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A Patria

canto da philomela é poético, uma har
monia de Rossini é bella; uma estrophe 
de Dante é sublime.

Ha porem uma palavra que é mais 
poética do que o canto da philomela, mais bella 
que uma harmonia de Rossini, mais sublime que a 
mais cadenciosa estrophe do poeta divino.

Patria! Esta palavra mais doce aos lábios que 
o mel das colmeias do Oriente, mais suave ao ou
vido que a mais sonora melodia, mais grata ao co
ração que a mais pura alegria, encerra em si tudo 
quanto ha de mais alto, de mais sublime.

Patria! Quem se não sente possuído por um 
enthusiasmo indizível ao pronunciar esta palavra 
cheia de santas inspirações que arrebetam, que ex
tasiam, que parecem elevar a alma ás regiões do 
infinito ?

Patria! Ao pronuncial-a parece-nos ouvir as vi
brações d’uma harpa sonora afinada pelas auras, 
inspirada por Deus, tangida pelos anjos; parece- 
nos ouvir os sons harmónicos duma harpa divina 
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que falia, que canta, que chora, que eleva o espiri
to ao mais alto grau de contentamento e desfaz em 
lagrimas as fibras do coração.

Patria! Esta palavra é um carme divino que 
os lábios repetem, que o coração inspira, que o céo 
abençoa. Patria! Elegia de saudade e cântico de 
alegria!

Patria! Esta palavra é tanto mais poética, as 
suas inspirações são tanto mais eloquentes, o seu 
poder é tanto mais alto quanto mais digno de ve
neração é o objecto a que ella se refere.

Ella é o astro rutilante que a todos alumia; 
é o numen mysterioso que a todos inspira.

Ella é a musa divina que vem despertar ao co
ração uns sentimentos tão altos, umas emoções tão 
sublimes que seriam um enigma se ella não fosse 
mãe.

Sim; a Patria é mãe.
Ella sorri meigamente para o homem que 

nasce, acalenta-o carinhosa na existência, cobre-o 
de mil beijos innocentes e chora por elle na sua 
morte.

Ella faz como a mãe: ora extatica diante do 
berço, ora petrificada sobre o tumulo onde repou
sam as cinzas do seu filho que ella ama, que adora, 
que idolatra.

E’ por isso que o proscripto chora ao dei- 
xal-a; é por isso que a mira saudoso, que a sauda 
melancholico do meio do oceano; é por isso que 
se lembra d’ella com magica saudade quando olha 
para as algemas que lhe vão roxeando os pulsos.

E’ por isso que o soldado no som do clarim 
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de guerra ouve a voz da mãe que o chama a de- 
fendel-a.

E’ por isso que elle corre animado como o 
leão á peleja para salval-a; é por isso que elle con
sidera um hymno enthusiasto o zumbir do projectil 
que voa junto á sua fronte.

A patria é mãe; e é por isso ella gera heroes 
como D. Nuno, governador do castello de Faria 
que, preso pelos castelhanos, exclamava ao filho 
que sobre elle cahiria a sua maldição se entregasse 
o castello que lhe confiara; heroes como o alferes 
Duarte de Almeida que, na batalha de Toro, per
didos os braços, sustentou nos dentes a bandeira 
portugueza; heroes como joão Pinto Ribeiro que, 
em nome de um povo que adormecera illudido e 
acordara manietado, levantou o grito de non ser
viam contra a dominação estrangeira, quebrou as 
prisões que algemavam os pulsos de um gigante, 
ergueu a pedra do sepulchro da sua patria, ressus
citou-a e fez uma bandeira da mortalha que envol
vera o seu cadaver.

z\ patria é mãe; por isso amemol-a, defenda- 
mol-a, salvemol-a.

A patria é mãe; por isso acima de tudo que 
não seja Deus está ella.

Padre Miranda



As ferias!

|T—\o as testas da mocidade estudiosa.

SE têm vigília, não de magros jejuns
* mas de expansivos enthusiasmos.

yys veSperas de ferias são um hymno 
•de harmoniosas estrophes afinadas pelo concerto 
universal da liberdade.

Essa alegria ruidosa lembra a estridula gri- 
Ihada dos pardaes ante-manhã, saudando o advento 
da aurora—-uma como symphonia de entrada.

Não sei de alegria mais vehemente, mais pura 
e mais garrula que a do collegial em vesperas de 
ferias. A alma juvenil descobre sempre inéditas sen
sações todas as vezes que antegosta aquelles felizes 
instantes.

O melhor isolador de tristezas e o mais forte 
galvanizador de vontades.

Uma vertigem de inquieta anciedade trans- 
mitte-se como corrente electrica; os mais pacatos 
ensaiam um distúrbio e os mais misantropos esbo
çam, um sorriso.

A imaginação architectando surprezas entra 
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ali em grande parte, mas o coração é que tem a 
suprbmacia com o seu contingente de doces ternu
ras desde lá prelibadas.

