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Prevenimos a08 n08808 &lIBigllantea que mu
,lamos a Dossa Redacção para a rua GENERAL 
HITTENCOURT N. 67, onde deve ser derigida 
a oorrespondencill. 

Avi3amoll tambem aos dedicados leitores q"e 
ｾ＠ nOlllo jornal o .Clarão., continuará a ser ven

dido tOd03 03 dias das 6 horas dd. manhã ás 3 
.Ia tarde, na banca n. 1 pertencente ao Sr. Agos
tioho, no Mercado desta Capital. 
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Não achamos palavras que possam expnmlr 
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uoa c·lllceJeu em. trandcrever um artigo n)S80 
em defez80 da Maçon:uia, atacada plr um herio
glipho ｰ Ｎ ｬｾｱｕｩｬｄ＠ que COm o titulo de -Epoca . pu
blica-se ｮＧ･ｾｴ｡＠ capit.al. 
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(·onforlO q lJe nos oeu o cúllr.ga e pelo elugio 
leito ao n0880 Clarão. 

O Livre Pen<>ador é um conceituadissimo jor
nal que muito honra a imprensa do paiz. 

A sua frente. Everard,) Di:13,o inc.iusavel pro
pagandillta das ideiaa novas, sabe llar a seu 01'
gam urna feição inteirllmente peculiar que o faz 
o;ali(·ntar· se na lide insnnl\ do jornalismo. 

PenDa ubalisl\da e forte que não vacilla no ｾｯｵ＠
disC'orrcr Iharavilhoso, elle tem ll'essa campanh.l 
ｴＺｾｰｩｮｨｯｩＡ｡＠ o defficilimu, conseguido reillillar uma 
parte oe seus ｩ､･ｩｮｾＮ＠ . -• 

ｽＴｾｳｴ｡ｶ｡＠ a forjar ･ｾｾ･＠ Ulode to e ｳｩｭｰｬｩ｣ｩｾＸｩ ｭｯ＠

artigo incapaz de traduz; .. os ｄｏｾｂｏｓ＠ seutiment,)s 
lle gratidão, quantlo tl'Ouxe nos o Curreio O ul
limo numero do «Livre ｐｴＧｊｬｾＮｊ､ｯｲＮ＠ uu qlltu de
pill'amOe com outra trànscl'ipçllO que publicámos 
ｾｉｄ＠ um dos ｮｵｭ･ｬＧｑｾ＠ ultimos 

Pelo que vemos, 111 na ｴ･ｾ､｡＠ sagrnd:i do il
Illlltrc collegtl. ｧｯ｡｡ｭｏｾ＠ t,unbem c\lllCoito e "yw· 
f13 thia. (:) ｡ｯｭｯｾ＠ lido com attenç:lo. 

Que Ooi ,atolus que virern a bdrar contl'J. 
IIÓI, dizeuJQ ser o n 'WI<1 j.>l'nal um p!l'quirn II,J9 
a [ICn:l..'l ｾｽｲ＠ ｖＢＮｉｾｱｉｬｕｷｩｲ＼ＩｩｬＮ＠ féjam es.c cxert:plú 

dignificador ao alto apreço que goeamoe. 
Ao illustradi!!simo colIega o «Livre PensadOr» 

um abraço fraternal que envia o -Clarão» como 
signal de agradecimento e de inteira solidarieda
de na defeza engrada desse povo que vê seus di
reitos velipendiad<Js, sua honra demolida e sua 
coosciencia morta por essa honda corrupta de 
homens sem patria, 8em familia e insociaes cha· 
mados-padres. 

-(B-
POVOAMENTO RELIGIOSO DA DES· 

ｈｏｾｒａＬ＠ ｎｏｓｏｾｏｃａｔｈ ａｒＱｎｅｎｓｅｉ＠

Ha 4 annos, um frade na beocia de Santo Ama. 
ro, de llorou uma moça filha d.: familia honesta, 
li le constantemente ｣ｯｮ Ｈ ･ｳｳ｡ｶ｡ﾷｳｾ＠ a elle. 

Apparecendo os ,ignaes de desenvolvimellto da 
semenlê religiosa fôra interrogada pelo pae, res
pondendo t el-a offendido em .. U:l honra, um moço! 

M ab t-arde, novamente interrogada pelo pae, 
decl arou ｾ･ｭ＠ mais rebuços, haver sido dcflOlada 
pelo frade, seu coa fes .. ur ! 

