,·imineo lar Rombrio 
desterra, e Yais furtar- lhe os crcspos favos! 

Da-te frutas o outomno; o hiberno frio 
l,,om lumCi n p rim.n\·cra nmcnna flores; 
grndas cearas o fonuoao cst io. 

Cnntnm-te no ,~inhnl \'iodimadorc&i 
dausam- te no lagar1 nadando cm "inlio, 
quaes Satiros do monte, oa calcadorea. 

'l'ud<> é festa a seu tempo cm teu campinho, 
até quando o teu feno se ingovelo, 
o anda a ,·arrer-te o chao dentado ensinho. 

Temas do alfovrc a planta, e vnis com elln 
po,·oar da horta os frescos tnbolcirOll, 
regos ahrindo li N aiadn que os zela. 

N 0 prtH:10 de in~crt.ar, éa elos primo: roa 
n imbcUer ramo em ramo; assim duplicnt:t 
nf\ nrvore os dons nataes co'os forastei ros. 

NUMBllO 12 

) lal 11u<• n rrcreios ta•s o gosto applicas, 
a pouco e pou~o tudo mnis te esquece; 
e- entre R8 111,J,rczns ru~ticas hio r icas, 

co'o Juxo e o odo, o Amor desapparece:. 

Outra fugn ú pA ix:lo que te damna 
te depa rn o frnguei ro exordcio ~ 
dos i11nit1 ,·icio"' t riuufa este vicio ; 
Y<'.'mut Htt i 1 qnn11<lo assoma Dinoa. 

Ora vniM com t<"1111 fl uos ('achorros 
levn11t.rndo o wcdroso lebracho; 
orn • • J'\·d<·8 h ndondo por ba.~o 
da ('AP ·s~urR uo d1no dos morros. 

A<1ui nrm:t~ ao cen·o cobardo 
movediço c•rintnlho de plumas; 
nli coe uo 8<'U t&:mgnc entre t:Spumas, 
raiva, e CXllÍrn a teu ferro, o javardo. 

LnRMl :i noit~ l'CColhes-tc '' cama, 
de ti llH.'•HHO coutc11tc e já donoi 
Ir. lo nhrnçn (c1u c ,·o lc urna dama?) ; 
lt\ te a h rn9n o teu plncido somno. 

!ln ou l ro exerticio, 
Rc 11H·110A e mçndo, 
11flo 111c1101f propicio 
re11H .. dio no cuidado: 
no pn88nrinhar 
tens cnçft ~··tn risro: 
lá ve1H pelo ar 
poisar-se em teu vi500 
plmnvtm cnutor! 
Jo:l'lCOIHf\:tJ 6 HU.tlha; 
c~tptivo em 8N1 rnrno 
d iRpôt'a o n·cl:u11e i 
vem outro o so iutrnlha 
11 0 l11ço trnidorl 

So é írh•oln 1>ngn 
colher pn88nritos, 
trnz hcus i11finito$ 
fugirmos de Amor. 

Co1no as avê8, 
tens "" 1><>iches 
nno nos deixes 
re1><>i8ar. 
Cortn atJ caouas . 
linliR8 prcndl'. 
nuzocd pende. 
prompto! ii:icnr! 
brn1·0 crg u ido! 
peso no fu11do l 
bom; 1Jt11 ticlo1 
chega ... oo i! ... 

Que jocnnclo! 
que recreio! 
pcicho ,·cio, 
\ .. enuR 8.ftÍ. 

Com estns e outrtt&cabe que a ti rne-smo 
enganando·to vó~. 'té quo de todo 
desaprcnd11tJ o A11rnr. S..: u rual corntudo 
inda n.saim n tlo ceder. so lidns lnnttts 
do viuoulo tcnnz to nO:o soltaram, 
novo rcmcdio: uuscuta-tci viaja; 
põe entro oa olhos teu• e as g rnças d 'elln 
d istancia npóa distancia, e tempo e tempos. 
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Chorarde, chorarás. bem o preeinto, 
em te lembrando um nome; e que de vezes 
to hadc um non'le lc111 brar! cm rncin egtrndA 
pararás indeciso; os pc!s se furln111 
rebeldes ao dever <(UC 08 forç• tivnntc; 
mns forç:il·os! mas r.11iino! npugu:.u;;"? 
obrign·t.o n querer; nn. idea nvi"n 
de instante a instante o salv3tlor empcuho; 
arrasta·tc, mas corre; não te prendam, 
nem torrentes do eco, nem uuLt1M agoiros 
de sabbado judaico, ou tremcbuudos 
azares do A Ilia. Aa milhas ll!lo P<'rguntcs 
que bas audodo; P<'rgunta. M que te restom. 
Ndo inventes razõc• pnrn deter-te 
menos longe do inc~udio. 
Não vás <."Untando o numero doe c.liai:;; 
udo olhes para traz n cada instante 
1\ procu ra de Romn. Audnein, o foge! 
'J'nl fuga ó combnt <'r; ~1 fuga nl'clcutc 
que arrauc-a em face HC>8 nossos, 
é que o pn1 lho valente 
eleve o csq11ivar·se ªº" ultimos des troço•, 

c..\ gro<1 prcceilos p•ks-dir-mc-hão sem duvidn;
•sim, ag roi ijfiO, co11fo~so; rnns tomleuto~ 
que rc.stnurnm a vidn, lulo-do iugoitar~so? 

Qmmtn ''CZ eu doente amargos ~ll<."(.18 
não trago repugnando! e pnsso fomt8! 
se affrontas ferro, fogo, nrdor ele sedes, 
para r<'111ir o COtpOi nhna que f tntlo, 
merece nu.:uos que ellc os S..'\crificios? 

Mas c3ta arte quo cnsiuo, cm seus inicio& 
é que oppõe as carrancas e 08 krrores. 
Toiro novel un canga amarga dores; 
potro que a silhn estreia, 
doi-S<', ícrc-se, em colera se ai eia. 

Do pntrio lnr sair talve-6 te custo; 
'1ue i1npOl'tn o cu6to? ani . Partido apennR, 
querer.ás rcgn..-ssar; onde? ao lar patrio 
c.linis tu; ola! que m\o!: sim aoe reclnmol:J 
<l'nque1ln om quem teu nuimo doidcjn! 

Com erans írnY.eH uol•rcs 
teu ,·ergouhoso affcc:to cm ba!Je cobre•. 

Uma vez nrrtuic..'\do, e posto cm vin, 
já distrac~ücs sem couto te ••$uhcom: 
por olhos, por ou,--idos, te divutcm 
n mente e o con1çno cnmpcstrctS ec<'nn~; 
galas ela natureza (!rn 3itios novos; 
e essas convc1saç.ões incx.haurivt•is 
tom que sempre fortuitos com11auheiro;i 
to vão dcsiufndanclo a longa est rada . 

