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ASSIGNATURAS

o e u.Em Ovar, semestre .

w Com estampilha . . . .

Fóra do reino accresce o porte

avulso . . '
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Em 1870 ainda havia na egre-

ja um grupo adverso ao novo do-

gma.

Em 12 de janeiro d'esse anno

oito arcebispos e trinta bispos

francezes protestam, dizendo, que

no tocante á fé sobre o pontíti'ce

romano estava tudo resolvido nos

concilios de Trento e de Florença.Z

Quarenta e cinco bispos alle-

mães asmgnaram o mesmo pro-

testo, ajuntando, que as definições

da fé dependem principalmente

das tradicções apostolicas e do

consenso das egrejas, e ainda que'

o synodo universe seja o caminho

mais curto para se conhecer o que

sentem, comtudo os erros foram

sempre combatidos e destruídos

pelas suas decisões particulares

Tres patriarchas, quatro arce-

bispos e dez bispos orientaes pe-

dem. que os não carreguem com

fardos superiores ás suas forças.

Cinco arcebispos, e vinte dois

'bis os :mericanos, e o arcebispo

de ienna d'Austria, e varios car-

deaes, e arcebispos, supplicam a

Pio IX, que não submetta á deli-

beração o dogma da infallibilídadel

pois que já tinha a egreja que sus-

tentar uma luct'i. contra os ini-

migos da religião em si mesma, e

era inppportunp impôr ás nações;

catholicas mais dogmas, do que*

proclamou o concilio de Trento.

De 601 votos 451 foram afiir-

mativos-um terço do concilio vo-

tou contra o papa infallivel.

Um terço!

E para conseguir a maioria

quantos manejos, quantas violen-

cias!

Intimou-se aos bispos, que não

haviam sido convocados a delibe-

rarem, mas apenas o sancciona-

rem os decretos anteriores do pa-

pal (O Syllabus,-as Encyclicas).

t Do collegio romano dirigido

*pelos jesuítas saem, ou são lá

educados, os Vigarios apostolicos

-e a estes se deu no concilio do!

' Vaticano um direito de voto egual

ao dos bis os ordinarios-foram

ellos, que ormaram o centro do

concilio, o nucleo da maioria into-

."- lerante, que impediu as discus-

sões, e com uma precipitação es-

candalosa approvou de affogadi-

lho o novo dogma.

Aos membros da Opposição

apenas se tolerou, que fallassem,

não lhes foi permittido o exame

das actas. Em 21 de janeiro ede

a maioria, que se defina a in alli-

bilidade, e o contrario pede a mi-

noria, cujas deliberações por es-

te motivo se prohibiram,-e o pa-

pa decretou não ser precisa a vo-

tação unanime, mas bastante o

excesso de um voto para uma

pro osta se julgar approvada.

m 23 de abril o embaixador

prussiano, com o da França

l observaram á Curia os inconve-

-, nientes de ressuscitar as ídéas e

as pretensões da edade média, e

a minoria, com este auxilio, re-

clamou que primeiro fossem dis-

cutidas as relações entre os dois
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poderes, e se determinasse, se Je-

sus Christo conferiu a S. Pedro

alguma auctoridade sobre os so-

beranos.

Os jesuítas, ao leme do conci-

lio, levaram a maioria a regeitar

essa proposta, muito justa sem

duvida aos olhos de quem não es-

tivesse alli com o acinte de um

partido reaccionario.

Evitou o concilio o mais, que

pôde, a crítica das suas tlieses, c'e-

lebrando em todo e segredo as ses-

sões, e obrigando-se a guardal-o

por um juramento!

VI

resolvido a suñocar o movimento

liberal, que animára em toda a

Italia, como adiante contaremos,

lançou-se nos braços dos jesuítas

que até alli repeliu. e com elles

combinou as doutrinas das* Ency-

clicas e do Syllabus.

Entregou-lhes o Collegio Ro-

mano, alt'óbre de prOpagandistas e

missionarios, entre os quaes se

escolhem os vigarios apostolicos

e os bispos in. partibus.

Em 1854 fez do jornal dos je-

suitas - a Ct'oi'lz'tá Catholica, - o

objecto de uma congregação,-a

quem um cardeal preside,-com o

lim de servir de guia e padrão a

Se eu não fosse um justo re-

clamante, devia antes deixar es-

curecer a calumnia, do sabio pro-

Ífessor do ue avival-a sempre

como tenho eito.

Se além da gloríola d'auctor ou-

:tros motivos não me instigassem

'á denuncia do abuso de confiança,

que o Snr. Passos commetteu

com a maior ímprudencia. »talvez

eu não envergonhasse a sua me-

moria, evitando polemicas, qu

me desagradam. ›

Ninguem se importa, que me

expoliassem ou não do Firmamert-

to e do Noivado a que o illustre

“ plagiario se apagou-a esta ques-

tiuncula ninguem liga uma impor-

tancia, que provoque o desejo d'a-

preciar as rasões de vário genero,

já expostas.

E se cuido de vencer essa in-

diñ'erença, é porque não temo

aclarar-se toda a verdade sobre

um facto, ue por monstruoso não

se crê faci mente.

Adiante. .

Citam as Ideas Modernas do

Snr. Theophilo a estancia sexta do

Noivado tal como se lê no n.” 4

dos Bardos, a Edição em volume

de 1854.

Mulher formosa que adorei na vida,

E que inda adoro n'este chao d'horror,

Porque tão cedo foi assim trahida

l Tua promessa de constante amor?

 
E a mesma estancia no livro

de versos do Snr. Passos pu-

blicado a 1.a ves em 1856 apparece

modificada assim:

Mulher formosa que adorei na vida,

E que na campa não deixei d'amar,

Porque atraiçoas desleal. mentída,

O amor eterno que t'ouvi jurar?!
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toda a imprensa, que se diz reli-

giosa.

Pelo ensino no collegio romano

e por aquelle jornal se preparou o

espirito do clero para o concilio

de 1870.

Note-se bem, como por estas

duas medidas codemnaveis, a

Companhia de Jesus assumiu uma

grande auctoridade, ou antes pre-

potencia. sobre toda a egreja.

, Assim não houve questão al-

guma_ que tivesse a fé por mobil

sincero nunca a religião christã.

'foi para os jesuítas nem em geral

para os chefes catliolicos senão

um pretexto, o meio-o seu tim

real é politico inteiramente-é o

absolutismo theocratico, que o

concilio do Vaticano sanccionou',

'legalisando a acção subversiva

da Ordem de Jesus. cujo predo-

mínio é inegavel.

