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,G () M ES . ANTONI 
·TEIXEIRA · CANDIDO VICENTE 

RISCO 
0 nuSfl'e '$'t~io, prufoesSIJ'I' 

da faculdade de Scien
cias da Universidade, 

recebeu o nosso Director o 
~eguinte que transcrevemos: 

~ elzER AM os estudantes do Porto. so
-~ ~ c1ar-se nobrememe as hon ~~~ 

de sentimento que, de todos os 
pontos do pais, se cndercyararn a memoria 
do eminente tribuno, logo a seguir ao seu 
desaparecimento, 

de optimista. Os scus hinos as alcgrias da 
vida r~ tagrimas, mas ha sempre na 
sua filosofta uma natural conforma~ao com 
as dores c as dcsgrayas mais crucis. 

1:'\.,U MA personali~de do 
.l__.l · maior destaque no meio 

intelectuat da peninsula 
o eminente escritor Vicente 
Risco, recebemos a seguinte 
carta que nos enche de alegria, 
pelo carinho que revela por 
nos e por Portugal. 

Muito obrigado por me ter 
'enviado o Porto Academico 
para esta aldeia. Li·fJ com 
muita satisfafafJ e agrado. 
Desejo que tenha vida. tonga 
e prospera. 

Quando regressar ao Porto 
estnvere.i o artigtJ que pro
.meti. 

Aceite muitas /elicitafoes e 
a expressao dos meus senti
mentes de simpatia. 

Antonio Candido arnou profunda
mente a mocidade das escolas. Entre as 
manifestay6es que se !he dirigiram, por 
m0tivo da consagrayao de Maryo, a dos 
estudantes enterneceu-o ate as lagrimas. 
Levou para Candemil as suas mensagcns, 
e contava aos seus rnelhores arnigos como 
essa hornenagern o sensibilisou, pela por
yiio de delicadeza, de sinceridade e de emo
<;iio que revelava. 

Essa mensagem era urn dos scus mc
lhores titulos de gloria. 

Quando procurava interpretar alguns 
dos mais formidaveis problemas sociais, 
encontrava constantemente para eles uma 
solu<;iio generosa. 

Era a bondade a guiar-lhe o pensa
ment6 pelo melhor caminho, Se quizesse, 
podia ter sido : urn grande filosofo e urn 
admiravel poeta. . 

Prcferiu ser urn artista de palavras 
definitivas e Iapidares. 

Mas o fl,.\ndo do seu temperamento 
lirico irompia a cada momento, em rajadas 
de elevayao c d~ sonoridade. 

EX.1110 Sr. A. G. dos San
tos Nobre. Direitor do 

· "Porto Academico". 

Moi estimado Sr. noso: 
Com fonda ledicia reci
bimos e agradecemol-a 
visita do "Porto Acade
mico", unha proba mais 
do erguemento da Patria 
Portuguesa, no que temos 
p6sto tantas espranzas 
cantos amamos a Portu
gal, non como cousa a/lea 
senon como cousa nosa. 

E e justo . que OS estudantes sin tarn 
tambem neste rno-

Depois~ apagava-se na sombra, e pu~ 
nha-se a duvidar de si mesmo. 

Nunca nos abandone o gran
de sabio e continuaremos scm
pre a nossa obra, com a since
ridade da nossa atrna ·de aca
demicos. 

Qooooooooo-.)oooooooooooooooooOoooooooo~~o<'~ 

COLEGAS: 
A Academia do Porto, 

grandes vantagens pode 
tirar das valiosas energias 

que possue. Abandonemos a 
existencia de prisioneiros e 
procuremos ao ar livre, a luz 
do sol, entre os perfume das 
flores, entre as maviosas can
~oes do rouxinol, o sonho 
querido das nossas capas, digno 
da pena dum grande poeta. 

0 Orfeao Academico do 
Porto, foi o primeiro capi
tulo desse sonho que · p6de e 
deve ser uma obra em muitos 
volumes. 

men(o o seu desapa
recimento. Ele perten
ceu as mel hores 
geray6es acactemicas; 
foi urn dos professo
res mais ilustres, e, 
pelo poder incompa
ravel da sua eloquen
eia tribunicia: acom
panhOJl as grandes 
camadas intclectuais, 
cxcrcendo o mais raro 
poder de sugesUio so
brc as almas novas. 

A sua palavr.a 
foi a mais pura e alta 
vibrayao. Espalhou be
lcza e cntcrnccimcnto, 
singelarnentc, sern en
fase, sern aparato, 
como se a propria har
monia verbal fOsse a 
mais espontanea e .a 
rr.ais limpida deriva
ciio da sua alma. 
' ' Falava pouquis-

'1-:-·--·· ·-
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Se a rnocidade das 
cscolas analisar algum 

· dia a obra deste orador 
extraordinario, ha de 
reconhecer que ela, ao 
lado de ideias Q.Pdero
sas e de ernoy6es raras 
revela, pela sua por
yao de vaga idealidade 
e de rnaguada ternura, 
de irnaginayiio e de 
bcleza, urna das cara
cteristicas mais acen
tuadas da afectividadc 
nacional. 

Foi urn homcm 
que falou surpreendcn
tcrnente bern, porque 
sentiu e pensou quan
to disse, 

Quando o fize
rarn emergir do seu 
mutismo voluntario, 
as suas palavras foram 
ainda urn nobre e alto 
depoimento moral. 

Depois, procurou 
o refugio . da monta
nha, nos contrafortes 
do Marao, onde pediu 

Afastemos para Ionge as 
miserias humanas e tirocure
mos entre essas capas rotas 

: e velhinhas, as que deverao . 
abrir 0 segundo capitulo. Se 
ao voltar da esquina, nos apa-

. recer a cara monstruosa da 
Preguic;a, caminhemos sempre 
qu_e atraz de n6s ou_tras capas 
negras, lutam com o vento e 
veem a socorrer-nos. 

simo, e nunca apare
cia na tribuna sem ter ' 
alguma verdade a pro- . ,. 

. cla•nar. Tinha horror 
as expressoes triviais. 

Como os grandes pensadores e os 
gnindes artistas·, tinha· urn fund<> de melan
colico, sem deixar de ser urn ternpcramento 

::....,. ~ que !he dessem a mais 
hurnilde 'ctas sepultu

ras, e acabou na gra<;a de Deus. 

No_s, que como v6s, 
traballamos polo ergue
mento da nossa patria, 
a Galiza, irma de Portu
gal en Terra, Raza ~ Lin
goa, embora menos for
tunada, xa que a presion 
a/lea 1/e non deixa desen
rolar canto poidera a sua 
cultura propria, temos que 
ollar o vosso esforzo com 
slmpatia fraternal, e eu, . 
particularmente, homilde 
profesor e como vos es
tudante, mais hei amar a 
vo.sa empresa por ser em
prendimento de moceda
de. Eadem a is recibimol-a 
visita de "Porto Acade
mico" c' unha grande es
pranza no peito, porqu'
agardamos fer n-il un cola
borador na nosa intenci6n 
de restaurarmol-a vella 
comunidad':' de cultura 
galaico-portuguesa, que 
na £dade-Media erguera 
o grandioso moimento 
d'os Canzoneiros, e co
municara a Hespaiia a 
groriosa tradici6n da raza 

... 
Por isso, levantemos hem a fronte e pensemos no que 

devera primeiro fazer-se. 
0 Por~o Acadimico, come<;a por lembrar a quem, superin

tende nos- mteresses' da nossa Academia os dois factores que 
melh.or podem elevar-nos embora seja dificil executcHos. 

· Formarilo de um Congresso -Acadimico em Lisboa, Porto ou 
Coimbra onde se devem reunir os estudantes de todo o pals. 

Funda{lio da Federarao Acadimica Nacional, cujas bases 
devem ser lallfadas no Congresso Academico. 

.. 
Estudanh!s · do Porto, .,eamin.hemos bern na frente, para 

te~mo~ o direito supremo de exigir que seja a nossa cidade o 
pnmetro ponto de reuniao de todas as capas negras do pais. 