Partistei é pouco: ausente penunn(..'(·c 
nté que sob n• ciuz •• opngadM 
nem longes de calor cm ti percebas. 

Se mal conva!escido 
te arriscas a voltar d'oode hae Cugido, 
foi-se do ce.forço o fruclo; 
pum vingnr·'3e Amor te agnnr;.h n1:;tuto. 

Ha na ausencia contrarios efiei:os: 
nilo curando, impoorn a qnc,•m nrnn; 
como o vento que activn umn ch:.mmn, 
se violento a uAo logra ap.1gnr. 

C-011vem pnz, e uão tr<·gons, n06 peitos; 
l!Ó a paz os puigos desterra; 
dilo tts tr<:gonH mais forçus á gu4:1rra; 
que ha cio iulcira dcpoio rebeutnr. 

( Co11ti11um·-se-lu.i) . 

ROi\fA_.1.~CE ORIGINAL 

POR 

GASTÃO VIDAL DE NEGREIROS 

(l;outiuundo do u.0 li.) 

VIII 

Historiar R detidn ngonin de Eugonia nos trcz me
zes que decorreram dc.•de que a deixamos desmninda. nos 
brnços ela irm:l até que a baixnrnm á sepultura, seria tal
voi fastidioso pnrn o leitor acostumado :t presenciar com 
frNp1cnci:1 estes sncccssos: tristes e negras pcripecins, mais 
ou menos parecidas com as que até aqui lhe temos nar
rado. 

Resumindo por tnnto cm pouC:ls palanas o occor
rido, diremos que Raphael, firme no proposilo tomado, 
e pa1·lccipando do humor caprichoso do pai, não ,-oltou 
a casa deA:1Mdmo, Sl'n:io quando sonhe que Justino d'.A l
vim, de lodo desenganado na~ suas pcrtcnções, regrcs
sarn a Lisbon, e o proprio Anselmo da Costa lhe fôm 
pedir com lagrimas lhe sa lvasse a filha. Tardio rcme
clio ! Eugcnia fimwa-sc com rapidez c.-pantosa ! Dentro 
d'oito dias a mndanÇ'a das foiç-Oes era tal que não dei
x:\\':t espcrançri de viela 1\quclles que conhecem os sym
ptõmas a~su•taclores da proximidade da morte. Elia mes
ma foi :t primeira que se clecl:irou fm·idn do raio fatal, 
chorando º" que ficavam, e trntando incutir- lho coragem 
e rc~ignação. 

Hcgina, cuja compleição era mais forte, acceiton 
mais esta pl'ova com o frio cl<'"e~pero cl'almn cxcrucia
cln que não ante ,·ê na ,-ida scn:io uma longa série de 
dores. Tomou :i resolução do não abandonar 1\ im1i1 um 
só momento, desde quo a triste coll\·icçi\o da morte <l'el
la <'ntrou no ~en espirilo. Surda aos rogos do marido, e 
pel:i primeira vei impaciente e insubordinada, teimou 
no seu propo~ito, e foi vi ,·cr no mesm<' quarto onde ou
lr'ora as duas menina.; ac.'llenhwam as doces e rizonhas 
cspcranc;-as d 'um futuro enganador. 

li'cz vir parn alli o seu pequeno leito de solteira, e 
sent iu-se melhor com n safo,fo~:10 que Eugenia mostra,·:i 
de a ler perto de si . A sós uma com outra, relembra
vam o seu pMsado tão poctico cm nspiraçoes; choraram 
juntas essa perda irrcmedia,·cl; e sentiam-se consoladas 

1 

mutuamente. 
Anselmo, nas horns cm q uo vinha saber do estnclo 

d:i filha, acham-as muitas ,·czes nos bm\QS um:t cl'on-
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tra, limpando as lagrimas que o inforlunio fazia correr. 1 bos no seu proximo fim, e pcdia-lhesquofossem fortes, e 
O desgraçado pai , com os olhos postos ora n ' unm orn se amparassem 11111tu:11ncntl'. 
n 'outra, accuz:w:t-se mentalmente; i1pcrta,.am-no os r e- -Não me digas que o meu amor não pode salvarte, 
morsos, e fugia desorientado de tão dilacerante scena. fillrn!-Balbuc-i:m\ um <lia Haphncljá qnando a vi1la co
D. Antouia ainda menoi< corajos.'\ que o marido amaldi- m~ª"ª a bruxcl1·ar como o~ ui ti mos lam1x~os da luz nas 
ço:wa a liom. em que o "isconde lhe entrara cm ca~a, e rascas do crep1i-culo.-Quc1w; que cu descreia do poder 
larcle fazi.i :\ roAexão d:i felicidade que podia g ozar no o da misericor<lin lJ ivin ri? 
meio d:1s filhas, se nf10 a• li .. csscm sacri ficado 1\ ambi- - E por que hnsdc tu d('~crcr, meu qu<'rido amigo? 
~ão. A magoa, a suprema agonia ele mãe notando todos respondeu Eugcnia dcbilmentt- .- Xào l: melhor pensar, 
os dias o rapi,!o deperecer ele Luiza, e a pouca confiança que a nossa fclicidado ni\o cabia no cnrto ambito da t<'r· 
quo os mcdicos lho da\'am da curit, oxasperiwam-na :\ ra, o que Dens nos 1·eser vn as alegrias i11findas d'um ou
ponto tlc irritar-se contrn Anselmo, esquecida de que fo- tro mundo? O' Jbpbael! imaginas tu que o consorcio das 
ra ella que mais appro,·ara o casamento de Regina, e nossas almas pode acabar aqui? 
que d'ahi pro,·inha o mal que tornara a sn:i alegre e -Não! nào! mas sempre a iclea da ctcrnicl:ule'.-ro
tram1nilla cxistoncia n ' um inferno cio snstos o f.orrores. dnrgnin elle com desespcro.-Sempre 1\ lembrançn da 
Pensa"ª depois em Salv:ulcr e Raphacl, n 'aquelles dois morte d~ per m<'io ent re nó"! Pensa na vida, minh:t Bn
mancebos que por assim dizer se tinb:im creaclo ao ba- g(mi~. Por mim, por ti, por tua irmã, por teus pais, por 
fcjo do seus cuidados; lembrani-se com dor dos soffri- todos nós que to queremos tnnto ! ... 
montos d'ambos; calcnlnva por si a amargura elo D. J u- Lniza, como <'sti,·cssc 1·ecostada no leito •ls almofa
lia ao lado do fil ho moribundo; parecia- lhe ouvir ns im- das, ClLn ·ou-so um pouco, lomou nmn das mãos do H:i
pr<'Ca~ões cln mr1e infeliz, e tomava como castigo do C'Cn phncl juntou-a com a da irmã e apertou-a~ junct:uneute 
o golpe que a alanccava. sobro o seio, mnrmuramlo: 