E baja quem negup a excellencia do confessio
nario, para o immédiato augmcnto da população I 

A macbina de chocar, e criar pintos, ･ｳｴｾ＠ muito 
'quem,comparadameote à do con fe,sionario I 

A milo negra. 

Ｍ ｾ Ｍ

ｌａｓｔｉｾｉａｖｅｌ＠

Pelas columnas deste intrepido e independen. 
te orgam, muito t emos escri pto sobre o lamenta
vel abus() dos paclres e frades estrangeiros, que 
vel1 pendiaodo da oossa constituição e ulttajando 
as nossas mais sagradas leis com violações as 
mesmas, pregam con tante meote ao povo contra 
o casamento civil taxanto·o de casamento sem 
va lor, e at' de amanccbia. 

F: i.50, dito por um estrangeiro, delltro d o 
territorio nllc OO1l1 ! e em vez do povo expulsa I-os , 
fâzcudo engulir os insultos, os agasal ham e ain· 
da mais com o seu beatismo asqueroso o applau
dew; pois, ba brazileiros sem pejo nem ｣｡ｲ｡｣ｴｾｲ＠

que se casam tão sómente no religioso despresan
do as garantiu da lei do paiz. 

E para que esse intoleravel abuso não se alalt
ｴｲｾＬ＠ é precise- que o govuno tome energicas pro· 
ｬＧ ｩｊ･ｮ｣ｩｾｳ＠ pai a a ｩｮｾｴｩｮ｣ＬＱｉｯ＠ desse cal.mltolo mal, 
que aUleaça duruir OI alicerc I d. sociedade, e 
plantar a lIu'Jre da immoralirlade. a cuja .. ombr ... 
gQI&fíl ･ｳｾ･ｩ＠ corruptos envenenadores de CODS
cieucias-08 pJ.d res. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• 

-,- - - -. 
!\ IlO".\. HiltE.],\ ｐｈＮ｜ｾｔａｓｔｉｃＮＧ｜Ｇｉｅｾﾭ

ｔｬｾ＠ J)] ｜ＧｏｉｾＨＬｌ｜ｄＮ｜＠ DA. NAÇÃO! 
F' -.I O Dia" de 1. do corrente rnt'1:. que na 

H .. ｾｮ､ＺｉＧＢ＠ IUfTlll.l. lemos a prova do n ｮｨｾｭ＠ vaJor 
ｊｬｾ＠ di". ,r.io t'-wbelecido no ,§ 7' ｾｾｯ＠ nr!. (2. 

. 1 11I1O!t,. (I EXlDo. ｾｮｲＮ＠ Ce!. \ I!hl Ramos go , 
•• 1 ) I . d (' 

,erl1:ldor li , E·t;ltln offereeelá n 1 a aelO o 't0-

\ e, n '. UID ,').011(0 de despedida ao E. 1110, Snr . 

.\rlchi"ro D. João Bcckel" 

] ' ｑＮＬＩｉＧｰｲ･ｚｾ＠ tinhamo vi to no banquE'te tUCtm d 
I'ohti, I. 4\1e H' renlidou n 1 dia 17 do pnss3. I" 

11< pn.prill ｃｯｮｾｲ･ＢＧｯ＠ E"tadllul, 1\ Dl'na IgreJa, 
, e·lIl ,l .1 a UleLI\ á direita do ｇＧｬ｜Ｇ･ｲｮｾＬ＠ .uwrpaudo 
.' direit .. " . ,e ｨｯｮｲｯｾｯ＠ logar quc ｡ｾｳｬｴｬ｡ｭ＠ ád .ela
ｾＮ･Ｂ＠ ｮＬＬＡｊｉｾｲ･ｳＮ＠ Armada e Exercito, que ali se 

;U"la\'ilITI prE'EE'utes! 
C"III" :,e .,b-erl a o § 7' do art. 7'2 da Cona· 

til'lIo;iio reder,l que cst:theleeeu o devllrein: 
.§ í ｾｲｮｨｵｭ＠ culh) Ou igreja g'lzlIrá de ｾＱｬﾭ

h, el) ,:1 offi"ial, nem terá relações de ､ｰｰｾｉ｝Ｈｬ｣ｮﾭ
t'i , 'lJ allianç'l com o g')\'eruo da União, ou o 
do ｅｳｴ｡､ｾﾷ＠

li 

j)ei .. ｡ｬｕｯｾ＠ o- C'O,nmentarios a -ddibitum- da opi. 
pllLliea 

O arbitrament ... 

