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Reclamações eleitoraes, 
decisão iusía

$  Yeneranòo T riW n a l i)a lelação túste bisíriía 
maneta inscrever nos çaí)ernos t>o recensea
mento eleitoral toòos os nossos correligioná

rios qxie t> eles Haviam sibo çxcluii)os

Para conhecimento dos 
nossos co rre lig io n á rio s  
transcrevemos ôje o acór
dão da relação do distrito 
que mandou incluir no re
censeamento eleitoral to
dos os eleitores que perten
cem ao glorioso Partido 
Republicano Portuguez, in
cluindo os de Canha e Sa
rilhos Grandes.

Por este documento se 
vê que a Razão e a Justiça 
estiveram sempre do lado 
do Partido Republicano o 
qual se limitou, apenas, á 
defensiva e a empregar os 
meios legais para que lhe 
fosse feita justiça.

Esta não tardou a fazer- 
se pois que o tribunal da 
Relação pronunciando-se 
sobre o recurso deu-lhe in
teiro provimento com o 
seguinte acórdão:

ACÓRDÃO EM CONFERENCIA NA 
RELAÇÃO

Em revogar a sentença de fl$. 
Cl, na parte recorrida, e em que 
0 juiz de direito de Aldegalega, 
em yi&ta da reclamação de fls. 2, 
do cidadão Graeiano Quaresma 
Ferra, mandou eliminar do res
pétivo recenseamento eleitoral os 
f)7 cidad.ãos mencionados na pe
tição de recurso de fls. 7.6, por
quanto vê se das certidões de 
Âs. 8 v. a 10, 12, 13, e 67 que 
uns não -foram intimados para os 
fins d.o art.0 22 do Código Elei
toral., já por serem desconheci
dos, já por se encontrarem an- 
sentes% já por 0 oticial de dili
gencias entender que não tinham 
direito ao voto, por não saberem 
escrever (!). já por motivos des 
conhecidos e outros foram inti
mados em 7 do mez passado pa
ra comparecerem no tribunal no 
dia 4 do mesmo mez (!), ficaado, 
assim, ispprova.da a mencionada 
reclamação em que os referidos 
reclamados, se consideravam anal
fabetos e sem que em tal falta 
de prova tivessem os mesmos 
qualquer responsabilidade.

Mandam, çotno consequencia, 
conservar a sua inscrição no res- 
petiyo recenseamento eleitoral.

Â pretenção do digno Magis
trado do Ministério Pî bliço não 
encontra apoio na lei.

Sem custas. Lisbôa, 1 de abril 
de 1914.

(aa) A. Monteiro, Tj. Santos 
e Arez.

A titulo de curiosidade 
damos a nota dos eleitores 
evolucionistas que foram 
mandados eliminar do re
censeamento;

Eleitores reclamados. • • ■ 215
D’este§ compareceram a fa

zer 0 seu requerimento. 
Apresentaram diploma es

pecial ......................
Mandado inscrever peia. Re

lação ........................
Exclu.id.osdoreyenseamento 

Total. . .

Por aqui se vê que os 
nossos amigos evolucionis
tas foram á lã e ficaram 
tosquiados, porquanto, ten
do-lhes sido excluídos do 
recenseamento eleitoral, no 
tribunal d’esta comarca, 61 
correligionários, a Relação, 
emquanto mandava inscre
ver todos os eleitores de
mocráticos, apenas dava 
provimento á reclamação 
do evoíucionista, sr.. Ja
cinto Simões Quaresma e 
desatendia os restantes 6o, 
simplesmente pelo fácto de 
não saberem lèr nem es
creve o.

Provado fica, portanto, 
que o evolucionismo local 
é que é, em grande parte, 
composto de analfabetos e 
não o Partido Republicano 
Portuguez, como eles pro
prios afirmavam.

Tenham paciência! A 
tempo os prevenimos da 
lição que iamos dar-lhes. 
Em querendo mais cá esta
mos e creiam que não nos 
serão nunca aborrecidos, 
antes pelo contrário, da 
melhor vontade e com to
do o gôsto.