Grande parte do dia, passava-o no seu oratorio de -E' tarde . .. é tarde .. . 
j oelho~, com M mãos postris, e sem poder orar. - '!'nrcle como, fil ba?- lornon o moço anciaclo -

- 1Iào snntissima! mão santissima ! sah-ai-me a O' minha adorada! ó luz ela minha mocidade, se lenho 
minh:\ filha!-br:id:wa ella n espaços. do perder-te, a ti que és a rcalisação do11 meus sonhos 

Anselmo vinha tambom mui tas vozes njoelhar ao la- elos qu inze ann os, Je,·a-mo j :i comtigo, tinjo. Abriga-me 
cio da esposa. O que se p:1ss:iva n'nqucllas duns clC'speda- debaixo das tua• azas immaculndas; deixa- me YOar co111 
<;ada,, almas, s6 o podem C'Omprehenclcr os que tem sof- o ten Cl'pirito, até essa patria celeste onde te chama o 
frido lances iguacs. coro cios archnnjos do Senhor. ~"ºme deixes aqui, filha. 

De boamente acceitou Anselmo a idca snlmclorn ele Qne será de mim n·este ermo da terra? Como poderei on 
qno a "ista do Haphnel poclin operar um milagre. Correr ,·ivcr n:i. orphanclacle cio tcn nmor? n:i. negra viuvez das 
n pedir-lhe pcrdr10; humilhar as cans, que com~n,·am a minhas espera11<;as?! 
ah·<'jar-lhe na fronte, ao~ pés cio man<'eho, paroccu-lhe -Poder:h, meu queriilo Hapbael, poderás-acudiu 
pequena expiação p:trn tamanhas oulpnR. P ela sna parte, a doente com nwignice.-QnC'm te dir., que eu nào te 
lhphael, csqucritlo do pas•aclo, :ibrin-lho o coração ainda deixo a cspcr:111(;it mais pu1·a <' radiosa cl iMtc de D()us?I. . 
golC'j:111do o ~angne das foriclas recente~, e mostrando-lhe Ouvo-me: moclcm essa dor que me foz saudades dn vidn. 
quanto em sincera n sua reconsiliação. O que clle não Ai! que nunca tu ~aibas o que isto é ... Quanto não daria 
prcvi:i. ern o estado ele Euircnia. Os torrorcs de A n~elmo en por um dia só do- saude p:iosado a leu lado no no~so 
toma,·a-os por oxag.::raç:1o do amor pal<'rnal: parecia-lhe janlimsinho do \ "albom tão chtlio das nossas rccor(l:t
impo~$i,·el que <'m tão pouco tempo a docn~a podcsse çõcs l 
cau•nr tamanho~ e~tragos. -Queres tu que nmos para lá?-11talhou Regina. 

Quando porem a fitou, cstromcccu cm calafrios de -Pode ser que a mudança d'ares te foi;a bem. 
susto, e foi quasi n' um estado de apathin o dolorosa sur- -Vamos, '"1mos-1·espondl!u a informa illuminau
prcza, que se nccrcou de S<'tt leito. Ha,·ia já alli d<'i,ligu- do-~c-lhe o rosto p:1llido com um subi to clar:1o d'al<'gria
raçiio de eacJa,·cr. O reflexo ela eternidade auréolaY:I já A morte, no mt'io d'aqnell:1s Aorinbas plant:1clas por nó~, 
a fronte do nnjo. minh:1 querida irm:«, bacio parecer-mo mais doce. Clm-

Pcla sua ,·oz tambom sentiu o mancebo funclos 1·e- mn, oh:t ma cleprni;a por :i lgucm, Regina; faz que mo lc
morsos, tão fundos quanto era fen·croso aquelle amor da vem p:1ra lá; sinto agom umas ~aucl:1dcs d':1quellcs s i tios, 
infnncia, tornado agora sac-ratissimo pelas dores p:u-sa- que r<•ccio j1i não haja tempo para os tornnr a Yer . 
das, e mais ninda pelas quo lhe estavam prorncttida~ . - Pois cu ,·ou, cu ,·ou . .. -dissc Rt•gina compondo os 

A cspcran~a :i. qne so :ipeg:i.vn Ansehno eh Cost:i. tnwcssciros-mas Hào esfrjn• sempre a <li ,cr-nos d'cssM 
falhou . Eugcnia, no meio ele Hegina C\ Haphacl, mostra- coi$aS. Hasde correr nindu muito debaixo dos nossos 
,·a-se contente. Sorria p:ira ambos com :rngclica doçurn, laranjacs. :N°ão c'tej:1s n seismar; que p~ioras, e aflligos
e quando um accesso de to~sc lho fazia vibrar todas as nos. 
fi bras do peito, consolava-os com um aperto ele milo como 
incutindo-lho coragem par·a :1 ,-er soffrer. Fallarn :\ am-

-Tons razflo, minha irn1:i, tens ra~r10 : cu sou ll lllll. 
cgoisln que só me lembro de in im. l>enlocm-me ambos, 
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sim?-continuou Eugenia com um sorriso de angelica 
doçura. 

Regina la1u;ou-lbe os Lraços ao pesçoço, beijou-a 
com n soffregn an<'ia dos <1ne contam minutos n'uma se
paração extrema, e sahin do quarto cscondeudo as la
grimas <1ue lhe rolav:rn1 pelas faces. 

Ao outro dia, foi Luiza conclnzida para Valbom 
com todos os cuidados que requeriam os medicos para 
não apreçar o seu fim. Raphael tido como da familia, 
acompanhou-a npegnda ainda :\ ulti111a taboa sah·adora. 
De feito, desde que ~e fallnra na idn, a doente esta,·a 
mais ani111acla, e tomara os caldos com menos repugnan
cia. 

-Será possi,·cl, meu Deus?-dizia D . Antonia com 
os olhos postos no cruxifixo que adorna,·n o seu oratorio, 
e :l alma a entrajnr-se-lhe de pri1rnwcras.-Fnzeis o mi-

· lagro de 111 '1~ sah-ar? 
O 111 csmo Anselmo, quase c1ue partilh:wa a esperan

ça d:i esposa, e <'Stcvc a ponto de despedir o medico, 
<[U:Utclo oslo lbo disse, que nito lm\'ia um só exemplo ele 
cura, n'csto estado. 

Rcgi1m é que nunca se illudiu. A prescicncia do 
futuro, tinlm-a clla mt alma. J\fais 1111\<\ vez, qnir. o ds
condc uz:ll" chi 811:1 autlwridade opondo-se á sua ida pnra 
o campo, f'und:1do em que a cunhada esta1·a melhor, e n:lo 
prcci~a,·n cl:i a~sistcncin da irmà; ella porem reagiu com 
mais força do qne nunc.1, tapando a boeea ao marido 
c·om 1111ut d"c~'as ironias que p1mgcm os espíritos ntl 
garc~. 