Cammhemos sempre, bern na frente, e ponhamos a nossa 
esperan~a na frase do Grande Mestre: 

«A Alegria e a Bondtlde sejam a branca armadu.ra do vosso 
teal combate ". ' 

•oooooooooooooooooo oooooo:#oooco•lOoooooo•ooa.,oooooooooooooo ... ooooooooooooooooooooooooooouoooooooooo 
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0 MEU RISO ... 
Eu rio de quem passa, em doidas !(arO'a/ltadas 
E . as vezes o meu riso encabre o meu" sofrer; 
Rw fie ver cho_rar as a/mas de.<;grapadas 
E rto-me de tr, porqtte me estas a /er, 

·; Tive sempre na 'bOca um riso de ironia 
Cqpaz d~ fulminar teu corapao canalfla .. 
Rt de mun e veras que .esse teu riso wn dia 
Tem no mert um sorrir cortante de navallza. 

....Nos labios tenho ate 11111 rii>o de ma sorte 
De magua, de tristeza e d6r, onde afinal ' 
Sepu/to com loucura o rir de mui~a gente! 

No derra.deiro adett~, de brapo com a morte, 
0 meu rrso hli de ser a mascara brutal 
De quem pas~qu· a vida a rir cinicamente! ... 

ABJLIO DE POMBEIRO. 
(Aluno. d.a. f , 4~ M.) 

Porto, Novembro·-922 

]OAQtTM COSTA celtiga nos inesqucccnte 

0 ORFEON 
ACADEMICO 

A Academia do Porto traba
lha com ardor afim de que 
sejam imponentissimas as ho
menagens aos aviadores, na 
<Y , _i.ao da sua vis ita a nossa 
dudd"? .~uitos elogios mere
cern alguns membros da Dire
cc;iio da Associac;ao dos Estu
dantes, que se nao teem pou-
pado a esforc;os. -

0 Porto Academico nao p6de 
deixar de proctamar bern alto 
o enorme sacrificio que tern 
feito, a par de. alguns membros 
da Direcc;ao, o nosso digno re
gente dr. Clemente Ramos. 

Nao podemos tambem esque
cer o reorganisador da Tuna 
Academica, o Presidente da 
nossa Associac;ao, nosso ilustre 
colega, Modesto Osorio, que 
sempre enco·ntramos ategre, 
embora na sua alma sincera de 
academico passem umas nu
vens negras, que devemos to mar 
como indicadoras do seu enor
me desgosto, vendo o desprezo 
a que e votada a sua obra· por 
muitos, que tinham obrigac;ao 
de o ajudar. 

Mas p6de o Modesto Osorio 
contar com o esforc;o bastante 
humild~ e incondicionat de 
todos aqueles que trabalham 
no Porto Academico. 

Libros de Cavalenas. 
Facede, pois qu'esta. non sexa unha va espranza 

nos a: xuntadevos a n6s n-esta empresa dina da mo
cedade estudosa dos dous paises que son 1:1n. na 
Terra, no Sangue e na Alma. Recibide o saudo fra
ternal de "Nos", de cantos n-il ttaba/1-an e a esta obra 
consagran o seu esforzo, e o particular, Sr .. Direitor 
do seu confrade que s' oferce se'u servidor e amigo. 

Tambem nos sabemos muito bem os estreitos lac;os de fra~ 
temidade quet pela cultura, territorio e rac;a nos unem i gloriosa 
e amavel Gatiza de Pondal, Curros, Campoatnor, Cabanillas, 
da grande e eterna Rosalia e de Vicente Risco. director de Nos. 

oooooooooooooooooooooo?aooooooooooooooooooooooooo~oooouooc.-oooooouoooovoo=""~o~uu..,o_o•~ 

\l 

. HORAS MORT AS 
Horas da noite a/acinantes, vagas, 
Quando o Sonho p'ra Terra vem descendo 
floras , de Marte, tristes, povoadas 
De sombras, que ea adoro e niio entendo. 

Quando o Sifencio mais o Sono d~scem 
Por tua casa, negros como arquetros, 
E em milth' alma quas[ se f'alecem 
Da Mocidade os llaustos derradeiros; 

Vou errante, na Terra caminizando, 
E dentro em mim o corapao sangrando 
No mal de te a mar- que nao tem cura! . · · -

Depois ... canrinlw sempre ... e pepo a Deus, 
Que me mostre ottlra vez os olhos teas, 
!::: me mande bai.rar a sep·rttura. 

VAZ CRA VEIRO 
(Aluno da F. de M.) 
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PORTO ACADEMICO 

.. 
Vocencias ja ouviram falar nas «Linguas de Esopm>? Conhecem a his

tori a que deu Iugar ao em pre go de semelhante frase? Nao? Pois enUio vou 
con ta-la: 

« Um dia o fil6sofo Xantus tendo convidado urn grupo de amigos 
para um soberbo banquete, ordenou ao seu escravo Esopo qae comprasse 
no mercado, tudo quanto houvesse de melhor. Esopo embaracado com a 
escolha, diS"S"e comsig-o mes'mo: 

Eu te cnsinarei a especificnres o que desejas, sem te entregar!!s a 
discri~ao dum escravo. 

E pensando assim, comprdu s6mente lfnguas que fez cosinhar de todas 
as form as possiveis. Os convidados acabaram por se desgostarem; entao, 
Xantus chamou o frigio e disse-lhe: Nllo te ordenei qUe comprasses o que 
houvesse de melhor ·~ 

- E acaso haver{t alguma coisa melhor que a lingua'? Ela e o orgao da 
verdade e da razao, a chave das sciencias, o taco da vida civil; ela preside 
a tudo quanto e bom e be lo. 

-.Pois bern, r eplicou o filosofo, amanha darei outro banquete a estes 
meus amigos e como quero variar, s6 nos serviras o que encontrares de 
peor no mercado. • _ 

No dia seguintc, com grande surpresa dos convidados e de Xantus, que 
pre tendera eml>ara<;ar o seu escra-vo, Esopo fez ser"Vir unicamente Hnguas, 
dizendo que a lingua e a mae de todas as quest5es; a causadora de todos 
OS processos, divisoes e guerras. Que se eta e 0 orgao da Verdade, e. tam
bern o do erro e da cahinia; enfim, e a peor coisa que ha no Mundo. 

f,l 

Pois ben1, em paga de terem lido esta veridica hist6ria, vou ter o pra
zer de lhes oferecer um pratinho-de «Linguas de Esopo >> . . 

Na ultima reuniao da A. dos E. do P., houve cavalheiros (?) que acha
ram exagerada a quantia de 30 escudos com que tiveram de contribuir para 
a ida do 0. A. a M. Com efeito, estes senhores teem carradas de razao. 
Viagens, hospedagem em Af., saraus no P. e em B. (onde tambem tiveram 
um !auto jantar) por 30 escudos e mLLito, muitissimo! 

i Vao roubar Ia fora, is to nao e o pinhal da Azambuja! A' As. e que 
ainda lhes devia d~r uns centos de escudos por terem ido; organizar urn 
sarau e um 1>anquete em sua honra e se fosse possfvel erigir-lhes urn mo
numento em gesso ou .barro. · 

· Que is to sirva de exemplo aos infatigaveis trabalhadores, verdaderras 
almas da nossa As, os distintos academicos M. 0., M. G., B. R., M. L., e a 
todos aqueles que num esforco supremo, titanico, cbnseguiram dar vida a 
uma agonizante e tornar coilhecida no E.r. a academia do P., aproximando 
deste modo as duas nacoes irmas. 

* Quando saiu o 1.0 numero do P. A. e mesmo antes de ele aparecer, ja 
por ai andava sua ex.• a Ma Lingua dizendo coisas do arco da velha. Esta
vam no seu papel os boateiros, papel tao ridiculo como cobarde, Certa
mente estes que falam· agora sao aqueles conscienciosos (?) academicos 
que acharam muito dinheiro os 30 escudos da ida a Ill. e se queixam do 
pouco trabalho da D. da As., mas nll.o foram assistir a reunill.o em que essa 
D. foi eleita. Certamente, sao ainda estes os que em toda a parte deixam 
ficar mal a A. do P. 

0 prazer deles consiste, t'mica e exclusivamente, em tudo trocar, em 
dizer mal de tudo. Mas urn dia ha de vir - i e ja nao vern Ionge!- em que 
ajustaremos contas com essas viboras peconhentas. 