Não é bem por se ver livre prestes dos seus 
livros, dos seus mestres, e do seu viveiro onde ás 
vezes lhe fica uma boa porção d’alma na afieição 
dos seus camaradas, mas porque vae pisar o lar 
que lhe recolheu os primeiros vagidos, vae abraçar 
os entes queridos que a distancia aureoleia d’um 
resplendor de santa poesia, ver as carvalheiras a 
cuja sombra se estirara em tardes calmosas e rea
tar aquelles saudosos passeios pelos campos á cata 
de impressões fortes surprehendidas nas paizagens 
da natureza.

Sentar-se á mesa entre a severidade, diluida 
em ternura, de seu pae e a meiguice, derretida em 
carinhos de sua mãe; reapparecer na aldeia, homem 
quasi sisudo e grave despertando exclamações d’es- 
panto e surpreza aos bons dos aldeões, ser o alvo 
das caricias dos irmãosinhos mais novos, sentir-se 
o mimo da casa, e respirar a plenos pulmões, desa
fogado, sem o pesadelo das lições; tudo isto avulta 
á imaginação fogosa do collegial em proporções 
phantasticas como se as projectasse uma lanterna 
magica e faz do seu pequenino cerebro um magico 
diorama.

Naquelles dias redobram de vida, sentem no 
seu coração um trasbordamento de enthusiasmo 
que se alastra communicativo em travessuras irre
quietas. Ha-os taes que contam, de larga data, os 
instantes que os separam d’essa hora de redempção.

Mofina ironia! No dia aprazado, transposto o 
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limiar do Collegio, principia de arrefecer o enthu- 
siasmo num «descendo» sensivel; sente-se um quid 
de saudade quando se passa além pelas acacias do 
recreio, testemunhas mudas dos nostsos brinquedos 
alegres em dias lavados de sol.

As ferias do Natal são, por certo, as mais co
biçadas por ser esta a festa consagrada á familia e 
de tão poéticas recordações no nosso Minho.

Ainda hoje lembro com lagrimas nos olhos a 
vespera de Natal d’então; as recordações felizes da 
infancia gravitam em torno d’essa noite, mystica da 
còmmemoração e poética da tradição, attrahidas 
pela mysteriosa força da saudade. Faz bem lembra- 
las quando é impossível senti-las.

Agostinho de Azevedo.



■ CT fuígida aurora

Surgiste, d’entre nuvens, docemer.te,
E o oiro da madeixa desgrenhada 
Vaes espargindo, esplendida alvorada, 
Pelos campos cerúleos do oriente ! _

Aljôfares de pranto alvinitente
Veitia o ceo na terra socegada;
Mas, ao ver-te sorrir, bella e doirada.
Eido jovial, sorrindo alegremente.

Também verteu aljôfares de pranto 
A minh^alma gentil, como se fosse 
L’m ceo velado por sombrio manto.

Mas apenas o jubilo me trouxe 
Benefico sorriso, grato encanto, 
Leda sorriu, harmoniosa e doce. 
•

■José éM.tria oAnça.



Blusões-.- Desenganos

llusões e desenganos! Onde o mortal tão 
feliz, que não tenha soffrido aquellas e 
experimentado estas? Oh! por certo, em 
parte alguma, se encontrará quem d’illu- 

sões não haja sido victima innocente, depois de o 
terem, por algum tempo embalado.

Por entre os accidentes da vida, mesmo den
tro dos limites d’uma curta existência, ninguém tão 
sabio, que não esteja sujeito a cruéis decepções.

Triste fado este nosso, de que jamais lograre
mos emancipar-nos. O destino, que confunde e hu
milha o homem nos seus melhores projectos, ha de 
zombar sempre de nós.

Estudem-se muito embora as saudaveis lições 
da Historia, acatem-se respeitosamente os seus con
selhos persuavivos, recorra-se á experiencia própria 
e alheia, que mesmo assim, teremos forçosamente 
de tropeçar nos escolhos, que, numerosos nos se
meiam a vida.

Pesada herança de quem, sem cessar, tem de 
luctar com o ignoto futuro. Luctar, pois que é a 
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vida senão um continuo combate? Tem o homem 
de luctar com os elementos, com os brutos, com os 
seus semelhantes, mais perigosos que elles, comsi- 
go em fim.

E, n'esta lucta insana e continua, em que as 
coisas se veem tantas vezes por um prisma enga
nador, parecendo o que não são, quantas illusões e 
esperança!

Pois quantas vezes elle concebe um alevanta- 
do ideal, a cuja realisação consagra penosos traba
lhos, o melhor dos esforços de que é capaz.

Com a mais nobre das intenções, todos os 
dias vae collocando algumas pedras no edifício que 
representa a aspiração da sua alma.

|á saboreia o gosto de prestes ver traduzidos 
em realidade os seus ardentes desejos. Eis, porem, 
que surge de repente o imprevisto e todo este edi
ficio, por melhor architectado que esteja, baqueia e 
rue por completo.

Então o sol que o illuminava com o esplendor 
de seus raios, escurece-se, eclipsa-se de todo e o 
homem fica com a alma mais secca do que as areias 
do deserto com a passagem do simoum.