Mestres no collegio de Roma,

' redactores auctorisados da Civili-

tá Catholica, os jesuítas foram os

promotores e continuam a sel-o

da reacção em todo o mundo.

O Syllabus é a base do ensino

nos collegíos, que dir'gem isto é

-a negação do direito moderno.

(Julho, de 1892¡

!Contínuaremos).

 

Lourenço d'Almeída e Medeiros

Outra carta ao sur. Theophilo Braga

Ora eu nas ferias de 1853 reci

tei a Francisco Xavier de Macedo

(como attestou seu filho o major-

medico o Sur. Albano de Macedo)

e muitas vezes a Sur.“ D. Maria

do Carmo de Sousa Brandão, en-

tão nossa hOSpede em Fermelan,

o Noivado do Sepulchro, e a refe-

rida estancia tal como o Snr. Pas-

sos a publicou no seu livro de

1856-!irão no numero seguinte as

cartas que me confirmam).

Agora pergunto eu;

Como que eu adivinhei em

1853 as modificações de toda a es-

tancia que só apparecem na Edição

do seu livro em 1856?

A verdade é que explica esta

circumstancía.

Eu em Coimbra recitei e dei

uma capia do Noivado ao Sur;

Passos, e foi ein Fevereiro, ou no

.começo de Março de 1854-veio

para o Porto o illustre plagiario e

intendeu modificar a estancia e

assim a publicou no Bardo-depois

em 1856 agradou-lhe mais a forma

qpe ella tinha na minha copia, e

l a restituiu no seu livro.

0 diabo sempre deixa de fora

ponta da cauda, que o descobre.

Em todo o caso, se um facto

verdadeiro não tem provas que o

justifiquem. tambem o contrario

não é possível que se prove cabal-

mente.

Dire¡ mais o Noivado foi posto

em musica e tocado no piano e na

guitarra, logo que se publicou, e

ninguem o ouviu nem soube d'elle

até ao meio do anno de 1854.

Os companheiros de casa em

Coimbra do Snr. Passos, Miguel

Teixeira Pinto, José Carlos Lopes,
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lSilva Ferraz, e o Snr. Ayres de

Gouveia, não souberam da sua

existencia antes de 1854.

O Snr. Passos não o publicou

(nem podia publical-o) no Novo

Trovador, onde não deixaria de o

fazer até 1854 se o tivesse com-

posto.

l Como é que Silva Ferraz podia

saber do Noivado antes de 1854,

se foi n'este anno que lh'o recitei

em Coimbra a elle e a Soares de

,Passos juntamente e no quarto de

Miguel Teixeira Pinto, quando

moravam na rua dos Militares?

Procurei no Porto a Silva Fer-

raz, e nunca o encontrei.

Estando uma noite na Luvaria

do Largo das duas Igrejas em

Lisboa, eis que o vejo entrar, e

logo o interroguei.

-E' o Snr. Silva Ferraz?

-Ha que annos o procuro, está.

aqui professor no Lyceu?

_Sim senhor.

_Não se lembra V. Ex a que

lhe recitei em Coimbra as poeSias

do Ft'rmamento e o Noivado do

Sepulchro.

_Lembro-me. sim, e de mul-

tas mails.

_ -Então não me fará o obse-

quio d'attestal-o.

--Sim senhor, mas eu vou ago-

.ra para o theatro com minha mu-

lher, e n'outra occasião tratare-

mos d'isso. '

Ainda lhe observei como é que

o Passos dedicou a V. Ex.“ o Fir-

mamento, quando V. Ex.n bem sa-

bia, que elle não era o seu auctor?

Encolheu os hombres e de-

certo um acto d'esses não se com-

prehende

--Voltarrdo sem o attestado a

Aveiro, onde eu então residia, e

_para onde tinha de partir sem de-

mora (o que todavia não tiz sem

ir ao Lyceu, onde não encontrei

Silva Ferraz, riem lá s'e sabia on-

de morava) surprehendeu-me a

noticia da sua morte no anno se-

guinte, quando eu mais ambicio-

nava o seu decisivo testemunho.

O empregado da Lunarta, que

a isto assistiu e que era novo, tal-

vez qoe ainda viva, e o conñrme

pois que sahindo Silva Ferraz, eu

lhe perguntei, se tinha attendido

a nossa conversa ~ao que me res-

pondeu affirmativamente e acres-

:centou que muito bem conhecia a

Silva Ferraz.

E se vive, tambem não será

difñcil achal-o em Lisboa.

 

(Continúa).

No corpo do jornal.

Aununcios e communi

nnuncios permanentes, contracto especial
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Dízei-me, d'onde aos virginaes fulgorea

D'angelíca pureza,

Lá foram despontando as vagas cores

Du vida e da belleza?

Os germes aonde estavam no momento,

l Quando ao primeiro alvor, que vos nascem,

“ !Ia doce luz ao abrolhar attento,

Não sei se um Deos entao se commovera!

i

Aqui, ó mente, suismaràs apenas

Dos globos na aventura. . .

Lá nas diversas, ¡grandiosns scenas

Tu sabes, quam figura?

Prcves acaso os ideais divinos? _

Prevés seu mago enlevo e magestade?

Que mysteríos e assouibros, que destinos

; Esconde para nós a iuiinv'-nsidade?

Sobe, verás defronte o imnienso drama,

Febril, vertirínoso,

O qual até ao creador inllamma

Em não sabido goso,

D'íguota vida aos quadros e oa mysterios,

0 jogo dos titunicos puderes,

Ainda d'outras ruçus os imperioa,

Milhões de mnndos e milhões de seres!

 

Os mundos e no meio os Seis potentes. ..

Formosos lampejumlu,

São como enxnmes n'amplidào trementes,

Onde vão torneandol

Sobe, e verás em bandos as esplieras,

Como frotas no abysmo irem correndo,

Das quaes os rumos atravez das eras

Queru pode estar na terra concebendo!

Aonde irão, aonde as rolo, aonde,

Esse ethereo oceano?

Ai! o tempo. que o sabe, não responde

Ao meu roger insano! . . .

Taes como enormes gemuma, deslumbrantes

Dos mundos lá nos labores e folguedos,

Astros, de ceu 'em ceu fulgí constantes,

Ainda que enredeís em mil segredos!