A FESTA DO 
J I A B A L H O

Manhã serena, tépida. 
Uma réstea de sol nascen
te começa de espargir os 
seus revérberos dourados 
sobre os pontos mais ele
vados, como que a beijar 
a face da Terra. O  espaço 
apresenta-se duma diafa- 
neidade, dum  azul puríssi
mo, prenúncio de um so
berbo dia de luz. E’ o i.° 
de Maio, data soléne para 
todo o povo trabalhador, e 
a Natureza mãe, a grande 
Natureza, querendo cola
borar na festa dos desher- 
dados, ostenta as suas ga
las e louçanias para assim 
tornar essa festa mais be
la, mais brilhante,

Salvè, dia i de maio, dia 
de sol vivificante e açari- 
ciador!

Ficam desertas as fábri
cas e as oficinas, porque os 
seus habitantes, as inume
ráveis legiões dos explora
dos e oprimidos se ajun
tam neste dia, mais uma 
vez, para assim, clamar 
bem alto contra as iniqui- 
dades de uma sociedade 
egoista e má que, não obs
tante ser sustentada única 
e simplesmente pelo Tra
balho, se nega, todavia, a 
ceder-lhe o que de direito 
lhe pertence.

Outro significado da 
festa do i.° de Maio é, n u
ma cordial confraternisa- 
ção, estreitar bem mais os 
laços da indispensável soli
dariedade. Quando essa so
lidariedade estiver bem ci
mentada, quando for per
feita entre todos os traba
lhadores do mundo, terá 
fatalmente que rest)ar um 
brado immenso, atroador, 
que o tilintar sonóro de 
quanto ouro eziste não 
conseguirá abafar. Esse 
brado, que fará encolher 
cobardemente os tiranos e 
os opressores, sahido do 
peito de todos os que ge
mem sob o pêso de tanta 
desigualdade e de tanta 
iniquidade, será: —  Basta! 
Justiça!

E' a apoteoze grandiosa 
do solén.1 i.° de Maio.

Depois, numa sociedade

regulada pelas leis do Tra  
balho, perfeita e igual, no 
dia i de Maio memorar-se- 
ha apenas o início de uma 
era de paz e de concórdia 
entre todos os homens.

0 s animaes no fapão

Fala ao teu cavalo 
em vez de lhe bater, 
(diz Tolstoi), e um pro
vérbio francez afirma: 
«Vanx mieux douceur 
que violence».

O s caminhos em todo o 
Japão são excelentes, dil-o 
o sr. Baldomero Garcia 
Sagastume* que em 1906 
foi encarregado ali dos ne
gocios da Republica A r
gentina (outro paiz com 
que Portugal muito pode
ria aprender— se quizesse)., 
e acrescenta que n’aquele 
império os condutores não 
batem nos animaes, e só 
excécionalmente vão mon
tados n’eles ou nos vehicu- 
los de que são condutores.

Jámais viu no Japão um 
animal chagado; para evi
tar feridas põem o sja p o -  
nezes quantidades enor
mes de palha de arroz e 
algodão sob as piores pe
ças dos arreios; não se 
empregam ali azorragues, 
nem os condutores suprem 
a falta d’elescom pontapés, 
em primeiro lugar porque 
não são propensos a bru- 
talidades e em segundo..... 
porque nao usa mnem sa
patos nem botas.

Como estimulo único 
note-se bem: com 0 estímu
lo'emprega-se  a voz, não 
em berros descomposto, 
como sucede tanta vez em 
Lisbôa, ou proferindo pra
gas e obscenidades, o que 
tambem muido se ouve.

Palavras t.estuaes do sr 
Sagastume:.

«Aqui parece que os 
animaes ignoram o que é 
a pancada, e nao deixam 
"por isso de cumprir da 
melhor vontade com o seu 
devera.

E’ ezátamente o contrá
ria do que sueéde entre 
nós;, muitos, animaes são 
cobertos literalmente de 
maus tratos e por isso 
mesmo que assim procede 
a ignorancia ou a maldade 
para com eles, esses entes

infortunados não sabem 
pozitivamente o que hão 
de fazer para agradar aos 
seus incompletos conduto
res.