A’ doce idealisação succede a dura realidade, 
que se impõe com mão de ferro e a victima, con
sumida pela febre, terá de contemplar as ruinas do 
que tantos suores lhe custou.

Então verá que essas ruinas lhe vêm obstruir 
o caminho, que com tantos sacrifícios tinha aberto, 
afim de chegar á desejada meta.

E, para inutilisar tantas fadigas basta um 
nada, um só dente quebrado na complicada engre
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nagem do enigmático machinismo da vida. Mas, 
como ella é fecunda em semelhantes metamorpho- 
ses!

Nem para tanto é preciso que o sonho dege
nere em delirio e uma aspiração justa e moderada 
se torne desmedida ambição.

N’estas crises acerbas, em que tudo parece 
conspirar contra nós, sublime grandeza d’animo se 
necessita possuir para não desfallecer. E mal vae 
áquelle a quem ella faltar.

Mas. . . onde procurar esse fio salvador, que 
nos norteie em tão emmaranhado labyrintho?

Na Esperança, n’esse vivido sentimento, tabua 
de salvação, que nos furtará ao abysmo, em que, 
sem ella, nos submei giremos sem remedio.

Ella nos ensinará a resistir no seio das misérias, 
em que nos tenhamos de debater. Ella então nos 
clamará—«coragem e sempre ávante!»

Com ella é que o homem poderá retemperar 
o seu caracter na escóla dos desenganos.

N’este arsenal conseguirá revestir-se da invul
nerável armadura, por meio da qual sairá victo- 
rioso da batalha que se chama «luctá pela exis
tência».

A. 31. Coelho.



Academia Literaria-musical em honra de S. Bámaso

No dia ! i de dezembro, festivo para este collegio, houve as costu
madas diversões escolares. O tempo bello como estava, veio doirar com 
um sol radioso a alegria effusiva dos collegiaes.

De manhã, na magnifica egreja, houve os actos religiosos que são 
de dever em taes dias.

Após o almoço, vários alumnos da divisão dos grandes, executaram 
com muita graça e galhardia uma vistosa tourada-parodia, que fez rir a bom 
rir. *

Eram duas horas quando foi servido o jantar, em edição correcta e 
auginentada, já se vê.

A’s seis horas principiava a bellissima academia que, direi, sem exa
gero, correu animadíssima de applausos e correctissima em todos os nu" 
meros. Presidiu-a o muito digno director da Associação de S. Luiz e 
Santo Antonio, rev. Agostinho d’Azevedo que fez o discurso d’abertura, 
conceituoso e enthusiasta. Deve-se-lhe um aperto de mão pela maneira há
bil como organisou esta inolvidável academia.

Depois do chá, foi a parte cómica, que requintou o bom humor e 
enthusiasmo de todos. Alguns alumnos tiveram occasião de revelar ex
traordinárias aptidões scenicas.

A orchestra, não obstante, as difticuldades que o seu digno regente 
teve para a organisar, esteve magistral. Parabéns.

Dia que só deixou saudades. Viessem muitos assim!
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PROGRAMMA

PRIMEIRA PARTE

a)
1

Hymno do Collegio de N. Damaso — Orchestra. 
A razão da festa (abertura) — Presidente.

1>)
2
3

<)
4
5

6
7

e)

De flcur en Jleu r (valsa) — Orchestra.
A Palavra (allocuçâo) — Padre João Alberto.
Santa /sabei (poesia) — A. Castro.
Mal... (valsa) ao piano—J. Vianna.
Heroísmo e Religião (allocuçâo) — H. Miranda.
A cidade da luz (poesia) —Jorge da Cruz.
Simple Pensée (mazurka) — Orchestra.
0 estudante alsadano (poemeto) —Annibal Lopes.
No recreio (poesia) —J. Barreiros.
Bíica do Inferno (trecho musical) ao piano — Arlindo.

SEGUNDA PARTE

8 
9

f) 
IO
11
g)
12 
«3
h) 
14 
15 
0

A Fatria, 0 Cidadão, e 0 Dever (allocuçâo) Padre Miranda. 
0 Amor e 0 'lempo (poesia) — L. Barreiros.
Granadine (valsa) — Orchestra.
Festas académicas (allocuçâo) — A. Ribeiro.
A Innocencia (poesia) — Aunibal Guimarães.
Serenata (5.® anno) ao piano — Gaspar G.
A Educação e a Caridade (allocuçâo) — Amilcar.
Em locubração (poesia) — Freitas Ribeiro. >
Folhas de trevo (valsa) ao piano — H. Miranda.
0 avarento (poesia) — Franqueira.
Onze de dezembro (poesia) — M. Pimenta.
Hymno do Collegio de S. Dam aso — Orchestra.

PARTE CÓMICA

O bigode (monologo) — H. Guedes.
Os dous caturras — H. Miranda e Gaspar Guimarães.
O terrível (monologo)—Annibal Lopes.
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Um mancebo esperto (monologo) — H. Guedes.
Para as eleições (scena cómica) — Henrique Miranda. Emilio Men- 

e José Bernardino.
Penca dupla (monologo' — Oliveira Bastos.
Coisas que me succedem (monologo) — H. Guedes.