Ati Ia, porem, temos de no:> calar e dizer como]. C., quando crucifi
cado entre os dois ladroes: «Perdoai-lhes, Senhor, niio sabem o que fa-
zem>) . . ; i E o que dizem! . 

• 
Ha do is dias o carteiro trouxe-me bastaute correspondencia. • Entre 

e la, havia uma carta de mulher. Papel «Marie)), ligeiramente perfumado. 
Letra inglesa; por assinatura a palavra Amorosa. Todas as mulheres que 
conheco sao a morosas, mas Amorosa nllo conhe~,:o nenhuma. 

Numa palavra: i misterio a resolver! 
Nessa carta, e e isto que quero frizar, a gentil donzela (nio 11ei se me 

engano no adjectivo ou no substantivo !) principia por me felicitar pelo 
• exito do P. A.,· confessa que o acha muito bern apresentado e acaba tsor 

dizer, cheia de magua, q11e ficou admirada de nao haver no nosso jornal 
ttma secciio que falasse ao cora<;ao das mulheres. 

Efectivamente, ainda nao ha tal secciio, masse a gentil Amorosa quer, 
mande-me a direc<;ao <tue eu i.rei falar-lhe. E desde ja lhe prometo que se 
na~ conseguir fa lar-lhe ao coracao, falar-lhe-hei, pelo menos, ao ouvido. 

Ora vii, mande-me a direcao ! ~ 

* Falando de senhoras ocorre-me perguntar as alunas da nossa U. porque 
lnotivo nao nos dao o prazer de colaborarem no P. A. Geralmente as mu
lheres teem o dom de escreverem admiravelmente, e send.o assim qual a 
razllo de ainda nao possuirmos colabora<;i'io das nossas colegas? Niio sei se 
terao facilidade em tratar de assuntos patrioticos (e is to porque desconheco 
o patriotismo das minhas; colegas) mas no campo do sentimentalismo devem 
ser mestras admiraveis! Nllo basta serem bonitas, andarem no rigor da 
moda, escreverem revistas (mesmo quando se trata dum <<quatuor sufragis-

, ta») para cumprirem o papel de est'udantes da nossa U. Portanto, e preciso 
que o e lemento feminino venha colaborar comnosco, pors as mulheres sao 
a luz do nossq ta r ... e o nosso lar e agora o P. A.! 

E depois em. todas as F. ha verdadeiros temperamentos artisticos no 
e lemento feminino. 

Sem ir mais Ionge, reparem nas primeiranis tas da F. S.; rostos divinais, 
olhos fascinantes, maos ·de fada, isto e, caracteres de vetdadeiras ahnas 
adistas. E cu sei que entre e las ha poetisas sentimentais como D. S. e 
L. V.; ndoravcis artistas de declama<;iio como: M. L. B. e !If. A. P., esse 
celebre Zacatias, compere da revista «E nao ofende ... » possuidora duma 
vozinha aflautada · e irritante mas onde predomina a voca~iio artistica. 
E como cstas, muitas outras ! Nenhuma, porem, escreve e o porque subsiste 
no, meu espirito. Comfudo, as primeiranistas, teem uma desculpa: a {alta de 
de/icadeza que teem encontrado da parte de alguns academicos que s6 
vendo nelas C. esquecem que as devem tratar e respeitar como Senhoras, 
como e lementos do sei(O fraco. 0' diabo, forte e que ele e ! Sim, porque as 
mulheres - e ternas charadas ! ·- resistem aos nossos olhares e n6s - po
bres mortais! - raramente resistimos a urn simples olhar feminino. 

* - ' 
Cornecaram os ensaios do 0. A.llsto quer dizer que o douto1· C. R. vai 

novamente suar e pedir aos «seus rapazes>> que tornem grandioso o nome 
da nossa A. para honra e orgulho de todos n6s ! 

f,l 

Q 1.0 espectac~ l o fara pa1'te, segundo dizem, das festas em honra dos 
Av. tJepois, par·ece qlle o 0 . tenciona ir a B,na. Born sera que assim seja 
rois estas visitas do nosso 0. ao E.rt. s6 s-ervem parf!. nos dignificar e de
Ill n;Jtrar que os estudantes do P. sabem cumpr ir s imultaneamente o dever 
d ::. academicos e portugueses. 

Ouvimos tambem falat' num sarau de homenagem ao dr: C. R. e a 
D. Ar. do 0. 

0 nosso maior dP~ejo ~P.ra ver realisado tal espectaculo e se para aual
quer causa o P. A. for preciso, creiam que teremos grande prazer em poder 
contrjbuir para essa home nagem que nao represents uma aten<;ao da parte 
dos senhores orj:05 mas sim uma obriga~,:a~. -

* " M. F. o brador oficial da nossa A. anda empenhado na realisacao do 
C. A.co, Este C. que deve trazer-nos grandes regalias, eranosso fim inclui-lo, 
como um dos numeros, do programa da chamada S . A.ca que o P. A. ten
dona organisar dentro de breves mezes e para o qua l conta com a ades.ao 
de toda a A. do P. ' 

' * E cOlno principie i per uma historia quero tambr.m ~cabar com uma cena 
passada em t erras de «manton e manilla» quando da visita do nosso 0. a 
cap. esp.: 

Era a vo lta de !rl. 0 comboio parara em ·/Jf. del C. Alguns academicos 
deixaram o com bolo com ancia de verem, pelo menos; nma !lfanola de labios 
vennelhos como papoulas e olhos apaixonados, dolorosos como os da Vir
gem de Murillo. E n tao, ·e ntre dous estudantes; travou-se o seguinte dialogo: 

· Foste Ia fora? Q ue descobris te ? 
Nada! · 
Hein ? 
E' o que te digo ! Sem fuzes como l:juerias tu que eu descobrisse 

a lguma co usa? 
·- Ora adeus, Vasco da Gama tam bern descobriu a India e nao de via ter 

rnnitas luzes pe lo caminho. 

"' Ql1e tal o sabor· destas «Linguas d'Esopo»? 
U m pouco azedas, Mo e Verdade? 
E contudo, desta vez, levei a de licadeza ao ponto de calcar lava bran

ca para a . ..; of ~r~cer a Vocencias. Po rem, se tanto for preciso, tirarei a 
luva, lanca-la-heJ ao ros to desses maldizentes e desses creHnos e farei mi-
nhas as celebres palavras de Danton: . . 

«Para ?S v~ncermos, ~ara os aniquilarmos, que e preciso? 
.4udacta, aenda audacta e sempre audacia! 
Porto ·-- 922. ALMA RUBENS. 

(Aiuno <l<:~ F, de S.J 

I' 

A CRISE MORAL 
DA ACADEMIA 

E' profundamente desolador 
constatar a indeferenca com que a 
Academia do Porto-para nao dizer 
de todo o paiz-tem rmcarado os 
mais graves problem¥l que no pre
sente momenta agihim a vida de 
Portugal. 

A maior parte dos t•studantes 
atravessam a sua vida academica 
ou numa doce paz d'a/ma, que faz 
correr horas apus hora!l, dias apos 
dias, com uma ve!ocidade vertiginosa 
e numa monotona esterilidade, ou 
entao lancam-se numa vida t urbu
lenta, num r idiculo snobismo boemiu, 
perdendo o melhor te o da sua 
vida numa iAuti lidn~ ~s. 

A's vezes no meio ciesta indife
renca geral, desta corrida veloz 
atravez dos bancos universitiirios 
em busca do almejado diploma, ain
da surgem algumas belas iniciativas, 
ainda ha quem tente levantar o 
nive l cla Academia. Porem, em ge-

. raJ, nunca estas iniciativas frutifi
cam, nunca as boas-vontades atin
gem o seu fim, devido a apatia 
das grandes massas academicas e a 
extrema desunTilo dos esfor~. 

E sao tantas as responsabilidades 
que pesam sobre n6s! ... Sao tantas 
as dificuldades que nos esperam 
amanha ao transpor o limiar da Rea
lidade! ... Como e possivel qUe nilo 
pensemos muito a s6s com a nossa 
consciencia no quanta de crillinoso 
tern tido a nossa inetcia? 