A mesma essencia, de que tudo mana,

D'onde vem nosso atento,

A humanidade e a natureza irmana,

A terra e o tirmamento.

Onde e que não reve amor, candura,

Almo prazer, mysteríoso encanto?

Brilhar não vejo a eterna formosura

Da primavera no Horido manto?

O“ natureza viva, ao teu aspecto

Percebo, que nos amas

Vestes de sedas e ouro o pobre insecto,

E as azas lhe recamas

Das arvores mlencara o tloreo vulto

Com ares de sorrir e de bondade!

Presinto um coração a nós occulto,

Pulsando não sei onde á ímmensidade.

Quem não lhe ve o maternal carinho,

Expresso nos aromas,

Na sombra densa. que rodeia o ninho,

E cai das verdes comes?

Como o licor em amphorn doirada

Reluz, s'evoia, e :i trasbordar espuma,

Que alegria, perenne, immnoulada,

Alii de tudo para nós reçumal!

Das uroras, dos lyrios transpirando

ns filtros innocentes,

Em que às vezes te ticas enleinndo,

Mínli'alma, o que presentes?

Sabes, que eflluvio. que delicia corre

Pelas mímosas-íntimas nervuras?

Que saudades terá a llor, que morre?

Duvidas dos seus gosos e doçuras?

Lourenço d Almeida Medeiros. Na tem que nos abre O vasto sem'

_w
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Estás. ó luz, em tlor desnbrochando.

O' casta luz bemdita,

Respire-te o universo venernndo,

E ancioso palpite!

Quando o silencio n meditar convida

Aos lampejos do vasto firmamento,

O mysterio, que envolve o ser e a vida,

Ahsorve ainda mais o pensamento!

Na luz fecunda e beu,

Na luz. que adaga e ri supponho e creio,

Que um deus nos abençôa!

' Nos raios virginzies, que estão descendo,

E remoçnndo ns cores da paisagem,

No astro as azas sobre nós batendo,

Do seu amor não ves a santa imagem?

A belleza, o ideal, o bem. que augmenta,

Os ñns, as harmonins,

E a ti de fé, virtude e amor sedenta

Como explicar podias?

A vida. as leis, o instincto, a consciencia,

A ordem sempre a mesma. a luz, que mora

Nos arcanos da humana intelligencia,

E quanto em nós suspíra, canta,'e adora?

Quem sabe aqui na terra, ó soes fecundos, Além que ves, que ves a cada instante

Da existencia os motivos?

O destino dizeime d'esses mundos,

A quem brilhaes festivos!

A que vindes, ó turmas jubilosas,

Iriada Congerie, que irradia,

Como se o espaço todo abrisse em rosas

Aprazer da divina phantasia?

Dos ceus entre os fulgores?

Um velho mundo, ou astro vascillante,

Perdendo a vida e as cereal

Nos espaços que estrellas apagadas!

Quantos entes á !uz nao mais surgindo!

Como folhas do tempo despegadus,

Assim no abysmo os annos vão cahindol. ..
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Estão as rosas perfumando, ó Terra,

Teu seio carinhoso;

A candida alegria a luz encerra

Cheia de vida e goso

Tu giras descuidada aos seus tulgOres:

Ainda, terna mãe, as creaturas

Embalas entre aromas e Verderes

Feliz, nenhum desastre não futuras l

Um dia, que não sabes, não esperas,

Gelada, já deserta,

Dos velhos restos das sumidas eras

Apenas tu coberta

Um dia tu irás cahlr na chamma

D'esse astro teu amor, e teu enleio,

Que a luz e a vida em jubilo derrama

Não mais dos mundos vagarás no meiol. . .

E perder-se-hão as artes, os inveiitos?

Dos saculos a herança?

A serie dos humanos pensamentos,

E de tudo a lembrança?

Lá depois de mil luctas e agonias,

As espheras, agora palpitantes,

Um dia, não sei quando, inertes frias.

Mais não serão que tumulos errantes'."

Formoso sol, que o movimento geras,

Que a par de Deus laboras,

Tu que presides ao volver das eras,

Acaso já descoras?!

Que sombras pousam iio teu rosto lindo?

Quem dirá que declinas, que esmoreees?

Sabe que a morte já te vae seguuido,

A ti, que sempre joven nos pareces?!

A chama a desmaiar na loura frente

Pouco a pouco descendo,

Em roda a solidão indiil'erente

A ver-te assim morrendo,

As vascas do teu brilho convulsivo

Por fim .abafará um sómente!

E quem para lembrar como eras vivo,

E os mundos, que animava o teu alento?

O' deus, Se a vida que o infinito inunda,

Aos olhos te revela

Se ainda te respira, se é fecunda

Se a vida sempre bella,

Te apra¡ c te sorri nos varios seres,

Se o abysmo a latejar nos soes cdntentes

Reluz d'encanto, exclama os teus poderes

A tudo o tim promoves, ou consentes?

Se de gerar os globos não descuras,

Be um sol de quando em quando,

Que em teu crysol acceso ainda apuras,

Eis rompe scintillando!

Um dia, o gyro triumphal suspenso,

Os globos uns nos outros desabando,

Todos em chammas n'um terrOr immenso

Se hao de ir pelos espaç05 apagando!

Out'rora, ó luz. nas baças nebulosas,

Os globos incubando,

A semelhar as formas vaporosas

Das nevoas ondeando,

D'onde romperam teus clarõgs divinos,

Latentes quem sonhara os ñrmamentos?!

Aguardam-nos ainda iguaes destinos,

Iguaes evoluções, lguaes portentos?

t terna a morte quem julgar podera?

As massas divagantes.

O tempo solitario e mudo espera

Se animam como d'antesl

Ns etfusões d'inumeras auroraii,

Então, quem vira rebrilhar no abysrno

A obra, ó grande artista, que elaboras,

No espanto, que tivera, ás vezes scismo!

  

FOLHETIM

O PECCININI .7

OU

0 Bandido Nobre

POR

GEORGE SAND

XXIII

0 Destastore

_Dá-me licença, meu tio, de

KÊrguntar-lhe onde vamos? diz

igual, ao metterem-se por um

carreiro escondido entre os ramos

das seculares olioeiras da monta-

nha. .

--Pois não; vamos procurar os

ultimos bandidos series da Sicília.

-Pois ainda existe algum?