Vaux mieux douceur que 
violence, dizem com todo a 
razão os francezes, e Tols
toi, mais concretamente 
recomendava:

Fala ao teu cavalo em 
vez de bater-lhe.

I . u r z  L e it ã o .

Comentários &  Noticias

U ísb valesaáe . . .  a valer
Na pretérita segunda feira deu- 

se n’esta vila, na rua do Cais, 
seriara 13 horas, a mais traiço
eira agressão de qne ha memó
ria n’estes sitios. Um troca tintas 
de aspéto repelente que se apre
senta como procurador de. .. 
cansas perdidas de nome Alvaro 
Valente, agrediu pelas -costas 
com uma bengakda, sem 0 mais 
pequeno, aviso nem que qualquer 
questão 0 motivasse, 0 nosso 
amigo- e estimado escrivão de di
reito d’esta Gomarca Figueirôa 
Junior que, despreocupadamente, 
se dirigia para 0 seu cartorio na 
praça da Republica-, fugindo, em 
seguida. 0 facto indignou, como- 
era natural, tanto os que. 3.;p.re- 
sencearam como os qne dspfvyis 
tiveram d’ele conhecimento. nSd > 
só pela fórma traiçoeira da agres
são, mas tambem olhando a que 
0 Valente... é, relativamente, 
um gigante comparando-o coro, 
aquele nosso amigo. Mas a isto. ha, 
ainda a acrescentar que o nosso 
amigo Figueirôa é um homem, 
muito doente e que a. mator par
te do tempo, and;* tolhido de. do
res, não. podendo quasi.mecher se.

Pois a cobardia do agressor le-.. 
vou 0 até a não respeitar isto, 
esquecendo que a sua,vítima se . 
havia, levantado ha pouco da. ca-, 
ma onde estivera alguns dias su
jeito a uma dieta que mais 0 eçt-, 
fraqueceu

Que se não esqueça, 0 Valen-.. 
te. . ., de acentar na sua cartei
ra de notas, a façanha de 27 de • 
abril d.e 1914!
";€âsíie® «le ©siissSiríi».,

Este nosso presado colega de 
Vila Nova de Gaia completou 
trez anos de ezistencia,. pejo. que 
muito 0 felicitámos, dezejando 
contiu.ue com imirneras prosperi- - 
d ades..
Ti*;íi>aflíos Mstiiasieffíal.s

A convite da comissão ezecu
tiva da camara municipal d.’este 
concelho esteve quinta feira pas-, 
sada n’esta vila a engenheiro. (Ja- 
bFal a fim 'de vêr a ordem dos. 
trabalhos, do cano do largo daw 
Calçada, e encarregar-sc d.a plan
ta para 0 paviihão-rotrete qua 
vai fazer-se, segundo parece, mv 
Jargo fronteir-o ás grandes- 
nas de serração da firma 

,ra.



Gy»rda republicauii
Não vimos, até ôje, a vanta

gem que oferece aos concelhos a 
guarda republicana, antes, pelo 
contrário, estarnos presenceando 
cjue isso é mais uma questão de 
luxo, visto que lhes custa bas
tante dinheiro, do que de utili
dade. E senão, vejamos: desor
dens nas ruas quasi todos os di- 
íis, cidadãos pacificos agredidos 
traiçoeiramente por moinantes á 
hora clara do dia, selvagerias 
praticadas nos pobres arbustos 
das praças públicas, roubo no 
peso e na medição dos género, lei 
te falsificado, peixe pôdre, dejé- 
tos e lixos lancadys á via pública 
a toda a hora, etc., etc. E o que 
faz a guarda republicana? Aqui, 
n’este concelho, vai ás estradas 
multar os condutores de carros 
porque n’isso tem uma parte da 
multa.