CLAREA.CLAR<\O' 

r, .. t ＬＬｾｭ＠ ,'e- \·êr um d,)< tae. ｜Ｇｃｲｭ･ｾ＠ g-e radn' do 
I, ',qu .. o povo n chama de 'p,<,lho de cubra., 
ç'.:1 ') Ｑｉｾ＠ ... e !i uppbz J!' oh' pHa imppdi r que !le se· 

1 Lltprn ｣ｯ ｲｖＨ ｉｾ＠ Ilue ｄｾｏ＠ '"t'jJ.tn ｣ ｡ ｬｄ｡ Ｒｩ｡､ｯｾ Ｎ＠ no re-
1 :.!:tl) .. o ? 

\"Iram c,1mo o •• u,ubíl-O ､ｾ＠ cahpça ｣ｮ｣｡ｲｮ｡､ｾＬ＠
tPem h ,rrnr iiO grawophooe Id pela fregue,ia da 
TtiodaJ. ( 

F,' potq"e o .frade ·ilvana. quando estlÍ .eosi, 
"andn. d'utrina ou oll,·indo a couti são de algu
ma d<,nzrlla, tem méclo que aquelJe barulho elo 
gra mltphone, o empeça de ouvir os passos da sua 

ＮｅＬｰｯｾＢ＠ Silvana., "Indo encontraI-o oa pratica 
ｲ､ ｩｧｩｏｾｬｉ＠ Ｎｉ＼Ｌｾ＠ beij os . e outra, orações iguaes, tão 

ｕＧｬｉｩｬ･ｾ＠ no .;agr.do coofe<sioDario _ ! 

Reparem para deotro do vapor .Itarema. qltt, 
vinGO do Rio. est ve encalhado e po r is o .. qui 
f!ladeou oa bahia á$ 10 horas e 20 ｭｩｮｵｴｯｾＮ＠

Nã estão venJo o que deu ｭｯｴ ｩｾｯ＠ a esse eo. 
nlhe? 

• Olbt:m! reparem hem pala o trap iche nlunicjpal • 
verão desembarcarem as duas Espolas de ｃｨｲｩｾＮ＠
to ｾｵ･＠ ｳｾ＠ divorciaralll do Espofto, para viverem 
lIU companbia conjugal com os falsol e bypocri. 
ｴ｡ｾ ｬ ｭｩ｡ｩｳｬｲｯＡＬ＠ qUe e dizem de DelJb J 

Estas; não admira que abandonem o seu Esposo 

--a 

l'hri"n. parI! ｖｉ｜ＧｴＧｲｾｏｉ＠ ｾＢｬＱｴ＠ 0<;. ｴｴＱ［ｴｬｩＮｴｲｯｾＬ＠ da IDe •• 

" a ＡｃｬｴｾＬ＠ 1,,,r 'lue U h li nM COlU<JU lU leli caft(". 
, kas ! 

o 'lU no' f il? ir;ç,lr M c;,b .. ll,,,, é ｉｨｮｬｏｾ＠ ti § 7. 
n" a'1. i2 d .. ｃＢｴｨＢｃｉｾＧｬｬｬｬ＠ ,te :n (11' ＱＢ･Ｇｈｾｩｲｯ＠ dt 
I -(j I, .. rl,r""ado pur um:. ａｳｾＨ＠ nlLl';'a. e Milndadll 
,xecntar ,. Cu",p' Ir fil·lmcntl'. como ,tl'r1le oe con_ . 
t , m. dilllT(i .ln,j,) a DO";I Igr'JiI do ｢ｾｰＮｯＡｯ＠ V,.tadll • 
ｾ＠ VI'I1JO'; ｾＨｭｕｦ･＠ dt! brd,n cunl o t"x-nlarid(l t oJe. 
ｲＢｮｴｾＮ＠ I. Ｇｵｊｉｾｬｬ､ＨＬ＠ ｾ＠ ｾｯｴｮ｜Ｉ＠ .. ,.,do amuos, co:n ｲｩＵ｡､｡ｾ＠
,rlfCastira5. n.l mais demCln ... trativa amizade, al1i_ 
"I1Ç3 e a 'r.<Ír, I',ra ,'1\111 'I D., il:'reja, qUt, to I" 
. catita e ｾｬｬｊｵ｣ｴｯｲ､Ｎ＠ "rr '-' uta ｉｬｄｰｕｮ･ｬＱｬ ｾｮ ｴ･＠ a Lei 
do di"o,(io ! 