-Alguns, posto que muito de-

generados; ainda estarão promptOs

para se bateram em defezo do seu

paiz; mas devo declarar-te fran-

camente que é uma especie mixta,

dos bravos antigos que não eram

capazes de tocar n'um cabello

d'um bom compatriota, e dos as-

sassinos modernos que despojam

e matam a esmo quem encontram.

Estes ainda faziam as suas selec-

ções quando podiam; porem, co-

mo o seu mister peorou, e como

a. policia se fez mais temerosa do

que no meu tempo, não podem ter

  

  

  

   

  

  

   

  
  

  

  

  

  

  

 

   

   

 

  

  

N'esse vaivem, que os globos ora lnilamma,

Ora congela e apaga,

Ora da sombra inerte á luz Os chama,

E de prazer alaga,

Qual flor no ovario recolhida e presa,

Depois aberta, dslumbrannos hade,

Recolbe-se ou tlorece a natureza. . .

E eil-a serena encara a eternidadetz

Se n'um delírio d'átomos vibrantes

O mnndo se resume.

Se o que alem torna os prados vei'dejantes,

Ao astro .iccende o lume?

Os germes produziu, o ser aviva,

Reluz n'aurora, que alegria chove,

Se é d'onde eternamente se deriva 1

A força occulta, que o universo move;

Ah! se tu és, ó inevimento, a origem

Da criação formosa,

E mesmo até das leis, que te derigem,

Explica-nie esta rosa!

Hesito em igualar-to a um deos supremo,

Materia, tu serás intelligente?

Não sei se desvairo, se blasphemo,

Mas já a duvida in'entrou na mente.

Astros mundos, louvai a hora quando,

Em estos d'alegria,

Como um sorrir divino foi brotando

O puro 0 santo dia!

Fremente 0 vosso côro se levante,

Córo d'amor e d'esperança inñoda. , .

Que a sorte e sempre a vida vos encanto,

Vós, que seu lialito bafeja ainda!

Nas turbidas paixões que

Possucs tal magia e tais e

Que a custo os labios diz

Repleto d'Alcgria

Eu t'invoco, Mari

 

contemplações, se bem que eu os

não dê por irreprehensiveis, mas

taes como são ainda têm certas

virtudes, que nloutros se procu-

ram vãmente: a religião do jura

mento, a lembrança dos serviços

feitos, o espirito revolucionario, o

amor da patria, emtim, tudo o ue

resta do espirito cavalheiresco os

nossos antigos bandos ainda illu-

mina um pouco a alma d'alguns,

que fazam sociedade á _pai-te, .e

que vivem meio sedentarios, meio

errantes. Isto é, estao todos esta-

belecidos nas aldêas, ou nos cam-

pos, ahí têm as suas familias, e

passam até alguns por socega_-

dos cultivadores, submetidos á lei,

sem terem questões com os cam-

pieri (1) Se sobre elles cabem al-

gumas descontianças, ou chegam

mesmo a estarem compromettidos,

previnem-se mais, não visitam a

sua esposa e seus filhos senão de

noite, ou antes, vivem em sitios

quasi inaccessiveis.

Mas o que vamos procurar até

hoje está virgem de toda a per-

seguição directa.

Habita, sem rabuço. em um

burgo visinlio d'aqui e pode appe-

recer em toda a parte. Não des-

gostarás de ter relações com elle,

e auctorizo-te a estudar o seu ca-

racter, porque é uma natureza in-

teressante e notavel.

_Serei curioso demais pedin-

do-vos algumas informações anti

cipadas?

-EHectivamente, eu devo in-

forma-te, e vou fazel-o. E' pois

um segredo de maxima importan-

(i) Os policias d'aquella regiao.

E FLORES D'ALMA . ..

Quem me attrahe a attonção e me fascina.

Quem mc traz mergulhado o pensamento

Quem é que aqui opera este portanto?

_Suave melodia-

Tu, e só tu, Maria. . .

Incomparavcl virgem. . . entre virgens,

Emblema da candura, custo pejo. . .

JORNAL :D'O'V'AR

e :t

NOT.A-Versa o «Drama eterno¡ sobre

o mesmo thema, que o «Firmamente, poe-

sia, que compuz no meu quirto anno da

universidade, e de que dei uma copia a Soa-

res de Passos. Para comprehendel-a são

precisas certas ideas scientificas, então ain-

da não correntes nas academias estrangei-

ras, por serem oppostas ás afñrmativas de

Laplace e dos geologos mais distinctos-e

entre nós nem aventadas no ensino univer-

sitario, Eram suspeitas ou inducções mi-

nhas mais ou menos rigorosas. A _

0 poeta portuense, sem estudos os mais

:elementares de philosophia natural, como

«podia siquer concebel-as? _

E oomtudo apropriou-se da poesia, mas

com tanta indiscripçao quanta era a sua

iuoonsciencia do assumpto. _

Os estylos são caractrlsticos com as phi-

sionomias, sobretudo em verso. Garret,

Castilho, e Herculano, por exemplo distin-

guem-se. basta ouvir a sua leitura-e quan-

do se desce á analyse moral e litteraria dos

escriptores, mais se apuram as suas indivr-

dualíd-ides.

O «Firmamenton, sem relação alguma

com as outras poesias de Soares de Passos,

está como isolado no meio d'ellas.

Lourenço d'Almeída e Medeiros.

m'cstonteiam?. . .

ncantos

emz-Dás-me um beijo?!

ar...

Suave inspiração da mocidade,

Modelo só de amor e de pureza,

Não gostarás dc ouvir este meu canto?

Olhal-o bem á luz da natureza?. . .

Com feliz harmonia. . .

011! fala-me Maria. . .

cia, o que vou confiar-te, Miguel,

com mais uma historia.

Sabes que vaes ter nas tuas

mãos o destino d'um homem que

a policia procura com tanta insis-

Itencia e habilidade. de quanto é

capaz, sem ter conseguido. ha

lseis ou sete annos que este ho-

¡mem começou a proseguir a obra

de Destastore, conhecer-lhe as

feições e seu verdadeiro nome?

Olha, ainda não ouviste fallar. de-

pois que estás na Sicília, do Peci'-

ni'no e do seu bando?

-Parecewme ter ouvido . . Ou-

vi, ouvi, meu tio; minha irmã sa-

be historias fantasticas sobre este

Peccinino que entretém a loquaci-

dade das jovens fiandeíras de Ca-

tania.. E', dizem elias, um bandido

temível, que rapta mulheres, e

assassina os homens até á entra.-

da da cidade. Eu não as acredita-

va...