-Ucixc-1110 ser Regina, por mais alguns dias. Lo
go que minha irm:l folleeer, depois ele ter coberto seu 
corpo de roi;a.s, tomarei outra vez a minha brilhante co
ro:\ de ,·iscondc•>a. 

Sentada n" uma ampla poltrona, amparada dos lado~ 
por todos os entco que lhe eram mais <1ucridos, foi En
genia conduzida ao jardim por dois criados. Alli annu
viou-.sc-lhc o rosto; uma sombra dolorosa contrahiu seu~ 
labio~ de~maiaclos. fiegi1i;t que lambem estremecera, 
acordadn do subito pela imagem ele Sah·ador, fez nm su
premo esforço e ,·oltou-se para a irmii, a tempo que os 
olhos d'eobt ;,o cJe,·a\'11111 par:\ o cc11 asulaclo. Por unui 
attmç:1o urngnctica, os do lfogina to111:1ram a mesma di
l'C\àO baixando-o~ juntamente, e cra"ados umn n'ontra . 

'rinliam-so co111prel1cudido. Nem uma nem ou tra, 
abriga\':1111 c~pernnças da terra. 

A respiração da enferma foi baixando g raduahncnto 
até ser naturnl. B<'gina com os olhos tr:wa<los n 'nqnelle 
desfigurado rosto 1·cs:wn baixinho inrncando a miseri
corclia di,·ina . Pa~saram-~o cinco minutos. De repente 
nm soluço clo,·on :is dobras do lençol. Regina Je,·antou
se de chofre, curvon-se ,;obro a muribuuda, ,·iu-lhe ao 
canto dos olhos uma lagrima congel:ida como o cristal, 
descobriu-a até no t><.'ito, tomou-lhe as mãos frias, soltou 
um grito estricl<'ntc, o cahiu no sobrado. 

Os pnis e lhphncl, quo ainda ~e não tinham deitnclo, 
correram cm tumulto. 

Eugcnin era cacl:wcr. 
(Co>tti1111a) . 

-~a-~.,.,,_ __ 

ANTI GUIDADES DE BRAGA 

<~:X1'HAllt l)AS D'UM COJ)JCN DO s1wu r.o XVII .) 

A miscricorcli:i do Braga esteve primeiramente na 
claustra dn Sé, onde csti'1 :1 c:ipclla cio D. Diogo de Sou
sa. D'alli mudou-se para a capclla de Sant'Anna, no 
campo do mcsn10 nonw; e cl'aqui para o Jogar onde está . 
Os irmãos ''estinm opas pretas. 

.. 
Lomm· (l) c·h:rnrn-MJ ª'~i111 por que no tempo dos 

Suevos e mais longt• ha' i:1 ahi um lago artificiosn
mcntc feito, na dmn, <1110 ainda bojo se ,-.;, e, segundo 
os vestigios, tinha clt• t·irc·umforencia meia legua, e lhe ia 
cio rio üc.,tc 11 agua. Ern quinta real de prazer. E co
n10 a linguagc1u nntiga. H~ pan~ci:i com a gallega, e o 
lago por ~na giand1•zn bcmclh:l\:1 o mar, os que l:i iam 
cli,crtir-sc ou pe,<·ar <'111 botczinhos, diziam uns a ou
tro<. « Y:uuos :i fo 111w·?» .Juntas clt•pois as clnas clicc;õcs 
0111 um sé> 110111 J ficou / ,rmuu-, onde ~e edificou lliosteiro 
bcncdictino. 

• 
D . .l!'r. !3arlholo111(•11 11:10 f'unclon o collcgio, onde os 

jcsniias cnsinal'llm, <·<>111 o p 1·opo~ito de lh'o dar, nem 
parn alborg:\l'ia cios pc•1·cg1·i11os do S . 'l'biago, como ou
tros assc,·ura1n . O sou i1\t(•11to crn fundar connJnto do-
minicano; pon:m, <·omo n:io conscgui~~o do commenda
ta rio de Tihãc~ n•11d:1 par:t d lo, clc11-o :i colllpanlii,i de 
Jc~us. 

• 

l~ugeni:i aohon-so mai~ anciada. Hecolheram-n':i. :í 
cama, onde um forto accesso de tosse a deixon cm 
proi-traçao por e~paço rl'algumas horns . Por volta d,i. 
meia noile ahrandou um pouco a febre e a anciedadc, e a 

Xa elau"I'"' d:i Hé hou\c antigamente tros cemitedoC'nlc pediu a todos que fossem descnnsar . 
-l'arcce-mc <po \'OU dormir: tenho somno -mur- rio': 11111 p:lrn os <·orwgo~, qiw era todo o vão eh capella 

murou clla <..'<llll , .0 z muito dcbil cstcndcuclo a mão a to- de D. Diogo d1• ~01i-:i e o alrio fronteiro; o segundo em 

1 L ·· d t de gente co11unn1n, <' lu~o é <"lau,tm; o terceiro cm de <os, quo :t :u;aram como a e uma sau a . 

'

7• . .- 1· 11 · . d · . . . li , pe:<~oas rcacs, onclc hoje c,1:"1 a cnpell:i de S. Jeronimo, - ._,o,' .. to-e 1~ cg1n .. 1 e1xe1n ' e1 se e a :soccga. .... _ '"~ . 
A 1 · 1 d · 1 1 ~º"'ª •-<·nhora dtt Boa )fomorni, Santo Amaro e tudo o pa<>ou < cpo1s as uzes e1xanc o apenas a ampa- . . . . 

• 
0 

1 
cl t . l ma1s en·cnmposlo. _\11m >e cuk1Ta,·am os reis ~uc,·os r1mi aecza, cerrou a por a o quar o e :,enlou- :;e a <'a-

bcccira. (1) S. Pcdru ele Lo111t1r,frcg11ctia cireumYÍ•inha de Braga. 
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catholicos, e por isso <lctraz do ret:\bulo eh Scnhorn da 
Bo1i Memoria, ha\'crh sossonta annos (1) fcm11n :whadas 
trcz sepnltnrns com olt'igies cio vulto em cima o coroii
das; :\s quaes a confraria b:<rbaramente sottcrrou <1uando 
foz obras. Como aqui cm ccmitcrio real, mortos que fo
ram o conde D. Ilcnritp1c e ~mi mulher a rainha D. 
'fherezil, D. Affooso Henriques füoclou a capdln hoje 
d1au1:1da de S . Thomaz no que era cemiterio real, para 
trazer pani alli, como trouxe, os ossos de ~cus pai~; e 
1iqui jazeram até o t.ompo ele D . Diogo do Sous:t quo os 
trasladou par:t a capc•IJ.i mor da Sé. H:i poucos 111111os 
quo na capella de S . Tholllaz appareceu nma sc•pullura 
com uma effigie em ntlto de mulher coroada e· aos pés 
um leão. Por se fundar a c-apclhi no Jogar oudo 'º t•n
tcrr:wam reis, ~e ficou C'l1anrnnclo uCapella dos rei•». D. 
Aflonso Henrique~ a cledi<·ou ao c,·angelist:i S . Lll(·a•, e 
n'clla collocou uma ean:t do hmço cio saucto, que lhe ti
nha mandado de Roma um c·arclcal, e nito Paulo llorosio 
como nlg nns dizem. Aqui eslava uma imagem tiuo de
pois se mudou parn o corpo dn Sé em frente elo Santo 
Agostinho. 