o sa,tn "i.po r .i-se sem visitar a nossa Redac_ 
ￇｾ ＢＬ＠ e nó, ruiU' tleJicados, que S. EnJinencia, fo, 
tuns ,1-1'0 ｾＡｉｉｬｯ＼｜ｲ ｣ｍ＠ e as"m fizemo< parte du Ｎ､ｾｾ＠
n"I p. $soa,. qu., ch'Haram , e chorarã.o, nào tpl-o 
m;,is no ｾＬｩｯ＠ ua, ovelha •. ",!uelle propagandista 
de carlcias eru ｳｵｬｨ ｴ ｪｴｵｬｾ￣ｯ＠ de escolas e amanct
｢ｩ｡ｾ＠ religio<as !TI ｬＧｬｾｰｲ＠ do legitimo casamento 
CI\'t1, instituido por Lei I 

ｔ ･ｭ ｯｾ＠ em 00<51) l'0dPr um ｰ｡ｾｱｵｩｭＬ＠ í. laia de 
Bnlflim, Hrtl assigoatura nem data, convidando 
" ben';.lda a despedir-'t", do t osqlliado r ､ｯｾ＠ ｴｯｬｯｾ＠

carneiro" de quem elle reduzio sua lã em arame! 

A pouca cilrolada que o acompan hou, não obs. 
tante a inunda.;ão de «c .. rtinbas am oro!as de des. 
pedida a -tuti le ｏｬｯｮ､ ｾＮ Ｌ＠ deUloDst ra c1aramen.te 
que os n05'0" reflexos illuminam brilhanteme!l 
t e O ccrebro do povo Flo r illnopole nse ｱｴｦ ｾ＠ já dis
tingue o fogo fa luo do da Verd ade J 

Melhor pro "a não podIa exbibir, do que a do 
embarque! 

Só o marido da D. igreja foi que demonstrou 
pailão pela ausllDcia e fé, na penitencia que lhe 
fôra imposta, caminhando uns cem metros a ｰ ｾＬ＠

sacrificlO este que nunca poa em pratica ha lDai5 
de 2 annos, mesmo para ouvir missas e codes· 
sar·se ! 

L embram.se os caros leitores da advertencia 
que fizemos pelo -Clarão. de 2& de Outúbro sob 
n. 62, ao ::ir. empreiteiro das obras da no.,a ｄｾｬ･Ｇ＠
gacia Fiscal, sobre a ｦｵｮ･ｾｴ｡＠ entrada do ＧｉＧｾｰｰ＠

Topp n'aquelle edificio em constrl1cção 7 I . 
O triste e lamentanl desas tre occorrido no dIa 

2 do corrente, victimando um pobre traba)hajor, 
vem corroborar o acerto cOm que vaticindlllQI 
uma desgraça proxima J 

Ｍｾ＠
CARTAS DO RIO 

li 
Aventura8 de um padre portognez. Ｂ Ｔｾｉｓ＠

Il()S paes brazileiróS-'-1J m meRtie do 
aMm .tomuló .Freio á ',amhiçlo ｡ｾ＠

vigario,-Um: bMtO. ' .' 
. Quando AffoD80 ｃｾｬｬｴ｡＠ ｃＶｭＨＩｩｴｴｴｭｩＡｊｾｊＧＨｲ＠ ｾ ［ ｦＶｉＧ＠

ti ... do gOTeruO provisorio ､｡ ﾷ ｾ･ｾｵ｢ｬ￭｣｡Ｇ Ｚ ｐￓＮﾷ＠
za, Iegielon e pÔ1J em pr.atic8i ' & ｉ ｴＧ￪ｬ･｢ｾ＠ 1ei a. ｾＮ＠
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o CLAdo 

,.raçJo da ｩｾｪＮ＠ do F.tado, houve I'&Dde alari
do e pol.mica acalorada -,qui 110 Rio, onde a 
coloaia portuKUeza ｾ＠ eaoraae. TodOl OI jOrnael, 

(' escepçAo cd'O Pai_, TribuDa, e Correio da 
Noite»,) farejando u Bimpatbiu da dieta colo. 
ma, porque labiam-II' a ,quui na lua maioria mo
,narchica-catholica, atiraralll-" de unhu e dente. 
contra o grande juriaconsulto e deltimicio CIIudi. 
lho - aW88lhando·lhe a honra, publicando fa
ctos' da lua vida prinda B6 para serem ｡ｧｲ｡､ｾﾭ
veis aOI! 8nr.8 ｣ｯｭｭ･ｮ､｡､ｯｲ･ｾ＠ e barões e chamar 
a attençlIo de tão distinctos cavalheiros para a 
lua panna mercenaria. -

Alguns houve que contrataram para redacto. 
ｊ Ｇ ･ｾ＠ dOI SeU8 jornaes, jornalistas reaccionariQs por
IlIguezesi uns, ainda lá, e outros, já em terra bra
:Úleiras. Desse modo, taes j ,rnaes eram republi. 
canos no Brazil e monarchícoa em Portugal;
r.nforme a. convinieocias. 