-Ha alguma verdade no fun-

do de todos os contos populares,

responde o frade: o Pecciníno

existe e obra. Elle representa

dois individuos, o que os gendar~

mes perseguem em vão, e aquelle

de quem se não suspeita; o que di-

rige expedições arriscadas. e que

reune, por um signal desconheci-

do, os nottoloní (2), algo importan-

tes, divididos por todos os pontos

da ilha. para mettel os em empre-

zas mais ou menos vantajosas; e

aquelle que mora perto d'aqui,

n'uma bonita casa de campo, livre

de pesquizas. com reputação de

 

  

   

   

   

  

  

  

   

  

   

l Em ancias meu espirito s'envolvel

Preocupado ha muito e esquecido

Anda o meu coração.-Porque será?

Quiçá por ter cahido no olvido?

Então porque seria?

_Por ti, linda Mariai. . .-

Sabes quanto me custa tua ausencia

Muito feliz seria

Julho de 1909.

(Do Caracter Reralado por l. Monteiro)

A malvadez dos espiritos taca

nhos não comprehende a sublimi-

dade d'um coração virtuoso.

A_ estu idez altiva nada quer

acceitar a ingenua sinceridade.

Ha espiritos, pequenos, baixos,

que tiram partido de tudo para a

sua incalculavel malidicencia.

Os corações mesquinhos não

comprehendem a bôa amizade,

nunca desmentida, jámais fal-

siada; a amizade pura, desinteres-

rio de lutas sangrentas e de opi-

niões arrojadas. Dentro d'uma

hora estarás em presença d'este

homem, saberás o seu verdadeiro

nome, conhecel-o-ás, e tu, com

sociedade que elle dirige, serão os

do seu segredo. Vês que já te con-

sidero como homem, meu filho;

porque não se descobre o perigo

d'outrem sem nós mesmo nos ar-

riscarmos.

Terias. no futuro. de pagar,

com a tua propria vida. a mais li-

geira indiscreçào, sobre commet-

ter mais que uma cobardia. mais

que um crime hediondo, de que

não tardará em conheceres o al-

cance.

-Todas essas adverteucias são

inuteis, meu tio; bastava-me saber

que era um abuso de confiança.

-Creio-o; e todavia não conhe-

ço assaz a tua prudencia para te

não dizer tudo que deve ajudal-a.

Teu pai, a princêza Agalha, e

quem sabe se tua irmã, e até eu

com certeza, pagariamos por ti,

com a vida e com a honra, se fal-

tasses ao juramento que eu de ti

exijo. Jura pois sobre o que ha de

mais sagrado, sobre os evan e-

lhos, que jamais has-de traÊir,

mesmo sobre o cadafalso, o verda-

deiro nome do Peccinino.

_ -TJuro-o, meu tio. Estaes sa-

. tlsfeito?

-Estou

E o Peccinino confiará no meu

intelligente, mas pacato adversa- juramento assim como vós?

(2) Aquelles cujas occupações são no-

turhas.

g -Çonña, ainda que não tenha

o defeito de conñar muito.

' Mas quando lhe fallei de ti dei-

duas outras pessoas extranhas á*

unicos que têm a responsabilidade:

Sempre que não avisto os lindos olhos

Que sempre me revêem da janella?. . .

Resultadoz_ viver entre os abrolhosi. . .

Perto de ti Marial. . .

Quem só pensando em ti não mais discorre

Bem como eu vivo triste e desolado,

Pensando nas carícias d'uma vida

Corrompida e atroz?--Sempre privadol. . .

Sempre n'esta agonia,

O' esbelta, Marial. . .

Suaves illusões doces chimeras,

Encantados thesoiros d'este mundo!

P'ra quê tantas riquezas e grandezas

Para quem não aspire a um profundo

Amôr que tc diria:

_Eu amo-te, Marial. . .-

Carlos d'Oliveira Dias Pinhal,

sada, grato perfume das almas

generosas.

A inveja tem olhos ves os pa-

ra ver o bem, e pulmões e ferro

para publicar o mal.

E' raro encontrar-se um ho-

mem presumpçoso, que não seja

um mediocre.

_ O verdadeiro homem de genio, .

dizem os_ chinezes, conserva sem-

pre a Simplicidade d'um menino.

A gloria é na verdade bem

fraca salvaguarda contra os insul-

tos grosseirissimos da estupidez

e da ignorancia.

lhe garantias de que não pôde

duvidar.

r Ora diga-me. que relações se

vão estabelecer entre mim e este

homem?

-Attende, filho! ainda não cou-

tei a historia que promette, oil-a:

"Destastore dando-se á. embria-

guez nos seus ultimos annos. ..

-Poís Deataszore morreu, meu

tio? Não me tinha fallado do seu

ñml

-Falhareí agora, apezar de

mluito me custarl mas devo dizer-

to

Fallei-te d'um crime execravel

que elle cometteu, e foi o de sur-

prehender e raptar uma menina,

uma creança que passeava com

sua creada por estes mesmos si-

tios, soltando-a. só ao fim de duas

horas..

Ninguem foi testemunha da sua

ínfamia, mas n'essa mesma tarde

elle se me abou d'isso e escarne-

ceu da min a indignação.

Senti-me então arrebatado de

horror e colera, até ao onto de

amaldiçoal-o. de votal-o s furias,

de o abandonar para entrar no

convento, onde, pouco depois pro-

nunciei os meus votos. Eu era

amigo d'este homem, soñri muito

tempo a sua influencia: BJ recea-

va, vendo-o perder-se e aviltar-

se, deixar-me arrastar pelo seu

exemplo. Eu queria pôr entre nós

ambos uma barreira inexpugavel,

e fiz-me frade; foi este um dos

mais fortes motivos da minha de-

terminação.

(Continua).

Clara de Miranda.



 

Quanto mais sublime é o cora-

ão humano. menos comprehendi-

o se torna pelos insignificantes

e perversos.

o XUÃO

De dia para dia se vae acen-

tuando mais o agrado do publico

por este brilhante semanario de

caricaturas, não sendo no emtan-

to para admirar, devido á sua

orientação ter sido firme e não

um catavento, como já temos

observado.

A estupidez anda uasi sempre l

adstricta ao orgulho. ara o estu-

pido nada existe de sincero, .leal,

e puro; para o orgulhoso nada

existe de superior a si.