Lembremo-nos que entramos na 
vida num mom!!nto particularmente 
dificil da vida das nacoes, e que 
Portugal, o nosso querido Portu
gal, precisa de novas energfis que 
o acalente, de entusiasmo que o 
galvanise, de fe que o anime, e que 
essa enet'gia, esse entusiasmo, essa 
fe, e a n6s, os n6vos, academicos 
ou nao, que a Patria as ha·de vir 
buscar. A Academia, porem, entre 
a Mocidade de Portugal, tern urn 
papel especial a cumprir, pois sera 
ela que, directa ou indirectamente, 
constituira a classe dirigente de 
amanha. Os direitos que a instrucilo 
superior nos confere sao ac:>mpa
nhados .de deveres, de pesados de
veres, que de maneira atguma de· 
vemos esquecer . 

Esta indiferen<;a absoluta que s~ 
manifests nao so nos aetas ptiblicos 
da Academia, mas tambem dentro 
da sua pr6pria vida lnterna, nada 
mais e do que o refle)(() do como· 
dlsm:> que-,actualmente .au9la a so· 
ciedade portugu~sa. Cad"d'" qual j!lro
cura viver num utilitarismo mesqui· 
nho, e nnnca como ag6ra poderia· 
mos dizer como Spencer «que a 
maior parte dos homens teem por 
fim atravessar a vida dispendendo 
o minint~t de pensamento possiveh>. 

Ha uma outra causa que tambem 
· contribni muito para o estado de 
insensibilidade em que t ern vfvido 
a Academia: e a falta de Ideal. 
Nao e a es!;!e Ideal semi·santimental, 
semi-mistico, fl0r de lirit~mo que 
desabrocha em toda a alma m~ca, 
a que eu me que·ro referir. 0 Ideal 
que em necessaria ver brotar pu
Jante no seio da Academia, e1·a esse 
conjuncto de sentimentos que nos 
faz expandir a alma em busca do 
Verdadeiro e do Botn, qut• nos cria 
urn estrmulo nobre e ·uma vaga nos
talgia <JUando pensamos nas gran
des conquistas morais e lntelectuais 
que s5o o orgulho d'ft Hum·widacfe; 
numa palavra, o Ideal necessaria 
era aquele que di tou ao Grande 
Corregio as su,as celebres pa lavras: 
Anch';o son' pWore! ... 
· Nao basta que a Moc'dade ex· 
panda a sua 'alma em sonutos e pro
sas liricas; nao basta que albergM
mos em nos urn dese.jo infindo do 
Bello. Do que actualmente Portu
gal precisa nao e de utopias nem 
fantasias, mas sim de pcnsadores, 
de hom ens de accii.o, de quem saiba 
encarar a Vida com tudo quanta 
e la tern de real. 

A priJpria' A. E. P. devia procu
rar orientar os esfor<;os dos seus 
associados. E o papel duma Asso
cia~,":ao deste genero, representante 
unica da Academia do Porto, nao 
se deve limitar a procurar propor
cionar maiores ou menores vanta
gens aos seus socios. f\18o!. tern 
uma mais alta missao- a realisar, um 
papel de maior importancia a cum
prir: a coordenE~~;ao de todos os es· 
forc;os dispersos dentro da Acade
mia e uma ur~nte obra d~:: resnr
g imento academico. Todos os es
forcos neste sentido que dela nao 
partirem serao forcosamente impro
ficuos, pois lhes falta a autoridade 
que a Academia depoz nas maos da 

' sua representante legitima. 
Uma obra de verdadeh'o resur

g imento ~ademico pode parecer, 
talvez, uma utopia. Haja, porem, 
perseveranca e forca: de vontade 
que as dificuldades aplanar-s~-hi1o, 
os sonhos transfonnar-s~·hao em 
r ealidades e as 11topias mostrarao 
quanta continham de realidade. 

E' necessaria que a Academia, 
que tem estricta obrigaciio d'e re
pres';'lnt ar urn grande papel no re
surgimento de Portugal, o.cupe o 
seu Iugar e que nao deixe fugir os 
mais belos. dias da sua mocidade, as 
mais ridentes horas da sua vida no 
letargo vergonhoso em que tem 
vivido. 

Que diremos n6s a consciencia 
quando ela amanhil nos perguhtar: 
«Que fizeste ttl em pro! da tua 
Patria?)) Teremos n6s coragem de 
!he responder muito baixinho e mui· 
to humHdemente: Nada, ni!i.o fiz 
nada!>> 

Co.Jegas! ... Estudantes do Por• 
to! .•. E tempo de acordar! ..• 

VASCO GIL 
(Aiuno di\ F. T .l 

Olhando com ternura as flares que vou mandar, fantasio na minha 
alma urn encantado ambiente, eM de rosa, que as · -vai cercar numa 
serenidade sentimental, tornando-as mals betas na sua extrema ·simplicidade, 
enchendo-as de coragem para seguirem o sett caminho, buscando alem, 
num regaco carinhoso, o perfume estonteante e como\lente como o adeus 
duma noiva, doce como as caricias maternais, delieado como a saudade, 
enternecido como a lembran<;a mais querida, misterioso como o sorriso 

. mais divino. . 
' Sao pequeninas, sao muitb humildes, mas nas 11u~ petalas coradas 

pode l~r-se o polido agradecimento pelos--sorriso~ qu-e Vito mere~er: 
E est-es sorrisos, mistetlosos comd ptomessas de amOr, rutllantes 

como a sublimidade de urn ca.ntico, sao outras flores, mais lindas ainda, 
talvez, para envenenar a exist~ncia das pritneiras. · · · 

- Alem, numa janela, maos femininas &U!;Itentam urn Iindo ram& de 
violetas, quando ao fundo da rua aparece o rosto dum apa1xonado. 

As modesta;; violetas, vitimas do Amor, separam-se como por encanto, 
caiem AO peitoril e <Oiham, chorando, as suas tres irmAs que -vlvem ainda 
nas maos pequeninas que as acariciavam.-Sao assim estas fl6res, ckeias 
de castidade como uma oracAo, chela's d~ grac'a florida como somente 
possuem as crea<;Oes da Natureza. , 

-Atraz daquela casa de azulejos verdes, ha urn pequeno jardim onde 
uma ninfa esta cortando urn malmequer. Ela vai agora, · a passos lentos, 
desfolhando-o criminosamente ; ele chora muito, decerto, mas os seus 
lamentos ninguem os ouve. Se ao soltar o ultimo gemido, o nome do 
moribundo ressoa na atmosfera perfumadl\, o pedestal que-o sustenbira 
durante a Vida, e levado pela brisa sonhad'ora que val cantando pot toda 
a parte as mais apaixonadas cancoes, afirmando assim a' saa,inocencia. t 

Mas depois dum crime urn outro crime; urn outro malmequer cortano 
e- desfolhade. · • 

E agora o pedestal, mansamente, cafu no chao e foi coberto por urn 
sorriso, por uma dessas flores que vivem tam pouco tempo1 deixando atraz 
de si, quasi sempre, urn misterio impenetravel. . · 

Quantos que teem visitado o Jardim dos Sorrisos e voltam aca'brunhados 
como se viessem dum antro de mentiras I .•. 

Quantos que pensam ter encontrado o ultimo sin6nimo de Desgraca ! •.. 
Quantos que vilo pagar na solidii9, com milhoes de lagrlmas, a simples 

meiguice dum sorriso. · 
Talvez porque nilo creio no Desanimo, emb-ora a~ore muito as violetas 

e o malmequet, muitas vezes peco a Deus, ao meu Deus adorado, me 
deixe morrer entre urn sorriso de crean<;a e uma Jagrima de mulher. 

Urn botilo pequenino, depois uma linda corola aberta, eis o que e um 
sorriso, essa elegante flor de todas as esta<;oes, que nasce entre dois 
labios cor de rosa e que nos seus poucos segundos de existencia parece 
desafiar a Eternidade. 

E' uma flor divina que desabrocha depois de utn sonho, vive Sonhando 
e morre a sonhar. . 

Vendo-a assim morrer, antes de · ter murchado, a esbelta borboleta 
que viu a sua gra<;a e niio absorveu o seu perfume, murmura lindas 
oracoes como se fosse a um morto muito querido. 