E nada mais.
Pois sabem de quem foi a lem

brança e a quem devemos este 
belo «bico d’obra»? Ao sr. Anto 
r.io José d’Almeida quando mi
nistro do interior no GoYêrno 
Provisorio.
VautiaiSsmo

Supúnhamos ter já acabado 
a malvadez, n’est& vila, mas infe
lizmente enganámo nos, continúa.

Isto vem a propósito d’umas 
cinco árvores que apareceram na 
praça da Republica, partidas pe
lo tronco.

A camara contenta se em la
mentar o facto, o qiie para nós 
tambem é criminozo, visto que 
para salvagens todo o rigor da 
lei é sempre pouco. Uma lição 
graúda ao primeiro, e veremos 
depois se dá ou não resultado.
B r .  Affosiso Cosia

Deve efetuar-se no prócimo 
domingo, 10 do corrente, uo Co
liseu dos Recreios, a festa em 
hom enagem  ao eminente estadis
ta, sr. dr. Afonso Costa, para en
trega da menéagem que as comis
sões politicas de Risbôa resolve, 
ram entregar como prova de so
lidariedade çom a sua gigantesca 
obra politica e administrativa,
A traiçoeira agressão

Alguns evolucionistas, tendo 
çonheçimento da traiçoeira agres 
são de segunda feira feita ao nos 
so b.onri amigo e valioso comli 
gionario Figueirôa Junior, apres
saram-se logo a dizer que o agres- 
çor não era evoíucionista.

Se bem que o partido evolu- 
eionista tem estado na oposição
e, ce,n?o todos os partidos da opo 
sição, (eia sido áspero no ataque, 
é certo porém que tem á sua 
frentç, homens honestos incapa
zes de consentir que tal mons
truosidade saisse de si.

N’es.te ponto fazemos lhe jus
tiça sem descrermos que em 
toda 5 par-te ha bom e mau. Fe
lizmente, o monstro, não compre- 
mete partido nenhum n’este con
celho. pnr qne ele mesmo res
munga ser só, embora por vezes 
mostçe pertencer $ todos. . .

K e H » iô cs |}£>Ii4ieas
Quarta e quinta feira realiza

ram-se reuniões de todas as ço 
missões do Partido Republicano 
local conjuntamente com a cama
ra municipal e junta de paróquia, 
para.se nomear uma grande co
missão que tenha a seu cargo 
tratar d.os melhoramentos mais 
precisos para este concelho. Den
tre essa grande comissão esco
lheram se 21 correligionários que 
se viu estarem mais livres de' 
a fazei es. e em melhores condições 
de vida qne, formando quatro, 
cc-mijásoes, terão, pelo menos, 
juairo coriferenmas/com os mc-m 

êrno.•

© erissse «la Sfioiáa
O govêrno resolveu solicitar do 

Supremo Tribunal de Justiça a 
revisão do processo dos trabalha
dores rurais implicados no crime 
da Moita.

Feita a revisão do processo 
não resta dúvida que todos aque
les inocentes, vítimas somente da 
perseguição dos patrões, virão

diu, dizer que a comissão encar
regada de angariar prendas para 
a kermesse d’aquela Sociedade 
não tem pedido prendas em no 
me da filarmónica Democrática.

Espertezas tolas e modos de 
fazer politica servindo se de ocul
tar partidas de rapazes, a que 
nós até temos achado graça, e 
que, em vez de prejudicar qual-p e rs e r in c a o  uos u a u u c s , ” , ,i

gozar da liberdade a qne teem q«er das filarmónicas, antes lhes
V * t.pm rindo UCrOS.JUS

Inspor-

bros d.o jffovi

Venha a revisão do processo!
Uma reprcseuíação

Na quinta feira passada uma 
comissão de industriais de pada
ria pediu ao sr. administrador de 
este concelho para entregar ao 
sr. ministro do fomento uma re
presentação no sentido de ser 
remediada a falta de farinhas de 
2.a e s.\ O sr. José Luiz da 
Costa atendeu a comissão prome
tendo ir satisfazer o seu pedido.