Depois da batalha cio .\ljubarrota, o arccbi~po D. 
Lourenço reedifiou a dita eapella dos reis par:i um ja,i
~o; o é de advertir <JUC <lo corpo d;t Sé havia unm porta 
par:i o dito ccmiterio n·a l por onde os conegos i:t111 fazer 
os a1111i,•ersarios, a qua l depois se empedrou, e ficou por 
dotraz do altar ele S . Fmncisco, o sabia oucl o hojo cslii o 
001·po do D. Lourenço; o por esta rasão noH remate, dos 
:1rcos da abobada se ' 'êom c~caclas e u 'ellas grei lias, cas
co,; de n:wios e con·os, aludindo a S . Lourenço e S. Vi
cente, sanctos cio ~u nome, pois se ch:un:t''ª D. Lou
n•nço Yicente; e no altar mor poz os dois saneio,, e no 
meio ::Ofossa ·seuhor'i cl:i Aprescnta<;ão. Os qu:tes ,anctos 
estiveram no altar até <JUO <'l1trou a coufrari:1 ele S . 1'ho-
111az, á qual o cabido deu licença, pam erigir sn11C'to no 
altar 00111 obrigação cio t<•1· 11'dlc os acim:i reforiclos . N:i 
clit;1 capcll:i e no rem:ito do rctabulo se ncltam as armas 
d'd-rei D. João 1.0 

• 
O caminho de Braga pnra Guimarães e P orto Cl':I 

pl'lo postigo qne hoje se cham:i de S. Sebas!i:1o; clco<:ia 
por entre as cazas elo Auton io de J\Iaccdo; d'nqui i11 ao 

111011 Lc do P ooas, p rott11·:mi n ponte ele S. J o:lo do rio 
de A ,·c, pa;;sando prinwiro por E~poroes o Brito. A do 
Porto lenwn o mc••mo pri11c·ipio, e se apart:wa tia de 
Guimaràcs para o )lOt•ntc, e ia pas•ar o A\•e IÍ ponte <lc 
Lagoncinhos. 

O ~itio por onde ia t»la e;;tracl:i logo ao ~ahir ele 
Draga ;;e chama aiml:t «:t ciYiclnde)1, nome corrompido cle 
saldda tlll ci(fade, por oer aq uclla parte ttm dcdi,·c que 
dosco 11111ito. 

D. D iogo de Sousa nbl"i11 o caminho que hc~je se 
chama ((as concgas» qno depois tomou aqnclla denomi
nação, por que as primeiras cazas que alli ~e edificaram 

(l) Rele111bramos ao leitor ttm: o mnnnscri]llO couta JH\r~\ cil1u\ 
llf\ cem :uanos. 

foram tcrreas oncle hoje é o quintnl de Pedro da Cnnba, 
e n'ellas mol':lram trcz irmnns d' 11111 c1>ncgo, e por isso 
oram clmmaclns «l\s conegas»; e, como ornm mulheres de 
prestimo, boa vicia e capaciclade, se dizia: «vamos faJlar 
:is conegasn, e/e. 

O collc<:tor e rc<lactor elas noticias trau~riptas foi o 
mesmo fr. Manocl ela A.scençiio :t quem dc,•cmos o im
portante csclarc<·i rucnto da Jfe=<i das Can•alhciras . 

Havení. qu(•m dispense uma das sua~ horas feriadas 
cm csquadcinh:u· antiguit!aclcs de ta l rnnso? l>ode ser. Os 
dissaboriados dao pompas de boj o cm dia, trio insignifi
catirns, t:-.o ocas de ide:i que fo,·c ao pon•ir :1 noticia ele 
algum:• couoa grandio,a d·es!e~ tempo,, antes ~e qu<'rem 
com a,; ruin:i> do pas<ado, por que, ao mcno,, estas sáo 
a historia, .:10 a te, ~iio a indolc dM gcr:H;Ocs extinctas. 
O que hoje se foY., ,·oh·idos trescntos :111110><, que t raços 
phisionouiicos cio ,,ivcr actual bacio ofll•rcccr aos anti
cpiarios? A 111ou n :r, nenhuns . Mater iali><1111do o que uão 
pode cm ,·ordndo ser idenlisado, a gcrnç:1o actnal pnra os 
"iudonMs h:1<lc figurar-se o qno hoje nos pnrece a esta
tua mythologica cshrucinacln, com o~ rclt:l\'OS carcomidos, 
j,í. inclecifn\\"cl e !\Cm forma ou tci<;:io caractcriblicas. 

:K::o hãod<• :\>~im pensar os crc:11lorcs de bazares iu
dnsttiosos e indu~triaes. A.lguus dirão: D. J oão, o guer
reiro \'iclo1·ioso foz a Batalha; D . JÍ:moel, o Acnbor elas 
frotas qnc t>sc11111av:1m ,o domado occc11110, fez Sancta 
i\Iaria de Bc•l<•m; D. João V, o devoto irracional, fez 
~fafra; nós, H.'<:ttl o XIX, qne nf10 liatalhamos, nem na
,·cgamo~, nem ora1110•, J<•:emos 1n·oy1w.•o. A gente o que 
anda a fazer é progr<:oso. J:í se lhe fabricou uma ca:>a 
digna, ouclc cllc mora, o Progrcs-o; um palacio grande 
onde o I'lulo 1110<lcrno se estende :i J.crnn solta, e d,i, <le 
renda l:; contos n111111:1cs aos propricfa r·ios . Os scculos 
XV, XVJ o XV.11 1 faziam casas de marn101·c onde só 
Cant:irn111 fradt•s; O X fX. faz C:\Z:ll"Õl'S cio c1·islul onde 
canta qu<•n1 <i •Wr. A «Suripamlall 11f10 ,·os regala mais 
que os thrcnoo cios poetas hebrcos? 