Não procuravam saber @e 08 padres portugue . 
zaí, eram ou n1l0 prejudiciaes ao povo d 'aquelle 
paizi O que elles almejavam, era simplesmente ... 
II aympathia da colonia. 

J, lá vão mais de dois annos e, alguns ainda 
de vez em quando, fazem jus á sua mercadl)l'll\, 
com lloticias phantasticas. Mss isso pouco n03 im
porta e 00 goyerno portuguez tambem. 

O que n08 fez remelDOl'ar eisa época, foi um 
ca80 recentei isto é, de ha dias; e para ver cnmo 
Affouso Costa tinha razão para aRsim proceder, 
vamos ao facto: 

O cammandante do· .Arllgnay:\» fez hontem, 
ｾ＠ 5, entrega á policia maritima, de duas moça! 
jovens e ml/DOreS, que foram seduzidas por um 
padre proximo a Coimbra, o qual deaembarcou 
eUl Pernam buco. 

E, se easas menoreà não o fizeram tambom, toi 
del' ido aOB ｰｲ ｯｴ･ｾｴＨＩ Ｑｬ＠ dOI passageiros de terceira 
ulasse que, vendo as manobras desse ministro 
de Deu:!, se oppozernm n que se condUma@8e o 
facto. O padre, pal'l\ nlIo çhamar a attenção da 

na esperteza, te\'e o cuidado de ew barcar as 1110' 
ｾＧｬｬｓ＠ em 3· clapíle, ao pa-so que elle vinha mui
to repimpado n 'uma cabine de l ' 

A' sua ch .. gllda Il Peroambuco, esperava· 0, e 
á" ｾｬｬＡ｜ ｾ＠ prt'zas, LHO outro humilde ministro de 
Christo! Chama se Il isto faler aos 01ltr03 O que 
q'lel'emos que nos fa\'Ilm,-segundo asno theoria." 

R a.z,lo tinha pCl il!, AffonSO Costll, quando 'lU 
em cada p:.r.dl·e 11m inimigo do povo: que "HU 

IIS 8LJa!l al'tiwlluba. e engúdoR, toeI intrllzo., iam 
seduzindo i! ,li!shonflln.to as ｩ ｮｶｾ ｮｬ＠ calop Ｇｮ･ｺ｡ｾＬ＠
t-nehe!ldJ POI tll;.al .le f.ltr ,)S que n ,10 oonheci ,IO.oi 

paes. Vereml,S' ｡ｾ｜ｬｲｬｬＬ＠ corni> ú! a['lH . ｪｬｬｲｕ｡ｬｩｾｉＺｈ＠ bli · 
lVl'iam o fo.ld.J. N,t!\wJ,ltnClult víIo dil.er-n l i! que 

u inteDçtlel do padreoa, eram U IReI baNi' ttae 
elle a .. im proc:edeu para faltr mail um. d.1 
lual ••• obrai de c:aridad'e ••• 

E nas rllas d .. cidades da Repllblic:a Brasilei
ra, ainda puseiAm linemente tUI inwyidIlOII •.• 

A' yis'a deste e olltros fac:tol ainda huerl paes 
que deixe. ir ao c:onfesaionario ai IlIal filhas ? 

Tilln& •••• 
• 

EKiste aqui sob o nome de cUninraidade Esco
lar Interaacionab, 1I000a 1I0ya e lllcratiya i.dus
tria, que vende diplomas de doutor em qualquer 
aciencia pe lo modico preço de 60$000 r4is. 

Isso pouco importai mas, o que me las fallar em 
tal sociedade ou o quer que .eja, é 11m facto pas· 
udo hoje na Corte da Relaç:io. 

Faz parte dessa commandita um tal Torterolli, 
meio espirita e meio rabula. Hoje, esse senhor ,foi 
portador de uma longa petiçlío ao presidente da 
Corte, e, depois de uma arenga, disse ao Dr. Ata· 
ulpho de Paiva que tambem está se fazendolld
vogado, mas que o seu mestre é o fal\ecido Dr. 
Macedo Soares, que, de al4m tumulo,lhe ensina o 
encaminhamento dos processos I ... 