Vialem gofauáii,,
Acaba de sair o n.° G d’este nos

so confrade de Canha, freguezia 
d’este concellip que, como os qug 
o precedem, apresenta se confor 
rue o seu programa: defensor das 
árvores, dos animais e das crian 
ças, o que onra sobremaneira o seu 
dirétor, o nosso amigo Artur 
de Jesus Oliveira,
Sfelhorameaito 

taute.
Começou terça feira e vai já 

bastante adiantada a obra do ca 
no do largo da Calçada que liga 
com o da rua Mártir de Mon 
tjuich.

Com vista aos qne afirmavam 
que esta obra nunca se faria.
ESegmíados «?o círetnlo 38

Domingo passado deram nos o 
prazer d’algumas horas de cava
co n’esta vila os nossos amigos 
e ilustres deputados d’este círcu
lo, srs. Gastão Rodrigues e Aç»i- 
bal Luçio. d’Azevedo., 
líesçauço semaual

Começou quinta feira passada 
conforme vontade do comercio 
local e deliberação da camara 
municipal, a ser respeitado o des
canço semanal n*este concelho 
talqual e|e devia ter sido decre
tado: por meio do encerramento 
obrigatorio.
KoeMáe

Tem estado gravemente snfer 
ma a exm.1 esposa do nosso bom 
amigo e prestante correligionário, 
José Pereira de Moura, estima 
do farmacêutico d’esta vila. Fa 
zçmos votos ardentíssimos pelo 
sen mais rápido restabelecimento.
I*B*ÍSÔCS.

Deram entrada nas cadeias de 
esta comarca durante a semana 
passada: José dos Santos Mi.nga 
tes Junjar, sol.teii;o, trahal.had.oç 
natural de Sarilhos Grandes, po 
furtar ao sr. Françisco da Costa 
Moura uma porção de fazendas 
Agost.inh.o Paneiro, José Saloio 
Manuel Pereira, Joaquim Calda 
ca, Antonio Savelha Junior, Jai 
me dos Santos, Manuel Joaquim 
Francisco Soares Canastreiro 
Manuel Paixão, Julio Augusto 
Ferreira, José Bernardes, Maria 
Augusta e Conceição. Lucia (a 
Ho oh a) todos acusados de furto, 
de cortiça nas propriedades dos 
herdeiros do sr. José Maria dos 
Santos. Izidoro Joaquim, casado, 
maritimo, de Sarilhos Pequenos, 
acusado de dirigir insultos aos 
membros da camara municipal 
da vila da Moita.
lisjuertezas 4oSa§

Ali, a «folha de cô.ve.», de ha 
muito empenhada em comprome 
ter a distinta Sociedade Filarmó
nica l.o de Dezembro, vem coni 
urna declaração qtie ninguém pe

tem dado lucros.
Que diabo! se têem falta de 

assunto por que não publicam os 
remeientos artigos e discursos do 
sr. Manuel Dias? Ao menos, esse 
senhor, esvurma tudo quanto os 
olhos lhe criam,
O 1 .° «!e Sfaio

A. prestante Associação de 
Classes Operarias d’esta vila ce 
lebrou no dia 1." de Maio nma 
sessão sojáne, afirmando assim a 
sna solidariedade com o proleta
riado de todo o mundo,

A’s 21 horas e meia abriu a 
sessão o presidente, sr. Manuel 
Ladislau que, dizendo faltar-lhe 
a prátjca que sempre é precisa 
em actos d’aqueles, nomeava 
quem melhor que ele pudesse 
desempenhar-se d’esse encargo e 
acabou por escolher o compa 
nheiro Teodoro Manuel Teixeira 
que nomeou para o secretariarem 
o sr. José Luiz dos Santos, dele 
gado da Associação dos Trabalha
dores Rurais, e a sr-s Maria Pa 
deira Rato, delegada da Associa 
ção das Operarias Chacineiras 
Formada a meza procedeu-se í 
leitura de ofícios e cartões de 
várias associações de classe e de 
recreio prestando a sua adezão 
àquele soléne acto, e em seguida 
o presidente convidou a insere 
ver-se quem quizesse uzar da pa 
lavra e a totpar o seu lugar pró 
cimo da meza da presidencia.