A abelha que buscava o mel, foge aterrada e vai chorar entre o 
perfume do trevo e a gra<;a das madresi1vas, toda a tristeza da sua alma 
afogada em sonhos. . _ 

0 pr6prio sol detem-se Ia no pino a admirar a ingenlta flor e quando 
ao crepusculo, ele, agonisante, ve ao Ionge a lua ofere'Cendo-Lhe um 
sorr iso, esconde nas ondas de urn mar revolto todos os pezares que 
o avassalaram durante o dia. 

Benditas fl0res, tam pequeninas, que nasceram em terra tam sagrada 
- o marfim de 1>rancos dentes - e que siio muito mais lindas quando 
desabrocham entre dois labios c6r de rosa. 

Recordo com saudad os tempos que ja Ia vilo, os momentos passados 
junto ao ribeiro que corria mansamente, marginado de fiO!es.e e{11 que eu 
lembrava o raio fulgurante qne sint ila entre duas nuvens que se tocam 
~ niio temia o beijo ardente que brilhava entre dois sot'rlsos qu~ se 
com preendiam. 

E assim, ainda hoje, eu prefiro urn . ramalhete de. sorrisos IJ urn saco 
cheio de oiro e nao trocava uns Jabios cor de rosa pelo sol resplandecente 
e loiro. -

Sinto agora o meu coracao a lembrar-me em segredo os tempos ja 
passados. Ele fa Ia lentamente e eu vou pensando: 

0 tempo que Ia vai, nll.o conseguitt 
Que eu olvidasse a noite de luar . ,,, 
Em que o meu coracao ao te'tt pediu 
Tanto amor, que podesse encher o mar. 

0 ribeiro Ia vai sempre a can tar .•• 
Jnda te lembras de quando ele riu, 
Porque cheios de amor nos Vitt a dar 
0 bt.!ijo tam gentil que nos uniu? 

Quero que seja 0 meu maior desejo 
Com outro recordar o doce beijo 
Que dei na t,ua boca tam formosa; 

Ja nem p' lo sol resplandecente e loiro 
Eu trocaria o meu maior tesoiro: 
Os teus hibios risonhos, cor de rosa. 

il J 

' . 
Ouvindo estas palavras, continuo· o lhando as flo i'es que vou mandar 

e fantasia para elas um ambierite cot de rosa; que as ha-de encher de 
coragem para seguirem o seu caminho, buscando alem, num regaco 
carinhoso, o perfume estont eante e coinovente como o adeits duma nojva, 
doce como as caricias maternais, de licado como a saudade, enternecido 

. como a lembranca mais_ querida e misterios_? como o -sorriso mais divino. 

o\ 

.: 

I I 

SANTOS NOBRE 
(Aiuno da F. de S.) 

COMO ELAS SE ARMAM. 

' t )' -' ,\. 

- Adorada! Como e ·triste viver so. No meio do luxo 
que me rodeia, so amo a luz que me ilumina porque me 
I em bra a do teu othar, tao languido e tao doce . . • , 
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PO,RTO ACADEMICO 3 

' 

0 . ROMPIMEN.TO 
P,.o ARMANDO LUCASl de Medicina 
A-o T!TOLIVIO MOTA, de Letras 

M.tts o Corayao, num afinc·o taximetrico de obstinado, apenas monolo
gava; 

..... Na ••• o, nil. ... o - · 
Ia, sem dar por isso, deambulando entre flora~oes ex6ticas de loctus 

rubros e aromas indus de ciunamomo e verbenas. Cerebra, ouvindo o pano
rama policromo das horas passadas; e voltou-se a modos que mal-humorado 
porque o seu quase-rivat ia atras dele a campainhar aquila, como um r~ogio 
catalo ~ndo minutos, e interrogou·o acerbamente: 

-.~as nao c.o que? A modGs querias a sua humilha~ao de escrava, dela 
que 'dunca te pertenceu! ... 

Mas o Cora~ao, obstinado sempr~, apegado ao seu prop6sito, taxime-
trir .amente, seguia atnis dele a repetir o seu tinico monosflabo: 

-niL •• o, n1i. .. o-
, Paciente, esperou·o o Cerebra assentado na,rocha escalvada do crania, 

f'h emquanto que se reclinava, perto, o Cora~ao na alfombra quentc e macia 
«los pulmoes, pos-se a filosofar assim: . . . 

·
1 

-c. Porque has-de sempre ter despc1tos para com1go, mgrato? Procm·a 
ser razoavel. Ora diz: c.nao tenho eu sido tao condescendente comtigo a 
iPOntos de me deixar guiar peta,s tuas utopias? E tu, (.ja alguma vez co11· 
•descendeste comigo? 

E o Cer~bro pos-se a escuta da resposta, avidamente, como urn caca
dor cauteloso. Mas o Cora~ao, n·a sua casita cretone-rouge da area do 
peito, negativista e obsecado, repetia apenas, pendularmente: 

-- Na ..• o, niL •• o - . 
-l Para que a procuravas? Calavas-te a instantes, perplexo e exangue, 

qttando a vias a!guma vez. Tu e CJUC sonhavas com ela. E eu a dizer-te a 
cad a momenta: nao tenhas ilusoes, meu troveiro gent it.: ela e toda espirito, 
toda sensibilidade ..• E tu, respondias... · 

-NiL .. o, niL .. o- - . 
..,_ Exactamente como agora. ~ Porquc? Porque a ''iste dar esmofas a 

mendigoziv.hos rotos, certas tardes placidas, ao cair do sol. .. 
.. A pri:meira vez que guiz convencer-te do contrario, bateste para ai 

desordP_-m'ldo, tocomotivame11te, numa correria {]e lou co. C. Para que? Nao tc 
·' disse e!l que venceria por ti? Tinhas ainda ciume ... 

-Na.: .o, na ... o-
- Tinhas, nilo negues. Has-de ver sempre as coisas muito Ia a tua moda. 

--.., ~Que sabes tu da vida, meu poeta decadeAte? Yens-me que a saiidade e urn 
passado morto a viver deotro de ti ..• Olha que me tenho dado a decorar 
OS teus pensamentos de romantico .. , 

• 

« 0 am or e a unica e axiomatica acep~ao da vida. De cora~ao a cora~ao 
por longinquos que estejam, vai distancia menor que o comprimento d~ 
escada de seda de Romeu ... » 

E otha a que distancia que estas do cora~ao deJa, ing€muosito! 
«Para· a tuz dos olhos duma muther nao ha leis cte astronomia nem de 

6tica; Apaguem-lhes as luzes.' Etes ·continuarilo, telegJ·afos-morse da alina, 
S-0-S, S·O-S, pedindo socorro ao cora~ao que procuram ... >> 

«0 oxido de ferro-magnetico atrai os metais. Mas ninguem viu o iman 
atrair o iman. ' 

Os teus olhos a-traem os meus olhos; e ninguem viu o iman atrair o 
iman.» 

Depois, por certa noite amarga viste-a chorar. E vieste com outro: 
«Deus fez a fonte para o regato, e os regatos para os rios, e os rios 

para o mar, ~ o mar para a ideia do Infinito. c.Para que faria Deus tao 
1pequeninas as lagrimas da mulher? Uma lagri'ma pode encarcerar urn 
lnfinito de sentimentos; e, contudo, Deus fez o ma.r para a idei~ do In'iinito!» 

IE Ia sabias tu de que eram aquelas lagrimast 
i,Que de ganhos obtiveste em assim sentir, met-1 poeta decadente? Se 

nilo estou em erro foi a ti que urn doutor pe4iu um «autografo» de 
))_tllsacoes. Apresentou-te papel fumado e, por pena, o bico E qum aparelho. 
E tu disseste suspirante, que eram d·outras as tuas «penas>), citaste as de 
Fernando Caldeira, e tra~aate afinal umas garatujas de futurista ..• 

0 doutor, emquanto que fixava o «escrito», em goma-laca, dizia que tu, 
positivamente, nilo estavas bam; e n!io estavas ... -.... . 