E . r0<!ndo' trt•z sccnlos, que dir:1o os antiqnarios 
apontando parn :1 prar;a onde hoje campea o torreado pa
lacio cio Progrt•>•o? Prcfig11r:1-$e-111c que os vejo e ouço: 

-Aqui, h:L trc$<:ntos anuos, cxi>tiu uru sal:1o, oudc 
bail:wam masc:11·n•; <' um 1·psla11r:rnto onde se comiam 
ostras; e um:l rn111p11 <H1cle canta,·111u bul"o8, o se osten
t:ffam os pr imor1•s clr:1m111aticos do l f/lll'Z de Castro e 
Pedro ,'lem, dois brilhantes d:i <·oro:i 1la 'rlmli:t porrncu
sc. E, como clil cr>ilo aos gra,·c,. e>piritos d'aqnelle tem
po, lambem o l'rogrc~so deu aos >cus amigos represen
taçoe• do tramoia, th:1mad:1s .lf(r!1irax. Chama,·a- se isto 
o Pafocio de Cri.tal. 

Mas <1uc faz isso ou que tem q110 \'t•r ílS • lntiguida

des de lJnr,qa c:om as modernices chôC" has elo Progresso? 
E' 11111 ti is)utl':lfO rnalmentel 
Burnnchingas de cscre,·iuha<lor <t Ul' mistma alhos 

com bugalho•. 
C. CA~Tt:1.1,(l-Jlll.\);CO. 
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PASSAGENS OE 0)1A CARTA AUTOGllAPllA 

DE UJI GHANDE SADIO 

O famigerado port11ense Jo:io Pedro R ibeiro(•), nos 
seus numerosos cscriptos recheiaclos de erudiçrto, argúe 
um sabio grave, ponderoso e illc.ipaz de grac(\jar nem 
intrcter-se com assnmptos jocosos. Quem leu as Dissel'
taçúes chronologicas e crití<XI$ do eminentissimo autiquario 
difficultosamente hade crer qne o doutor, lias suas con-
1·crMções e cartas, era jovi:\l e epigrammatico. J oáo Pe
dro R ibeiro, se bou1·csse nasciclo ciDcoenta annoR de
pois, talvez se estreiasse pelo «folhetim» e capitaneasse a 
t.urba alegre dos rapazes qne, ha vinte e cinco aunos, re
c,1m:wam de galhofas as ga<;etas portuenses, hoje em dia 
tiío enrranendns, tiio <wclhentadas, tão puchadas á ficira 
da san mor,11, que tudo, afora ellas, trescala" á podrid:to 
do vício. 

Pois .João Pedro R ibeiro, o «fundador e patriarcba 
chi ~cicr1cia diplomatica entre n6sn (cl)mo a1·i,adamcnte 
o douto bibliophi lo fono~cncio Francisco da S ilrn o con
ceitua), ( .. ) sem sahir do seu officio, topava motivos 
de rir nas suas profundas im·cstigac;õcs de velharias. 

Aqui vai nm exemplo frizante. 
Escrevia clle desde Coimbrn a um scn amigo do 

Porto áccrca de pesquizns foitas nos conYc1ltos do seculo 
xnr, 

« ... Continúo-escreYe o dontor- com Pedror.o, e 
<ecada vez acho mais. No reinado ele D . Diniz, vaga1·am 
<«luas freiras de Sem ide e.vt·ra-clausti·a (fora do mosteiro) 
«a titulo cio passarem para a ordem de Cistcr; mas, tc
«mendo <\justiça do bispo de Coimbra ou a de Deus, re
«correram a Clemente Y que expediu Brc»e pela Peni
<ctenciaria parn se recolherem '' mosteiro ela ordem. D. 
«Gonçalo Pereira, deão do Porto, executor do Brc';:(:, 
ulbcs impo7. a ponitencia, e absolveu, e permittiu entra
urem cm certo mosteiro ela ordem. Tah·ez v. s.• não aeli
<evinhe qual. Pois fo i no Pedrozo, aonde benignamente 
<<as 1·ecebeu o dom abbade d'aquelle tempo, o sr. D. Jo:to 
«Domingues, assignando-lhes a sua rcçiio e vcstiari1i para 
«ollas e suas mancebas. E' bem verdade que a sr.• D. 
<cGoncinh1t S imões, uma cl'ellas, (e á sua sombra iria a 
«outra.) leva1·a comsigo ele heranç:i. dos pai$ uns sete ca
«zaes a li por perto do mosteiro em Avaucii, Valga, Fer
«mcdo. Agora, pergunto eu: ao pé de Pedrozo ficava 
«Yilla-Cova, de freiras bcucdictir1as; por que buscavam 
«ellas antes mosteiro de monges? E como entendeu !). 

«Gonçalo Pereira as pal:wras do lle~ci·ipto: «int1·a t?·iuin 
«mensium monasteriztm sui oi«linis i11grediantlt1· (no praso 
«de trez mezes se recolham a mosteiro de sua ordem) por 
«mosteiro de monges? Nfto passe esta noticia ao publico; 

(º) Presbytero secular, doutor em canones, lente de diplo
matica, conego doutoral nas Sés de Vir.eu. l<'Mo e Porto, desem
bargador honorario dn Cth:H\ da suppl ica9i\01 conselheiro da fazcn ... 
da, chronistn dos dom inios ultramarinos. censor regio do desem
bargo do Pa90, socio da Academia real das scieocias do Lx.• etc. 

(ºº) Dicciona,.io bibliog,.apliico. tomo 4.0 , pag. 8. 

«senão, sabendo-o as frcfras, e achando Gonçalos Perei
«ras, irão todas pelo caminho d 'nquclla boa velha Joan
«mi Domingas, le1,adas da boa foma de Penclorada, e ago-
«ra do prelado que tem, .... . . e levarem para lá o que ti-
«verem em louvor de S anota Maria do Corporal, e pre
«cisa.rem de parar as obras rnsticas para fazer cellas para 
!<as monjas, e será nova espccie de emigrado~, sem serem 
«franeer.es, que tenham de aturar.» 

Estas reflexões mn tanto alegres do i n~igne jnris
consult-0 niio nos autborisam a rastrear-lho na 1·ida acto 
que recendesse perfumes de amorios com freiras ou secu
lares. Os affoctos principalissimos de João Pedro Ribei
ro, depois dos eoelices, eram as flores: conjechmt justn
mente inferid:t d'outrn p<tss:1gom d'osta carta com que 
me brindou o meu velho amigo Carlos Nogueira Gandra: 

«Eu tenho-me jít dissuadido- acrescenta o conse
«lheiro da fazenda-de viajar ao Porto no Natal, e, como 
tcpass:i o tempo, quando tiver occasifco me faz fayor re
umetter as taes plant,1s ... que s"o o Sohino, :i\íogarins, 
((Pclndo, Maugeric:to roxo, Cassi:t branca, Mcrculiaua, 
!<Botões cl'ouro das duas qualidades, Cr:wos grandes ra
<\jados, Peonia, Angelica. Flor de Liz não será agora 
cctempo, e, sendo-o, tambem pode vir.» 