Comprehenderam ? 
Eu, com taes proceSSOl fico protocolado ... 
Veio n6vamente a f6co a questão levantada en-

tre o vi gario e a irmandade da Gloria que tanta 
se nsação produziu entre os catholicos desta gran. 
de Sebastianopolis. Desta vez, porem, creio que 
co:n o ponto final por uma ｳ･ｮｴ･ｮｾ｡＠ d0 juiz da 
5 ' vara civel, em que dá li irmandade o ganho 
de causa. 

Como já hOllvesae passado algum tempo sem 
nada transpirar, julga,"a que &s duas partes ano 
tagonicas se haviam intendido como Ｎｾｯｮｳ＠ chris
Uos,> dividindo,amigavehnente, entre 81, os fartos 
prJ ventos da sna taberna. 

Tal não se deu i e o viga rio, desta vez, foi no 
«conto do diclo> e.6 receber' o que os ouhos lhe 
derew pelas funcçOe. da sua profissão. 

ValJeu·me d'es!a vez a <secção livre» dos jor. 
naes por intermediC'l do advogado aOB «ir.mãou, 
porque a grande imprensa como boa cathollca que 
é, havia· se callado como por encanto .. 

O referido advogado depois de publicar . a .s\!n
ten,a que deu ganh o de causa aos Ｎｭｾｲ･ｨｬｓｬｭｯｳ＠
irmãos» termina com as seguinte& phrazes: 

'cÁh'i ｴｩ｣ｾ＠ ｾ＠ ｉｾｾｩ［ｯ［｡＠ ｾ･ｾｴ［ｮ｡＠ Ｇｰ［ｯ［ｯｾ｡ｾ､ｾ＠ ｾ＠ c;i-
tica dos amigos do yigario. . 

Afiem bem os dentes da calumnla para mor· 
der a reputa,ão do honrado juiz, como já fizeram 
por occ'l.lião da anterior Ｎｵｴｾｮ＠ ... . 

Ma" se a uydla da c.lumDla tiver coragen:t,que 
levante em publico & slIa .iscosa cabeça, pOIS n6$ 
aqui estamos para esmalral -a com a clava da vu· 
dade.-Rio, 20 de no celllbro de 19t2.-Dr • Ramos 
de- Alecrim •. 

Hydra 4a calulllnia I ... Pois os catbolicos Ｌｾ Ｎ ｯ＠ loi 
capazes de tamanha blufemia I? Quem lhe, disse 
isto !enhor doutor? Olhe, calumaiadolea do .6 o 
!ines pens:ldores por traserem & luz OI factoli .da 
c.Iericalba . Perl:'unte-o:l qualquer .bom ｣ｾｴ｢ｯｬｴ｣ｯ＠
e .,er' como Ih'o affirma com cff e rr,_ Jura.do 
se preciso fôr ... 

Rio, 25 1.1 -12 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'T' ＱＮﾷｴｬｬｊ｛ｾｬ＼ＮＧＮ｜＠• ;-i.L n» ( 

J te M rntrarmo. nos ､ｾｴ｡ｬｨ ｣＠ II _Santa In· 
ou ｩｾＧ ｯ＠ in '!Ituidd ｾｭ＠ P urt u ,.t . ｾ ･｣＠ ｉｴ ｾｏｬ ｏ＠ ｲｲ ｾ ﾷ＠

l ',3t H o c'piri to d os ＢＧｾＧ＠ "O, le lto re afi m de ｱ ｵｾ＠
11 sa, bam de an te m30 q u e .. ;l t> ler os ma ,s h e 

li! . d o ':rl,nc', a< maIOres io!( ｉｕＧｾ＠ , q ue ,c podr 
ｬＧｲ ｾｵ｣ ｡ｲ＠ por ban d id I S d e ,' ta ln a. c.,se can a · 
Ih que pn g am e prt>paO":l m o c .1'ohc ,, "IO, e ,a 
reh l!lão (.11 a . men t irosa , dcprtm 'otf , onde o 
c. f ' . ior: rio t em o ｳｾｵ＠ paI' I S.lhen t e. P o '011 -

bo _ ､ ｾＭ ｬｬｏ ｮｲ ｡＠ o - s >S9i oato , :lo o yred lcad05 

• llJ . . 
P rtcoce a P orlu, ... 1 es a pag lo a ｮ ｲｾ ｲ ｡＠ q ue a 

bi !Ori ol narra .\ ... Im: 
.r'oi 0.1. n"d .. ＱＵ ｾ ｾＮ｡＠ ｾ Ｓ ＮＱ･＠ ｾｉ ｡ｲ ｾ ｯＮ＠ que ch , 