0 Cora'cao, mais vagaroso nas falas, teve uma pausa antes de respon· 
der. Mas foi, daquela vez, ainda monosilabico, pendular: 

-Na ••. o, na ... o-
i E eit que sei porque! Ilusoes'! . 
Quando eu pensava coisas que !he dizia, tu eras um encantado 

ti'ovador que desse a voz a outro para lhe dizer as car1tigas. E quedava~·te 
assim a ~modos que enfelti.cado, coracao ·erguido como um sacn1rio de 
altar. lngenuo! Via.me ela so a miml faJava-rne a mim so! E obrigaste·me 
a romper com ela, fizeste que the dissesse o que nenhum de nos sentia 
e agora repetes a cada instante, · como que a coovencer-te a ti mesmo' 
esse ntio, ntio, de que a nao amas ja. ' 

Nao venhas mentir-me a mim que te conhe~o, meu amigo. Desde entao 
que andas a cata de novas sonhos que nao encontras. Estuda, estuda-te 
"as proporcoes quantitativas de hemoglobina; e faz, como eu que a nao 
lembro mais! Tu andas sempre a sonllar com eta ..• 
. 0 Coracao calou-se. E o Cerebro, sem querer estrenrecer '0 silencio, 

dtsse com a voz calada, _apenas .. de para comsigo: 
_- Quem cala... , . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. ..................... . 

- Assentado na frieza rochosa do cranio, o C,erebro ficou-se a scismar 
dolorosamente nessa mulher. Ganhara ainda uma vez o Coracao: c'.mas que 
culpa era a dele de viver no seu seculo progressista, de t er instalado o 
telegrafo receptor dos fenomenos telepaticos? Alcgrava-o ao menos que 
o seu nval ••• 

E o Cora~ao clamou ·mais alto, mais forte, monosilabico: 
~ Na .•. o! Na ... o! , 
C<>imbra, Qutubi·o de 1922 

CEUSTJNO GOMES 

(<Ia F, l\1,) 
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SUICIDIO MODERNO 

• I ·~~ 
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- Se nao aceita o meu ainor, suicido-me! 
- Meu Deus! Mas como? 
- Estudando .•• anatomia. 

~--------------------------00 
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M1ASCARAS "PELOS :TEA TROS 
AMORES ..• 

... E ;,todas as RJ.adrugadas 
"a Maria de olhos traquinos e tez 
:morena vinha para o quinteiro 
,esperar o seu namorado e ai, 
durante Iongo tempo, entre 
beijos e caricias, segredava os 
seus queixumes e as suas ale
grias. 

1NS'T ANT ANEO · to pin tada; no 2.\ hem; o3." 
. . - admicavel; no 4.0

, oem. (E' tao 
,Anunc1a-se a a~ertura _de _ bo!tf fazer elogios!) · 

ou~ro teatro da }nvrcta mas m~ ,.... 7 Adelina: bern, mas nao como 
felt_zmente c?m uma com9_a~ / devia ser uma artista da sua 
nl111a, d~ rev1sta e opereta .--(?). cate~oria . 
~ ~~b~~so te a{uel~ ~~e r<JUtr6· Rosa Cadete na Cecilia .agra. 
tro vezes p~/~sr r~ ... ou .qua- dou-me .. Temos. mu~hert . As 
frequenta diar' ..• o, e ho]e _os outras nram, d~sseram co1sas 
d l _ .. 1amente, sornn- e mostraram utoJlettes". 

o a arvP t " S · -dramat: -men ~ numa cena . acramento: meresc um bra • 
. , .,ca, tossmdo e boce- vo! Parabens · 

Espalhou-se na atdeia um 
borborinho que punha em rna 
.situa<;ao a rapariga. Ninguem 
ICOnhecia o vulto que, depoi~ 
.da n:eia_noite, aparecia_ d.9 ~0 
d~ tgreJa e todos os r<' ·.t)aze$ 
aftrmavam que o con' 1ersado 
nao era daquelas arrer'.Jondezas. 
Os pae~ da_ cachopa/ principia~ 
ram a mqureta_r-se~ (:om as pa· 
lavras .z?l!lbetewas. que as vezes . 
lhes dtngra~·- Eles bem .sabiam 
que a rapar1ga Hnha o seu na~ 
moric_o-fr_ota do tempo -mas 
nuP,ca a \'lram falar com ne
nh um"':apaz, 'no adfo, depois 
da;_ missa. 

1ar:~o num di<Hogo primoroso Alves da .Silva: ·como sem-
- e _dando palmas e pedim::lo pre, correcto. 

••bts" numa cena pornografica Jose Soares: defende-se com 

~ 

Novenas de maio. 0 attar 
Ida Virgem cobria-se de rosas _ 
Jperfumadas, de rosmaninho e 
,d'alfazema. E 'todas as tardes a 
iMaria de olhos tc.aquinos e tez '. 
morena la se i.a ajoelhar u er
midinha dalem para entoar 
canticos a Virgem Santa que 
com um sorriso eterno aben
<;_oava aquelas lindas raparigas, 
fll~as. ~a brisa e ... dos campos. 
PrtnCVjJtava a novena: 0 senhor 
abad·e ia lendo, aqui e alem, 
licc,es de crenr;a e de amor que 
todos ouviarri atentamente. 

E , a Maria estudava os ges~ 
·.tos, as maneiras e o sorriso 
·daquele homem que abrar;ava 
o celibattQ para viver com Deus -. I 

apenas com a cfen<;a. A's vezes 
chorava; uns solur;os abafados 
enrubesciam-lhe o rosto. E con
servava-se fitando o soalho ate 
ao fim da novena. A' 841Lda, 
nem mesmo olhava aquela Vir
gem sorridente entre rosas, ros~ 
manlnho e alfazema. 

'!< 
E todas as madrugadas, la ia 

sorrateiramente esperar o con· 
versado. Numa noite, ele che
gou embur;ado no seu capote 
e, tomando-lhe as maos depois 
de a beijar, segredou-lhe: 

- .Sabes que renlzo segaido? 
.Mett. pelos atalhos dr; Outeiro, 
destwrteando assim o mea per~ 
seguidor. Nao devo, porem, 
demorar-me para mea e teu 
bem. 

- Ntio, meu amor! Niio par
tas jd. Atnda mal se"Jtti os teas 
labios que me dtio vida ... 
Exijo os teas beijos porqu.e 
netes me perdi e netes qaero 
viver. Ntio vas! Alguma coisa 
agoirenta adivinho. 

- E se me descobrem? Ton:
tinha, rimatthti ett voltarei; te-
nlzo que partir. Adeus. . 

E num beijo prolongado fica
ram enla~dos. D~ repente um 
16do girou pelo ar e foi cafr 
em sucessivas pancadas sobre 
os dois amantes, sempre enla~ 

/ <;ados num beijo d'amor. 
>%< 

A ti'Zefa, a voz do honaem, 
correu de candeia na mao; o 
velho, tremuto e desgn::~;.d0, 
rouquejou: · 

- Ouvi tudo, mather. · A mo-
- ca estava perdida; vinguei-me! 

Chegaram ao quinteiro; quan
do a ti' Zefa alevantou a can· 
deia, viu ainda dois vultos 
abra<;ados e por terra, nuni 
arranco de morte e mergulha
dos em sangue1 0 velho incli
nou-se e, abnndo muito os 
olhos, gritou, num rftpido mo
vimento de espanto: 

- 0 sor JLbade! . .. 
Uma gargalhada atvar ecoou 

p~:o silencio da noite. 

* Amanheceu. 0 sino da igre-
jinha, em vez de chamar para 
a missa, dobrava a finados. 

E, no outro dia, aquela ca· 
chopa de olhos traquinos e tez 
morena Ia foi com o tonver
sado para o cemiterio de ao pe 
do monte. Ao passar · o aaom~ 
panhamento, o velho de cabe~ 
los desgrenhados e olhar louco, 
gritava junto ao- quinteiro: 

- Oh sar abadet Sor aba
de! .. . 

1918- (Inedito) 

ABILIO DE POMBEIRO 
'(Al"n,o da F, lie M.) 

e reles - anda por af radiante galhardia. 
d~ prazer porque vai ver: Re~ Ant6nio Melo, no Octavia ..• 
vistas. . mal, muito mal, o que me 

* * * admir6u. 
Em Franc;a, \pelos fins do Os outros conseguiram que 

seculo quinze, o clero creou a pe~a nao desagradassc por 
inventou as nMoralidades,, es~ sua culpa. 
pecie de satira aleg6rica per
sonificando os vfcios, as virtu
des, costumes, etc. 