A carta é cscripta em 17 de desembro de 1812. 
João Pedro Ribeiro, com mais de oitenta anuos, morreu 
no Porto cm 4 ele janeiro de 1839. 

e . CASl'F.T.r.Q- B[IA.NCO. 

CARTA 111 

DE GASTÃO VIDAL DE NEGREIROS 

A 

CAMJLT.O C.ASTELLO-BRAl'iCO 

São dois os ho3pedes qne me chegaram qnasi a um 
tempo. Ambos moços, ambos poetas. Bemdito seja pois 
o astro da poesia que vem irradiar lnz, lnxnriar flores e 
pri1n:wera n'estes montados agrestes, onde apenas os fo
rag idos do mundo e das alegrias da vida podem subir 
contente~, lançando para os Yastos horizontes percorri
dos o olhar da saudade e ela resignação. 

O primeiro qu'l agradeço ao auctor-é J oanninlta 
poema em quatro cantos, seguido do poemcto Nereida 
pelo s1· . Alberto Pimentel. Hoje direi as imprcssoen s qno 
me deixon a leitura das «Vozes sem echo». 

Sabe o men amigo quanto folgo de elevar a minha 
desauthorisada Yoz, sandando já ao ~abir do aconchego 
do ninho, os a.rrojados trilos d'cstcs rouxinocs que nos pro
mettcm, para mais tnrcle, as cant,atas e os gorgcios pri
inorosos do seu abril. 
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O sr. Guerra Junqueiro nas suas Vo.:euem tcfto to
ma por epigrafo geral da obra um verso de Alfredo de 
Mussot, o poeta elegante e iuspirndor da Je1mease clorée: 

Jfea premie1•s i:en sont d'1m en/a11t . 
Grriciosa e iugenua confissiio d'um g rnndo espírito! 

J3ollissi111nt\ idc:ido poetaque tiio a proposit.o hoje n 'ol-a 
recordai Dlldica o sr. Guern\ Junqueiro o sou livrinho:\. 
momo1·i:1 do sua miLe: 

A' noite, quando a lua é triste e enlma, 
Aucoio ir ,·cr-te, ó sancta ltl nos ccus, 
Não posso, mas em·io-te a minha alma, 
Ofr roço-te estes cantos, que ~ilo teus. 

Não sei se alguem acoimanl de dcma.sia a minba 
n:\lurnl sensibilidade. O que é certo é que estas quatro 
linhas, onde está, a meu ver, tflo bem definida a dor in
tensa e profunda dn amor filial, exlrnlnndo ao mesmo 
tompo o smwissimo perfume d:1 saudnde n' aquollo a rden
te anciut· da nlnm que quer e n:\o pode transpor o espaço 
immcnso, buscando alem, atravez do infinito, o seio que 
lho ora :imparo e abrigo, os labios quo lho dostillaram o 
mel na infancia, predispozeram-mo agrad:wclmcnte a 
formnr :w:mtnjada idca do coraç:lo o os1>irito do :mclor. 
E ' nnlural este desprendimento da nlma n'aqucllas horas 
cm que o pensamento cahno entrcvê por entro :is cslrelfas, 
fulgir a imagem d'um ser querido, Se é! Quem deixaria 
já de o sentir? 

A esta segue-se a introducção, quo desliza alegre 
como arroio límpido por entre as florinhas do vai, rcpu
chando ninei:\ assim por vezes ao topar com um scixosinho 
insignifica1ttoao parecer, e que todavia é o escolho peri
go80 do poetas no veis. Este pequenino eucalhe é a vulga
ridade. 

Lil quando a primavera vigorosa 
Exult.-t resplendente, a natureza 
Eleva ao creador um hyumo immcnsol 
Tudo '"Í\·o e labora, tudo lid:t! 
Inda imphune ave-únha os sous gorgcios 
A 111edo ~olta; :i planta mais rasteim 
'.fümbcm aos astros seu perfumo cnvi:1. 
.Por isso eu cauto; estou na primavom 
Ao despontar da aurorn, e estes cnnt.os, 
Ou bons ou maus, brotaram 11;1 minha alma, 
Qmil brohi á lttz do sol •I flor campC8trel 
E quem hn que no ardo1· da mocidade 
Uma vez pulo menos n:\o sontisso 
lnfl:unar-so-lhe o peito cm mago cnlc"º• 
Em doces illnSóes? Por is:W eu canto. 

Cante, cante, sr. Guerra Junqueiro: cou~inta porem 
á criticm. bene,·01:1 lhe diga que e.ta poi.•zia pode evcllar 
o prosador eloqneuto e imaginoso, mas d'a11ui ao poeta 
vai uma dist:incia infinita! O sabei· o o bom gosto adi
quiro-so com o tempo e com o estudo: o talento é um 
dom do ccu. Aquollcs que ao nascer n:\o fornm bafojados 
pohi divina fad11 do geuio, tem do co1nprar, o a inda {i 

custa de am:trgas \'igilias, pequeníssimos o medíocres 
triumphos. 

Form:im o todo d:i obra quatro poemetos e dun.i 
poezias quo so intitulam: 

Amo,. jimesto. 
lfistic<e nnptue. 
Flor pendida. 
.Jíate1'. 
A' Ilespanlw. 
J.V'o Bussaco. 
Qualquer d'cstes trechosinhos tem bastante mereci

mento attcndcndo a que são estas as premicias d'urmi 
Yocaç:lo balbuciante; o ~obre tudo encontra-se nos versos 
:unoroso3 certo ardor ju\'cnil que bellamente quadra ás 
galanices da idea. 

Por que escondes t\ lagrima formosa 
Que scinlill11 no teu rosto divino? 
De madrugada ó mais bonit-a a roza, 
Se orviilhad:\ do choro m:itutiuo! 

..A.il deix11-mo beber tou doce pranto, 
Iugcm.a pomba, meu amor perfeito! 
Ail cu amo-to, filha, lauto, tanto, 
Que nem o amor me cabe já no peito! 

Oh! louco eu ia atraz cl'uma vii chamma; 
.Não sei meu cora<:ão o que adh;nha! .. 
Que mio :i honra, a \'ida, a gloria, a fama! 
Ai! nào to dcixai·oi, amada minha! 

Estt·ellas vús no ceu d'amor trementes? 
Ai! estrcit11-mo, filha, nos teus braços! 
Oh! cltí-mc tantos beijos, tiio ardentes 
Como d'astros se cruzam uos espaç"Os!.. . 

E os fcn·idos amantes se enlaçaram 
Em meigo abrai;o, como duas flores. 
Os seus Jxiitos ardentes, palpitantes, 
Inflamados do jubilo pulsarnm! 
E suas almas unidas nos cspiços 
Libmvam-~o 0111 su:wissimas chimerns!.. . 