" I' á côrl e a bull.\ d Pd l lo III, ｣＾ｴＮＬ｢ｲｾｾ｣＠ nrlo 
d eiinlll .. am o 'nb nal da . -:I nt • ｉ ｮｱｵｾＢｬｯ Ｎ＠

0 , frad ':Ia' ,"ok o, ｦ ｲ｡､･ｾＮ＠ unld,), oi 

pl t e xulta ｉＮｲ｡ｾ＠ .. r e percorrera m a r uas 
< 'U turba mio t •• Ａｾ＠ habit." arr"{",,,.I(1-, os 

I t, . :1 < fac, ｲｵ｢ｲ｡ｾ＠ e a' 01,ktÍl'a'. r o art\.\ p n t 

O rei. um (,) ｾｉ＠ a \;llhkn, tu..:h4. ,in, dn('otc I 

embrolha o o', rn ｲｾＬＱ＠ ｰｾｲ､ｯ＠ com cal' li?, r,,· 
." .h 1>1 I' ',de fi r ... ·ta c 

d \ a Deu. o OIatorio do \""'':\0, 

J o' •• II ! 
A bu 

qu , dor 
L I t:' te 
v, C I a 
pr .. \. d T Ci 

or a d 

o 

D bl a I 
d ( C u a 
idnr,m'lf: f 

mOlda. 

t 110 do ... ｾｵ＠ I rt· ... ｴｬｾｈＩ＠ jun .. 
a ""CelltIlCla in.lubna\" I dos 

• t a ire t'omea 
, ｾ｡ｬＭ ( .. bhpO 

... doutor, 10 th 
" da"a -Ih" a 

ti qU'itro in 
rlc I', 1'lIora, 
I ''',I da!t-

facu!1"d, de 
h r("!{c .... ｾ＠ junt lU "t .. com o 

_ m ze D. Di"gn Ih SI h'a bl po 
r do r 1. t ra n TOt'bdll ln'iui

o mal"ito frl' Th lIlaz Turque-

P , r murt d bi-po e n 1539, - u bia a ｣｡ｬｬｾｴｲＮＱ＠ 'U' 

p r ma (I Ira., do ｾ＠ I, o c rdeal D. IIenri lue. (lU , 

t ro im t.. ,I r pcrado qut' coos. gui .. 6 voto rara 
P apa. por m rle ､ｾ＠ Paulo 1I 1, ql.e no !imda ,ida 

t' alimeotoo te leite de mulh r e que ao, 1:10 a:l 
n o prn ava a inda em t r um !ilho para herde i ro 
da co rôa: (ui o canalha D . Diogo de D ez,1. 

P or 610 . aO cardeal D. H en r iq u e uccedeo no 
d esem penho ｾ ｯ＠ tenebro,o ca rgo o arcebi po de 
Li boa, D , J o rge de A'meida p relado arg olo, tor
tuoso e b ypocrita: foi o ca rdeal ｃ ｩｾｮｦｲｯ  Ｎ＠

E s tes 3 ho me n , depois F elip pe 11 , mais t a rde 
o povo inteiro, con segoiram ra dica r en tre ｮ ＶｾＬ＠

como uma i n tit uição 5ag rada e ina :no vi ve l, a ma
ior mon s truosidade d e qu e pod e ria a pojar-se o 
ventre d e um r eg im em a uctontario, c('nt ral i ad o 
e Ceza ri s ta . 

A c anta In qu isIção tornou,se ｴｾｯ＠ iadispcnsa. 
vel ao upirito do povo nos seculos XVI e XVII . , 
como as pr?c, sões t' ai touradas, as -Iauaperto
nu.e C' Jogos de cannas. 

Não foi apenai o fan atiimo de um rei, foi toda 
a alma popular a reclamal-a, o'uma alutinação 
pavorosa, em motin , em matança., pelas igrt'jas 
e pelas praça pub lic as, oos pulpitos eloqueotes 

T 

d _. ｄｯｭｩｮｾ Ｎ＠ S C li,,, iHthibanc dI< ｬｬＧｾｨＬ＠ .. 
corte ､ｾ＠ 'l\ ,rre J. "ll\ d . • 

Lra o Odl0 110 ju,hou, ｡ｾ＠ <\13 ｡ｬＧｻｩｉｈＢｾ＼Ｌ＠ ao <11 
a tudo que ouro . as su ", ' j o ltt I a :- ua 

era d l:;no c n t> brc . 