Foi da cria~ao destas satiras 
que nasceram as chamadas 
11Revistas do ano" que entre 
n6s alcan~aram grande sucesso· 
pois eram escritas por mestres 
como D. Joao da Camat·a, M. · 
de Mesquita e ultimamente 
Eduardo Schwalback. 

Pois bern, ao que outr6ra se 
chamava uMoralidaden •devia 
hoje · chamar-se nao Revista 
mas sim Imoralidade! 

Ha contudo excep~oes, pois 
de vez em quando, aparece 
nos nossos .patcos uma Revista 

. digna de vertse e ouvir-se. 
* * * 

Ca para mim quando os 
reclames so falam dos cenarios, 
guarda-roupa e do coroo das 
mulheres, palp!ta-me um' fiasco 
e dos grandes. 

E se nao chegassem os exem
plos que temos tido ultima
mente entre n6s, bastava recor
dar que Horacia nas suas 
Epfstolas j.( dizia que o prazcr 
do teatro up .. --;ara dos ouvidos 
para os olhosn. 

E, meus caros, e urn facto, 
a Vida repete-se; Ontem como 
IIoje, Hoje como Amanha .. , 

E ate outro dia! 

SA DA BANDEIRA 

Cera~tio Cego - 4 aetas de 
Martinez Serra. -

Pe<;a: 1.0 acto, regular; 2.0 

sofrfvel e seria bom se o au
tor nao lhe tivesse introduzido 
a personagem ridicula da pro
fessora; 3.0

, o melhor de todos; 
4.0

, quasi bom. 
Desempenhu: Aura no 1,0 

acto urn pouco {lfectada e mui· 

Homem da Cadeitinlza: ada
ptac;ao de Luis Palmeirim. 

Pec;a: Aquilo nao deve nem 
pode ser uma adaptar;ao por
que e uma palhac;ada e demais 
a mais de assunto vulgar. Re
peti<;oes constantes de frases· 
caUio na baila, saltos, pulos: 
tramhulhoes, um horhem a ca~ 
valo numa vassoura, etc., etc. 
Pobre teatro! 

Em toda a pec,;a hi uma 
cena boa- 0 final do 2.0 acto; 
e s6mente tres personagens 
com ruzao de ser: Sir james
o fteugmatico ingles; Pedro, o 
estudante ucom belo aspecto e 
belas cores•• ~ Irene, a gracio
sa apaixonad~. 

Desempenho: Alel(andre Aze
vedo lJ.£ Sir ]cmtes foi Mestre, 
provou pertencer aos nossos 
ARTIST AS. Atravessou toda a 
pec;a com delicadeza e Arte. 
No final do 2.0 acto criaria 
nome se ja nao o tivesse· 

Aura-muito bern na lre!le. 
Jose Soares - acertado no 

Pedro. 
Adelina-muito sogra ~ mui· 

to exagerada. De bam, apena$ 
a caracterisac;ao. 

Oscar Soares-numa camisa 
de 11 varas no papel de Am<"· 
rico. · 
~yda de ;J.Imeida ~ assim, 

ass 1m. 
Rosa Cadete- regular. 
Olavo Barros-- ridicuto em 

tudo! -
<;::enario sempre o mesmo que 

nao e mau; e o p1,1blico rirido 
como quando ia ver ali ao Cir· 
co o Rico<" Alex. 

Eis as impress5es pe 
... 

P. 0. 
(Aiuno !la F. de S,) 

·-D·ESPO-RTOS 
Pai·a comer;ar .. ; 
A falta duma sec<;ao despor-. 

tiva no nosso jornal, urri jornal 
academico e portanto urn jor
nal de . gente mo<;a, seria nao 

-s6 uma grande lacuna, mas 
mostrava tambem que a cultu
ra fisica nao nos merece a 
considera<;ao que por eta real-· 
mente temo's. ' · 

Ainda que nao tratemos aqui 
dos assuntos desportivos com 
o desenvolvlmento que lhes 
pode dar um jornal de espe
cialidade, esfor<;ar-nos-hemos 
por escrever sempre com justi
<;a, nao nos limitando as infor
ma<;oes, mas procurando por 
meio da no_ssa pen~ crear ade
ptos para a causa que nos pro
pomos defender. Mas ao mes
mo tempo, condenaremos os 
excess.os que a maioria dos nos
_sos homens de desporto prati
cam, avidos de gl6ria, com o 
unico fim de se salientarem, 
metendo-se a provas quando 
nao teem condic;oes fisicas para 
isso, ou tendo-as, vao para elas 

DR. AARAO DE LACERDA 
Tem causado muito agrado 

entre a,nossa Academia a no· 
ticia de que ia colabQJar no 
11 Porto Academico". ~ 

Com efeito no proximo nu· 
mero publicaremos urn artigo 
do eminente professor com o 
titulo Universidade Nova. 

Aproveitamos a ocasiao para 
felicitar este nQsso Mestre pe!a 
sua nomea<;ao de professor do 
Conservatorio de Musica do 
Porto. 

sem a devida preparac;ao, fa~ 
zendo esforc,;os verdadeira~ • 
mente brutais. Basta assistir
mos a uma corrida de fundo, 
de pedestrianismo ou natac,;ao 
para verificarmos isto. 

E praticando o desporto, mas 
regrado e metodicamente, que 
crearemos para a Patria ho· 
mens fortes e nao com estas 
brutalidades donde resultam 

- sempre consequencias muito 
funestas para ,aqueles que as 
praticam. 

Nao podiamos terminal- sem 
Saudar-tnOS OS semanarios uJn. 
victa Sport" e "Sporting" que 
tao brilhantemente veem fazen- . 
do 'propag.anda do desporto, 
saudando tgualmente os jor
naes diatios, que. nas suas .se
cc;5es resgectivas nos infor
mam do movimento desportiyo 
do. P?rto, be!Jl como do que 
tn~ts r_mportaf1tc_ ~~ passa peto 
pa1z fora. 

.\ ' 
SIL VEtRA RAMOS 

(Aiuno da F . de S.) 

A' IMPRENSA 

Agradece a Redac<;ao do 
~~Porto Academico" as lison
geiras referencias que· ao nosso 
jornal, fizeram nas suas colu
nas, aqueles grandes represen
tantes da Imprensa Portuguesa. 

-PORTO ACADEMICO 

Com a safda do presente nu~ 
mero vamos mandar cobrar 
as assinaturas correspondentes 
ao 1.0 trimestre. 
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4 t'ORTu 'AcADElVHCO 

o PORTO ACADEMICO, jornal de maior circulaclo em tOdo o orbe terraqueo, 
recomenda ao5 ·5f7 •. Academit05 e Ex. mas famillas as casas abalxo-tndlcada5 

!OF liS 
BHUQ(l€1ROB -Telefone, 302 - Enderevo teleg"fafico: BORGIRJJ!AO . 

64 a ~7, R. Bomjardim~P 0 R T 0 _;.. 57 a 59, R. Sa da Bandetra: 

A'GENCIAS 
LIS BOA 

l, P. do Munivipio, 3 
44, P • . do Arsenal, 46 

RIO DH:fANE!RO 
Rua da Alfandega, 24 -
Caixa numero 1.196 

~ GRANDES ARMAZENS 

I MoJDtes H·erminios 
461, R. Fernandes Tomaz==PORTO · 

I 
Uma semana de liquida~ao geral 

a pre~os baixos ! 
LAS DO POVO, em riscos ou xedresinhos para vestidos 

de senhora e creanca, grandes saldos para 2$750. LAS 
FINAS para toda o genero de ve~tidos, saldos para 10$, 9$ 
e 7$000. LAS ESTAMBRE, em padroes de fantasia, saldos 
pant 19$ e 16$500. LAS ESCOSESAS, em cores lindas e 
padro~ de novidade, metro 10$000. -BAETAS, fortes e de 
pura Hf, valendo 12$ e 14$, saldam-se a 8$000. CASIMIRAS 
para fa to, saldam-se coleccoes para 20$, 15$, 12$ e I 0!>000. 
CASIM.IR.I\S para sobretudos e c;asaco.s de senhora, saldos 
para 25$, 20$ e 17$500. COBERTORES mescla, born tama
nho e qualidade, que saldamos em dois lotes a 14$ e 8$500. 
COBERTORES finos desde 7$500. COLCHAS e A TOALHA
DOS, sortimento enorme que liquidamos com grandes aba-
timentos! . 