Os dcl irios da pooú:1 apaixonttda, uns rapto~ ox
clamatorios e rctumlmntes que nossos a•·ós e pacs nos fi 
zeram ainda prezar, cahimm tão menosprezados em nos
sos clias, que j1't agorn se apreci:ijush\meute o quo n 'outro 
tempo seria. indigno do exame dos cl"Íticos. E' talvez por 
isso que me agmdou <hto dizer singelo e pouco ata\'iado: 

Sou cu: ,·cnho cnchugar-te o triste pranto, 
Ycnho mudar-te em jubilos a dor, 
Sou eu <1uc to :uno,,bim, que te amo tanto .. . 
Nom cu sei onde chega o men amor! .. . 

Oh, q110 ollo é in11nc11sof immenso como o cspa<;o, 
8cquioso como :i arci11 do dn~crto! 
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Ai! d(•ixn-me estreitnr-te em doce nbrai;,0; 
Eis o meu seio pnra o gozo aberto!. .. 

Oh! fttjamos unidos! cada hora 
lhpicln vôe no azado prner! .. 
-«~lulbcr eu sou Christão.>~Cbristão embora; 
Oh! por ti, por li só quero morrer! 

Renego n ,·ida, a crença, a um teu desejo; 
Morra a alma mas fique o coraçi"10. 
o· meu amado, vem!. .. ardente beijo, 
Deixa imprimir- te, cleixa ... não ,·ens ... não? 

N:io respondes? tu choras, estrcmcc-es?! 
Amas outra tah·cz?! ob! sim ... é certo! 
Ai! dizc-1110 que uM, d ize ... Enunudeces? 
Ahl desgraçada, sinto a morte perto!. .. 

Com esta poezia forma um notavol contraste Jc,.u
scilem fragmento do amo1· /1111.esto, um dos trechos mais 
bem trn bnlbndos elo nuctor: 

Um horizonte in1menso! O sol ardente, 
O coo puro o tranquillo. Ao longe, ao longo, 
Ilcclinacla n'um throno de montanhas, 
Jerusalcm se eleva! Oh! quem não sente 
Pul~ar-lhe o coração a este nome? 
Jcrusaleml 0' perol11 esplendente, 
O' tumulo de Christo, aurora sancta. 
D'ondc miou a claridnde ao mundo! 
Sião, Si:10, quem é que se não lcmbr:i 
De otn-ir contar as tuas mara,;Jhas, 
L{1 quando nossas mães nos embala\·am 
No berço da innocencia? Um mundo norn, 
Bello e puro entrevejo ao recordar-me 
De ti, 6 terra saneta! A.~ gerações 
Somem-se e ''iio pelo rodar dos tempos, 
E tu és sempre firme; a humanidade 
V 0111 humilde curnu--se aos teus sepnlchros. 
o· terra sacrosancta dos prodigios! 
Qur10 grande tu já foste n'ontras eras; 
Cnd:i grão do ten solo, cada pedra 
Trnduz uma acç:lo boa, algum martirio; 
Como és triste perdida no dezerto! 
Ci rcnmdn-te o silencio; ao longe as ondas 
Vem plangcntes soltar os seus gemidos 
Com snudades do teu poder passado! 
'l'u, que foste a rninba cio Orieute, 
Solno;-as entre os fenos hnmilhadal 
Quem podcsse quebrar essas algemas, 
Tornar-te alegre e bella como ontr'oral 

SihihL d'cnlro n tctrica harmonia!. .. 
)~ V asco quem o ,·iu? Entre a procclla, 
Sobre frngil bat<:I, a vela rota, 
}t; sem rumo, ~em leme, csc:1lanado, 
Como cadn,·cr hirto, mi entregue 
Dn cclcmnn ao furor! Clarão medonho 
Em·olvc a prain! Viu n sua ch~a, 
Ao pé a de Maria; dura lucta 
Já n'nlma se lhe trava: ,.,; fugir- lhe 
Vida e Maria nn aza da tormenta! 
Ai! delírio de amor, ai, sonho lindo! ... 
Rccobrn todo o nlento, empolga os remos, 
Snlrn os antros profundos, negras rochas .. . 
E5ti\ perto da praia!. .. mais um passo ... 
Depois ... Do agua moutaubn gigantesca, 
Qual t.umnlo mnrmorro, o esconde e tomba! 

PMso om claro ns poczias A' tai·de, no Cla1tstro, P.1·e
se11timento, o Canto de ncmta. Deixo-as para serem admi
radas som rccommondnçi10. No meu ontencler, é ahi onde 
o poeta, nn energia o elornçiio do pensamcuto, nos pro
mcttc omhrioos quo mai~ tardo poderão collocal -o entre 
os primeiros, cncaminbnndo desde já o passo timido no 
encalso dos mCJ!tl·os. 

EXPEDIENTE 

Quau u9<Xadoa 08 primei roa 1mmeros cf ute senumario, 
q11~ t·en~ a formar tun t:olttme dt 48 1iumeros, os uw1 pro
p>'1ela>'lo8 reaolt-eram 11clo co1úimiar a tomar cusignaturas 
u11ão d' a1mo, pai-a evitar as complicayves <Jlle costumam 
dl11~se 11'eale genero d'empre.:<U, e que as collect;ües fiquem 
tronead<U e po1· iaso i1111tilisada1. 

Acabado o f. 0 t1·imest>'e, pam o que não failll seiuio 
este m1mero, 1·eaolvemos, pllm que o jonial chegue itltaeto 
ás nulos dos 1!0880& asaig11lll1tes, tias ten·as onde temos c01~ 
"espondentes, e>willl-o mensC1lme11te a estes sra. que o farão 
enfregar aos nouoa asaig11C111lea. 

A Ga:eta assig11a-sc e 1·ecebe-se em C<Ula dos ill. m08 S'l'S. 

Campos Jimio,., Lislxxl; J. Àt1Jttsto 01·cel, Coimbra; Joaé 
~a1·ia da Costa A:evedo, Aveiro; Ji'.ranci•co j}fai·ques da 
Rocha, Lamego; Gen1umo Joaquim Ban·eto, B1·aga; Joa
quim Eduardo de Almeida 1'ei.~eira, Villa da Fefra; e 
Antonio AtlflUSto da Cnv: Couti11lto, livraria; Rio de Ja
neit-o-:rua de S. José n. 0 7 J . 

DepoiMd'esla, a descripç:1o da Jforte de Vasco, a qunl 
somenos em ,·alentia e propriedade de expressão, pare
ceu-mo dignn de notar-se: 

A con·eRpo11ck11cia que tiver rei.ação com a administ,.a
Ç<lo da Ga:ela; ou com ow prop,.ietarios det·e ser diri9ida 
para a ri.a do Almada n .° f 7 f . 

Recrudesce a lucta! 
Em fero embate as vagas montanhosas 
Estoiram no fulguedo! A ventania, 