CAVAÇÃO 

ｾｃｉｾｮ ｾ ｕｬ＠ c 

(r o nlioú ,,) 
I',j (hn.\ 

c,"' " JLlI"Ia'h·-, ·"I'I'II11.ro (h ｬＡＩ ｬ ｾ＠ Ｍ ｾＮ＠ 4-t
r 111. \ I, rnwlt"ira .Ir tll nti, ｡ｾＬ＠ d" faI-itl Hk •. dl' 
el: 1-'11 r:'(i)CM ... dl' idiotaA '1"(' l"llliHn :I"igo·. ttl r., 
ｰ ｾｬｬ｡＠ fi, arem ('lIr:ld(l< ti I rn"IlIqtlll'l' de arrrdn OltDl 
em OIiJ.'grf>- de fl;t li!""'.! I Ｇｉｴｬｾ＠ ellgonh "Otl,O ('a, 
1'.ldl'" (>1I;llual,t 111' \1 til I, n:;rc c ... l'\.!llo t h-! 

AllillJ;' :lI - 'lU(' detll ('( 111 (. lollr - rR ra lI< di
n h(·tll1 dl' S. ｌＩｾＢＧｯＮ＠ I' r'lur Il tlllll,Ptro ､ Ｌｾ＠ , ｰｾＬ＠
d lO é 311ufolJ,1 llliln (ltll' u ｾ＠ s"be ,lO-_ 

Diz 'I"l' 11 Plf:! ... 11\1 ,('aS 11:1 .. lldt'l'"ra ｾｩ＠ nem 
pre,·i-., I}' dinl.eil ••. E' a,,-i'l1: n:1O p,ll'i-a til di· ' 
uheltll. 111 .. - telll 1II.li- de () 10 ruI! (' lt t"s ｧ Ｂｴｬ ｬ ｬｬｊ ｾ＠

n .. m:\lJnd'll"c a ('u-LI ｣ＱＮｾ＠ l, .LI ' .. 
D IZ quI' h" nl\lil:l" ＨＢＧｉＱＡ＿ｬｬｧＬｬｾｲＬＬＬＬ＠ H:ligirf::1- qut' 

rom -eu I':H'11110 ("01111 iltll 111 P rilros ｴｌｾｮｬ･＠ ;t 

ele\'3r () ni\'el nl( ral cid ,0 iul cld 
De ("l'lt": O oq.]l.,uat.) (1IIi,tOI; . ( olon "", de 

8, Paulo, t> um rXl'tlIl,I .. ; n ::-, I'· 1"lltllJ COIN ui 
qtle ril'leutou uma melliu<l cId" lil'r1 l') e <1('1 oi. a 
nt "IOII ('111110 um I fer" l'ontlibllc "r1nlln ' 1'111 cn lp , 
para le\"alll;lr O ni\ el mllral (h -odedane j (. fI ." 

dal h()t' quI' nndam IH'I u ＨＭＧｉｬｩｾｮ､Ｉ＠ a :1mig. ,;11·) re
Ｉ ｩｧｩＨＩｾ［｜＠ contra o legi timo ra "\t,l nlu lÍ I il. tamu UI 

lc \'3ntam muito O niye l moral! 
Diz ql1e ｾＱｩＰ＠ Sl'lllpr(' ･ｦｩｲ｡ｺ｣ｾ＠ a vi ota. e os u n

exelDplwl de um . rdigio8ot ( tlm Qtl31luer ｴｮ｡ｾｏｬＨ＠ r· 
ro 3t l(' \ ido e burru CllllO O I>urro du mOOEln!l(,/) . 

Pois n 1[o I 
Um fmdalhaço que imu1la o Bra il, que ,er

ye-:fe do ｣ｯ ｵｲ ｴＺｦｾｩｯ ｉｬ Ｘ ｴｩ ｯ＠ paI a soouzir aS ｭｏＨ｡ｾ＠ fi 

do pul)1ilo para dei tar pela br eca ｱｴＱｾｮｴｯ＠ exrre
mento ba cOntra o cal aIDcuto ch j), levanta rue.' 
mo o nivel mora) I . , 

Falla n 3S cu rna msuvi lh , F8S ele Lounks, 
como si todo mundo ｪｾ＠ uão conheccese CEsa bi6-
toria da gruta de LourJes... , 

E,tecAveMariu é O mesmO .Ave Marl4' 
de sempre ... mentirooo , e)(ploradol', falw e ... ga· 
tUDO do dinheiro dos tolos 1 
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