 

II

Quem eu sou P E onde

E este Amor on

E porque trago os ollz

A lealdade vale mais que o

dinheiro.

A má lingua é arma mais ter-

rivel que um punhal.

Depois do genic, o que ha de ,

mais semelhante a elle, é conhe-

cel-o e admiral-o,

As grandes acções são os qua-

dros que adornam a immortali-

dade.

A añectação é tão encommoda

a quem a emprega como a quem

a observa.

Pômo-nos ao nivel dos igno-

rantes quando disputamos com

elles.

A ri ueza faze muitas vezes

d'um to o um potentado, como o

sol no horisonte da a um anão a

sombra de um gigante.

Os ignorantes consideram sa-

bio _o homem muito falador, e

nescio quem esconde o que sabe

quando não precisa de mostrar os

seus conhecimentos.

O homem ignorante pouco di-

fere do cego de nascimento: um

tem as trevas nos olhos, o outro

no coração.

A vaidade é a principal cara-

cteristica do homem estupido.

A vaidade é o sello da medio-

cridade.

Os homens d'um senso estreito

são tão obstinados em suas opi-

niões como doceis e ñexiveis os

de vasta sciencia e conhecimen-

tos.

Tudo o que é exagerado é

significante.

Os homens intelligentes, sabe- a, lei.

dores, circums ectos, integros e

leaes devem atalmente ser con-

siderados tólos pelo vulgo dos es-

tupidos, velhacos e ambiciosos.

O que os doutos ganham por

seus escriptos perdem freq

vezes, por sua presença despre-

tenciosa e trato familiar.

Os homens de bem e de juizo

não se desmentem; os velhos con-

tradizem-se a cada instante.

Quasi sempre a reputação está

á mercê de quem a não tem.

ult. ag,: Preparando a droga.

  
     

     

  
   

  

in- venidos os snrs. juristas,

O n.° 67 é primoroso, desta-

cando-se as paginas de caricatu-

ras a córes, sendo os seus titulos

os seguintes:

Teso. . de Salaman-
1.' pag: O

deitando os de fora,
ca, central:

oda a parte litteraria é tam-

bem muito interessante.

___4-
-__

NECROLOGIA

Falleceu, no domingo passado,

na freguezia de Cortegaça, o snr.

Jachinto Pereira, pae do Rev.“

Manoel Pereira, abbade da mesma

freguezia.

-Falleceu, tambem, em S.

Thiago de Riba Ul, a snr.l Joan-

na de Pinho Ferreira, sogra. do

snr. José do Costa Raymundo,

sub-chefe fiscal dos impostos, n'es-

te concelho.

A's familias enluctadas os nos-

sos sentidas pezames.

...-.....__.--___.
_.

PESCA

Vae correndo muito mal, pois

não tem havido senão carapau

meúdo e este ainda em muita pe-

quena quantidade.

J*
-

Juro d'Inseripções

Principia na proxima terça- feira

15 do corrente, na recebedoria

d'este Concelho, o pagamento do

juro d'inscripções, relativo ao 1.“

semestre do anno corrente.

O referido pagamento conti-

nuará a verificar-se em todos os

*dias uteis, terminando sempre ás

2 horas da tarde. Em virtude da

aglomeração de cobre, ficam pre-

de que,

em cada pagamento lhes será da-

do n'aquella moeda, o que manda

 

.x.

FESTIVIDADES

Uma commissão de amigos

!lentes inossos tenciona realisar a festa a

S. João, nos dias 23 e 24 do mez

lcorrente, na capella e logar do

:mesmo nome.

i :Realisa-se tambem, no pro-

,xímo dia 6 de Julho a festa a SJ'

ÍCatharina.

-Opportunamente daremos os

v respectivos programma.

j - Consta, que haverá hoje,

'musica, e varios divertimentos,

E triste a condição do sabedorlna rua, da Graça; projectos da

entre l norantes. 8 a dO PrObO en' rapaziada de sangue na guelra.

tre vel tacos.

Quanto mais illustrado é o ho.

mem, tanto menos violento é o seu

sentimento pessoal, menos inten-

sas as suas paixões, e tanto mais

momentaneas e menos vis são as

idêas d'um interesse egoísta.

. Homens ha que pretendem des-

tlnguir-se entre os litteratos, não

pela alteza dos pensamentos, a

ãue não chegam, mas pela moci-

ade ou antiguidade das palavras

de que_ se servem, o que lhes

grangeia, com razão, o nome de

pretenciosos ou pedantes.

”É

TEMPO

Apesar de ter havido névoas,

o tempo não tem sido máu.

' Veremos, agora, para que la-

do se voltará.

 

ANNOS

Passou, no dia dez do corren-

te, o anniversario natalicio_ da

Snr.I Condessa de Sucena, d'A-

gueda.

A Sua Excellencia pedimos ve-

nia para apresentarmos respeito-

samente o nosso cartão de para-

bens.

..É
-*M

m

CONDE SUCENA

Tem passado incommodado de

saude o Snr. Conde de Sucena.

Ao illustre titular desejamos

prompto, restabelecimento.

SENHOR DA PEDRA

 

Seg

go passado, á tarde,

'povo ao largo da

afñuiu muito

   

  

    

   

    

undo o costume, no domin- ¡ rebocadOr para rebocar

vai minha ventura,

de vai? E a minha magna?

os rasos d'agua,

E atravessa a cantar a noite escura?. . .

Quem e

Desde aquella divina

u sou P E que [im me guia os passOs

madrugada

Em que parti, cantando, pela estrada,

Para o Sol que nasc

Porq ue

Esta revolta e exijo o

ia ergue¡de os braços P

fallo d'Amor? Porque vos clamo

que é só meu?. . .

E porque lucto e vença e odeio e amo

Sem levantar os olhos para o ceu

Porque vou pela Vida,

Forte na minha Crença e m

-- Porque, levanto a v

-E desafio a

con/tado,

eu Amor?. . .

oz enthusiasmad
o

Sombra, e venço a Dôr?

Quem eu sou ?- Perguntai-o â sombra, á treva

Que eu deixo atraz de mim,

A' Sombra que em st géra e cria e leva

0 gesto de Cain!

Onde vou? E que sonho me conduz

Pela treva a cantar,

-Que vo-lo diga a D

E esta ancia infinita

Lisbôa, 1909

 

     

caminhos de ferro desta villa, al

fim de assistirem ao desembarque'

dos romeiros, que vinham da tra-, '

dicional e importante festa do Se- “

nhor da Pedra, que se venera,

n'uma pequena capella, á beira

mar. na freguezia de Gulpilhares,

notando-se que a concorrencia de

forasteiros foi muito inferior á dos

annos anteriores.