PANOS e . CASIMIRAS, proprias para cava e batina, 
metro 35$, 25$ ~.e 20$000. PANOS de nolva para enxoval, 
saldos desde· ·1 $950. BORDADOS suicos, grandes lotes, li
quidarnos a .l$00(1. CHALES de agasalho, sortido unico, para 
saldar, desde 8$500.- FLANELAS aveludadas, ern rarnagens 
e cores Jisas, saldos, desde 2$750. RISCADOS fortes, gran
des saldos que se liquidam desde 1$750. FANTASIAS de 
algodao para vestidos, saldos para 3$800 e 3$400: MEIAS 
para senhora e PEUG AS para hom em a 1 $200 e 1 ¢~000. 
LEN.;os de fantasia para homem e senhora, para 1$200 e son. . ----------------------------~------~ 

G E j T 8 0 D E LB N I F I G I ~ S D 0 P 0 8 T 0 

Bastos & Mattos e11t C.ta 
PANOS PARA CAPAS E BATINAS 

PRECOS AO ALCANCE DAS BOLSAS ACADEMICAS 
Raa de Santa Catarina (Angulo da Rua de Ptssos Manoel) 

--------------------------

CAMI71RIA 
OLIVE·IRA· 

15P, PRAt~ DA LIBERDADE, 16 

PORTO 

- - .--
.Evdereco telegratico: 

PORVIR 

Telefone 11umero 625 

Manuel Caetano del Oliveira & t.a Limitada 

PORTO 

PAP E LA~R lA IN D U STR ~A L 
E TIPOGRAFIA 

: Sebastiao d' Almeida · 
:. : ~J ! 

, .... :r..t! 2J.;.':Largo do Carmo - PORTO 
r.' 

' . , 
4 ·-· • .. . ·- • (' . 

Completo soNido em objectos d'escritorio e desenho. Espccialidacles. 
Papeis de /u.ro. Cart.eiras e Bilhetes de visita. 

Canetas de tinta permanente. 

l1IVR HRIH· 
-DE 

fernando Machado & c. a; L.da . 
COMPRA 

E VEND£ 
TODA A 

QUAL/DADE 
DE LIVROS 

NOVOS 
E USADOS 

ost<!.s 
NACIONAES 
E ESTRANOEIRAS 

Rua das Carmelitas, 15-PORTO 

FRBBIGD WE G DRI O.H 
(MOV!DA A ELECTRICIDAOE) 

Teter. 1717 Fundada om 1895 

I ' 
SA COS DE P APEL 

E CARTONAGENS 
r 

joao Augusto Pereira da Silva & F." 

138, Rua Jose Falcao, 150 

OS UOSSOS· fatos 
ESTARAO SEMPRE NOVOS 

1 •• 

se os comprardes 
na Casa DONAS 
Da COVI'LiiA 

PORQUE 

as suas fazendas 
- de ta para
SOBRETUDOS 
CASACOS 

. f A T 0 S 
·--v t: S T I 0 0 S 

ETC. 

sao de pura Ia apesar. de serem 
vendidos directamente ao pu
blico por PRE<:;:OS BARATISSIMOS 

• ao alcance de todas as bolsas 
. -

ON h brtcantes Donas, da .,. • • 
Co~ilh ii , sao os u nicos 
que teem um sortido com· 
plcto de Cflsimiras em to· 
dns as qualidades e .cores. 

Depositos de Vellda a reratho 

H~ PORTO: Rua de Fernandes Tomaz, 392-A ; 
'Em LISBDA: Rua dos Fanqueiros, 187-2." 

Para que todos leiam e saibam que . 

a BOYDL-Foto !t~li:!isd~rtt!!~~ ~: I<· 
I• e a qne melhores 

Esbooos apresenta. 
1 duzia de bilhetes postaes artisticos 15$00, 
6 retratos carteira (novidade , 10$00, 1 am- . S. 
pliac;ao, grande formato, com caixilho, 22$00 

R~A DO E30M~ARDIM, 2ee 
(FRENTE AOS BOMBEIROS VOLUNT ARIOS) 

-

C~!~de2~~J2~A 
(ANTIGA MERCEARIA FUNDADA EM,l818) 

Mendes Guimaraes . & 
lMPORTHOORES DE PUMOS E DE 6ENEK05 DE TODOS 05 ESTHDOS DO BRHZIL: 

Carne seca, linguas do ~io Grande, cam~riio se~o, pime~tjnlf~s, farinha Suruy, Matte 
ARROZ IGUAPE, cangtca, araruta, sajlu, poh1tlho fuba mtmoso tapioe9. do Para' 
farinha d'agua, piraructi, _tucupy, azeite dende, cafe Minas, Moka e todas as frutas 1 
S!Oiabada, rapa<lura, ma nola de capo!~, a!Jac~xi, C3.jti, coco, manl!a, tamarinho 

bananado, caJU cnstaltsado, etc. · ' 

PHRHT~ ESPWHii marcn "Pretiil~a, e. LHRHNJINHH marco "H~enida eentral, (reglsladas) 
REPUTADAS MARCAS E EXCLUSIVAS DESTA CASA 

COn"llaaOes - COMSIMac;:Oea 

Vinhos finos, · Cogna.cs, Licores e Champagnes 
--- Grosso e varejo ---

. 474, RUA DO BOIVUARDIM, 478 - Porto 
Telegramas PRETINHA: -- Usa-se o Codigo Ribeiro --.- :elefone, 1529 

CASA FUNDADA EM 1868 

DE L8Io & Irmao, L. da 

. . Casa editora d·,ts o bras de E .;a de Queiroz, Camilo Castelo Branco Ba-
st !to Teles, Co.elho Neto, Sth1Io Romero Jose Sampaio (Bruno) J a G 'L · 
M.urt)t, Guer~a Junqueiro, Te6filo Braga,' Euclides da Cunha Abel 08gtel~a\l't u~s 
Rthetro, Antero de Gluenbl, Padre A,1tonio Vieira Padre M o, oma.s 
Catdas, Fla:ubert, Renan, Haeckel Buchner Darwin Strauss Shaalnuese l Bernartdes, jose , , , , < . pcare, ~ c • 

FOTOGBBFIH GUEDES 
A mai:? premiada 
A mais preferida 

346, R. Santa Catarina, 356 

Cosa Havaneza 
REfS & FERNANDES, L.da 

12G, Pra.;a Carlos Alberto, 127 
Casa fundada em 1867- PORTO 
Tabacos Hacionaes ·e. Extrangeiros--Loterias 

e Petfutnarias 

-===== DE ====0:::== 

.2Ja414./>/ ..hrvAJ.h __2)0?-zd:z manool Bangui & D.ta, SUGBSSOfBS 
'.\ . . 62, R.~n ot snHln (nTnmn, ij4 / 

:~ :~~ ~- PORTO 
.t ... ,'< 

~c---C••• EapeclaJ de Artlgoe 

Rna 31 de Janeiro, 65==PORTn 
Foto~t•eOcoo e Spo':! .... 

ANDRADE MtL~, L. DA 

Relogios e sens = pertences = 
·u. 'Ui an ·L. 

ESPECIALIDADE EM ARTifiOS · DE~ MALHA 

R. Mousinho da Silveira, 234 
Y. L. dos Loio·s, 47--PORTO 

Comprac os vossos compcndios de estu'do na COMPANHIA PORTUGUESA 
EDITORA, pois 6 a casa que tem o maior sortido em livros escolares 
adotados para . os cursos de i.nstruyiio primaria, s~cundaria e ensino superior • 
Completo sorttdo de papelana e Material escclar. COMPANHIA PORTU
GUEZA EDITORA (Sucursal) - r 23, Rua do Almada-. P ORTO. 

/ 