ANNOS

No dia onze do mez corrente

fez annos o nosso dedicado amigo

o Snr. Antonio da Conceição, im-

ortante commerciante, d'esta vil-

a, a quem endereçamos os since-

ros parabens.

-Este nosso amigo passa me-

lhor do seu sotfrimento.

triumphalmente ?

ôr d'antígamente

para a Lust. . .

AUGUSTO CASIMIRO_

m

Editos de 30 dias

2.a PUBLICAÇÃO

No juizo de direito da comarca

vão Freire de Liz, corre seus ter-

mos um processo de justificação

avulsa, em que é justiñcante Ma-

ria d'Olíveira Gaspar Leite, viuva,

preprietaria, das Pontes de João

de Pin

tos, no qual aquella pretende ha-

\bilitar-se como unica e umverssal _

herdeira de seu marido Manuel

Rodrigues Leite. conhecido tam-

bem por Manuel Rodrigues Leite

Junior, fallecido n'esta villa, com

testamento publico e sem descen-

,dentes nem ascendentes, em 27 de

novembro de 1908, para todos os

effeitos legaes e especialmente pa-

ra serem averbados em nome da

Justiñcante os seguintes papeis de

credito, que estão depositados no

  

CHAUCHARD

Telegrammas de Paris referem

que _foram celebradas exequias do

millionario Chauchard.

N funebre cortejo atravessou tan

Pariz seguido de immensa multi-

dão de povo, que mostrou pouco

recolhimento, dirigiu-se ao cemi-

terio de Pere Lachaise, onde o

corpo hcou sepultado.

Houve alguns disturbios, não

se effectuando, porém., prisão al-

guma.

,. w- _....¡p,...._-

- Partido republicano

A projectada excursão dos re-

publicanos do Porto a Aveiro, que

deve ter logar no proximo dia 20,

tem movimentado, sobremaneira

os seus correligionarios de Ovar,

que accedendo ao convite, que lhes

foi feito, querem fazer-se repre-

sentar o mais numerosamente

possivel.

Não será difficil conseguirem

o seu fim tporque o passeio pela

ria é agra avel e convidativo, so-

bretudo, na forma projectada.

Consta-nos que foi fretado um

-t ou 5

barcos, onde possam conduzir-se

Estação dos 300 pessoas.

Banco Commercial do Pará, dos

Estados Unidas do Brazil e perten-

ciam ao fallecido. Dez acções do

Banco do Pará com os n.° 24. 827

a 24. 836. conforme o certificado

n.° 2008; -Quinze acções do mes-

¡mo Banco sob os n.° 70: 734 a 70:

748 conforme o certifiado n.r 749;

I Vinte acções do Banco de Credito

Popular, sem numeros, mas cons-

tes do certificado n.° 227.

Por isso, pelo resente, correu

editos de trinta dias a contar da

segunda publicação d'este annun-

cio no «Diario do Governo» citan-

do os interessados incertos, para

na segunda audiencia d'este Jui-

zo, findo o prazo dos editos, vi-

rem accusar a citação e seguirem

os demais termos do processo, sob

pena de revelia.

As audiencias n'este juizo fa-

zem-se ás segundas e uintas-fei-

ras de cada semana pe as dez ho-

ras da manhã, no tribunal da co-

marca, sito na praça d'esta villa,

não sendo dias sanctiñcados, por-

que se o fôrem. serão nos dias

immediatos se tambem não forem

santiñcados ou feriados.

Ovar, 29 de Maio de 1909.

Verifiquei

O Juiz de Direito,

Ignacio Monteiro.

O Escrivão,
.

Antonio Augusto Freire de Liz

Arrematação

2.a PUBLICAÇAO

No dia 27 de junho proximo pe-

 

las 10 horas da manhã, á porta do

tribunal judicial d'esta comarca,

sito na Praça, de esta villa, e no

d'Ovar, e pelo cartorio do escri~

ho, d'esta villa e justificados '

o M.” P.“ e os interessados incer- '

tl

inventario de menores a que se

procede por fallecimento de Anna

da Costa, viuva, que foi do monte

de Arada se ha-de arrematar e

entregar a quem mais der acima

da avaliação, uma propriedade de

casas terreas, com curtinha de

terra lavradia pegada e mais per-

tenças de natureza alludial, sita

n'aquelle logar e freguezia, ava-

liada em 5806000 reis. Para a pra-

ça são citados quaesquer credores

incerto.

Ovar, 25 de maio de 1909.

Verififuei a exactidão

O uiz de Direito

Ignacio Monteiro

0 Escrivão _

Ernesto Camarmha

_ _ Abragão_

Arremataçào

1.'L Publicação

No dia 27 do corrente pelas 10

horas da manhã á porta do Tribu-

nal Judicial d'esta Comarca, sito

na Praça de esta viila e no inven-

tario de menores a que se procede

por fallecimento de Antonio Ro-

drigues Pichel que foi de Matho~

sinhos de Esmoriz, volta pela se-

gunda vez á. praça para ser arre-

matada a '

Frederico

  

quem mais der acima

do valor de 2008000 reis. Uma

propriedade de casas terreas,

horta e terra lavradia, sita nos li-

mites dos logares de Mathosinhos

e Relva, da mesma freguezia, de

,natureza de praso foreira a José

Pinto Fernandes Romeira, tam-

bem de Esmoriz, com laudemio de

'quarenta um.

Para a praça são citados quaes-

¡quer credores incertos.

l Ovar, 7 de Junho de 1909.

Verifiquei a exactidão

O Juiz de Direito

Ignacio Monteiro

0 escrivão

Frederico Ernesto Camarinha
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1.' Publicação

_ Pelo Juizo de Direito da Co-

:marca de Ovar e cartorio do es-

,crivão-Lopeswcorrem editos de

trinta dias a contar da segunda

e ultima publicação d'este annun-

cio, citando os coherdeiros Manoel

,dos Santos Ramalhete, solteiro,

'maior, marítimo, Americo dos

Santos Ramalhete, solteiro, me-

? nor pubere, e Francisco Rodrigues

Cação, casado. todos ausentes em

3, parte incerta da cidade de Lisboa,

jpara assistirem a todos os ter-

mos, até final, do inventario or-

¡phanologico a que se procede por

jubito de seu pai e sôgro Manoel

1dos Santos Ramalhete, morador

lque foi na rua do Outeiro. d'esta.

villa d'Ovar, e em que é cabeça de

casal a viuva Rosa d'Oliveira

'lerindade, d'ali, sob pena de reve-

ia.

Ovar, 8 de junho de 19 t9.

 

Verifiquei a exactidão

O Juiz de direito

Ignaczo Monteiro

O escrivão substituto

Amadeu Soares Lopes

?CABINE-ímã”"

A alquilaria de Constantino

Gomes de Pinho, fornece carros

proprios para casamentos, tendo

para esse tim pessoal devidamen-

te far'lado, querendo o lreguez.

Constantino G. de Pinho

ESTAÇÃO-0VA
R

ADOBES

Bem fabricados e de bôa mas-

sa. Terra propria para constru-

cções solidas. vende a preços con-

vidativos.

FRANCISCO CORREA DIAS

nun do Lonrelro

0VAR.

 



 

a:
JORNAL D'OVAlo-'v

ADEGA Do Luz|0 mracmmnrmuoaumñc
- LARGO DA PRAÇA -

        

Do entrudo a esta data

gefmíevçggíggnggcagíd°-
_ Os proprietarios d'este estabelecimento, na

à:: ::tinthâátãoaãeãtãàom
certeza de que sempre satisñzeram o melhor pos-

Tedavia, em ,empo,,,,,,,,_
swel aos seus freguezes, no preço e qualidade

Nao extranhe. pow, WWW» dos seus generos e artigos, convidam o respeita-

Que, mettído n'este canto,

Tenha só tratado tanto,

De limpar a consciencia! . . .

vel publico a visitar o seu dito estabelecimento,

. . _ _ onde encontrarão além de todos os generos de

çgãrnmgãáobeâmgpgj°› mercearla; um variado sortido de miudezas, ar-

Deixem lá radar quem raia, tlgos de papelaria, drogas, tintas, ferragens, arti

_0° IM"” gastemV*"h°“' gos de latoaria. vinhos da Companhia e outJas

Bons Vinhos maduro e verde, tinto e branco, gerO' marcas, etc. etc.

oIgas finas, aguardentes,aze1
te a preços conmaatwos.

wma e pesam, par,

Garante-se a pureza de todos os artigos

E s'alguem quizer limpal-a,

 

Deposito do Café Moido Especial

   

 

_- ...._..__._..._.__ ._ _._-_.-__-_...

___.__
______

.__-

 

    

MONTEIRO a @eouçnw

RUA DOS MERCADORES, |7I~Nto CeuruanlacoMlMITAçoEs

A UNICA NO
GENEJRO QU

E TRABALHA*
MAIS BARA'

EA

NUMERO TEEPHDNICO, 737

Esta redacção encarrega-se de todos os trabalhos typographicos
o¡

_.-

  

0

E ll
a :à vende, dãmhtâd

ãsi dãrgslílãosílílaa

“lllllllthl ll llllllthlltlllllltêãlâãao em mà ,mg
senhora e creança; encar

_M D
> 1 homem.

“' " DE llltlllll *,::azâaâsazcsaça:esta

A V E l R O

ua profissão.

,
'idade de preços, toda a encommen-

-+-
uuumu nuas Lana lá em

 

da de qualquer obra concernente

dia da semana, fazer-se encom-

mendas, o proprietario virá tam-

 

,1 í
r

h_ e ha de_ser sempre o agasalho H- Joao da Madeira bem a em villa_ ,cala “me-

mais conveniente e elegante contra o › (OliveiradlAzemeis) lguezes, (rue para lsso o avlzem

F - V t

.pelo correio ou pessoalmente

rlo, en O e uva
O proprietario d'esta ofñcina .

   

e o mais commodo para viagem. E se quereis'

o verdadelro só o encontrareis na

ALFAIATERIA DA MODA

de ABEL GUEDES _DE PINHO
x . A

labnca de cercamWW

Atillllt NATURAL lll till/lili DE AVEÉHÚ

DEPOSITO DE BICICLETTE

RILBY

_w_
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.fil 9

gílores aruuuaes

PORTO
Premiada com medalhas de ouro

”'-
om toda¡ a¡ exposições a que tem concorrioo

cunulíjpíírurs

AMOS para. altar.

Grande sortido

de plantas para.

- r- adorno. I'lôr de laran-

Telegrammaa:
jeira, e todos os apres-

vnmumorrro tos para. flores.

   

Machines de Cos-

tura das bem conhe-

cidas e acreditadas

marca “Opel”.

Rua Sá da Bandeira, 249

,/ .e _›~.

v r t ..,\   
E outras marcas; todas as pe-

cas precisas para as mesmas_ Con-

aartam-se byciclete

   

4
_
W
M
M
G
J
S
W

 

Preços sem compeencia
DEPOSITO DE CALÇADO

-amm-
,

#HW-4*'67'19~-

_ As machines de costura da acreditada marca -OPELp são, induhítavelmentc, as unicas que poderão preencher

todas as eXigencias no freguez-leves de andamento. podem ser usadas por pessoas de qualquer idade; o seu ponto elegante torna

estas machiuns preferíveis a qualquer das outras marcas. sendo tambem de um encantador e maravilhoso elfeito em todos os traba-

rhos em bordadura. razões porque estão sendo usadas, de preferencia nos grandes atolieres de modista e alfaiate das principaes ler-

las estrangeiras. Não comprem, pois, machines de costura, sem verem as da marca a0PEL». Dão-se todas as instrucções e ensina-se

o bordar gratuitamente.

Vendas a prestações de 500 réis semanaes.

w t Há :à venda todos os accessor¡os, taes como: Oleo, vazelina para conservar os nickelados, agulhas para todas as marcas,

e ., e c.

Concertam-se machinas de costura de todas as marcas e acceitam-se machines velhas em troca das novas. l

 

DEPOSlTOS NA PROVINClA

COIMBRA _Man
oel Carvalho _

Largo do P. D. Carlos.

FIGUEIRA DA FOZ-José Neves Zuzarte

Praça de Camões.

SANTARÉM- Fonseca & Souza.

BRAGA - Pinheiro 8¡ C.“

ABEL GUEDES DE PINHO
_ ' _ .. , ' ,

Largo da Praça n.° 46, 47 e 48 -OVAR
l ) l

Preços muito reduzidos.  