Fizeram uzo da palavra os opa 
rarios propagandistas João Gra
ça, Chincho e Antonio Franeis 
co Pereira, sendo aplaudidos. Fa 
choit a sessão, a presidente, sr. 
Teodoro Manuel Teixeira que re
comendou á assembléia a propa
ganda dos oradores que ali havi 
am feito uzo d.a palavra, afinnao 
do que pela violência nunca os 
elementos operários, çpnseguirão 
.. almejad̂  melhoria de situação 
para qiie ha tantos anos andam 
empenhados, e encerrou a sessão.

Aos oradores, aos delegados das 
asso.ciaçõ.es. e aos representantes, 
da imprensa foi oferecido um «co
po d’agua», trocando-se alguns 
brindes,

do os agrupamentos de associa
ções da mesma classe,
V s  avessas

Não sabemos se os leitores da 
«folha de côve» cá do burgo já 
repararam que na secção «0 que 
é preciso saber se», só veem coi 
sas velhas e sabidas de toda a 
gente. Ora vejam: Com data de 
26 de abril de 1914. fala das úl
timas festas dos prazeres. linha 
de desvio, adezÕes. . . exponta- 
neas, falta de instrução, trans
creve coisas d’outras «folhas» e 
depois repiza a amnistia, proro- 
gação das camaras, diz que se 
enganou, (?!!!) explica o que é 
Canalha pelo seu dicionário, fala 
do «superavit», depois d’nma 
idéia genial que-já vem d’um mé
dico de Gôa, nm casamento que 
se deu em Lisbôa, e fecha di
zendo-nos o que foi o espétáculo 
de ha sete dias no teatro Recreio 
Popular como se ninguém lá ti
vesse ido e precizasse saber o 
que |á se passou.

Malditos andam sempre ás 
avessas!

especial á Associação de 
Classes Operarias e grupo 

marilimos pelas coroas 
que ofereceram ao desdi
toso amigo e bem as^im a 
todas as pessoas que cer
raram os s è u s  estabeleci
mentos á passagem de tão 
triste acto,

A todos, pois, o seu e- 
terno reconhecimento.

Aldegalega, i de maio 
de 19 14-

«eajttilo m iiu ic ip a l
Continúa terça feira e termi

na sÔSta a, sessão plenária da 
Camara rouniçipal d’este conce
lho, proroguda p̂ ra a conclusão 
d’algun.s trabalhos apresentados 
em abril último.

Como abre e fecha em dias 
aziagos, será, preciso, todo o cui 
dado não apareça deppis algum 
aleijão dificil de cura. ,.
1% o inça ção.

Foi nomeado escrivão, da di 
çeito do 1.° oficio d’es,ta comarca 
o nosso bom amigo e prestante 
correligionário Alvaro Godinho 
do&- Reis Cardoço., que h.a apró.ci- 
madamente um ano desempenha 
va, cQ.mo substituto,, com ?ç1q e 
inteligencia, o, lugar para que, 
com toda a justiça, açaba de ser 
nomeado- Ao amigo Cardozo o 
nosso abraço, de felicitações,.
Associações «te classes 

trabaghatforas.
0 govêrno, comemorando a 

data tio 1." de Maio. apresentou 
á Camara dos Deputados, o pre- 
jéto de reforma da lei das asso 
ciaçõ.es de classes trabalhadoras, 
acabando assim com a ezigencia 
de autorisação prévia e perniitia-

ftíerniesse
A Comissão encarregada da 

kermesse em favor da Banda 
Democrática marcou terreno pa
ra a sua barraca na praça da 
Republica conforme seu pedido 
de licença á camara municipal. 
Vemos porém que uma outra bar
raca e para o mesmo fim está 
quasi no terreno marcado por 
aquela comissão. Nâo queremos 
saher de quem partiu o abuso; o 
certo porém, é que o que se fez não 
é proprio de quem se presa. Mas 
como. o mal é feito aos democrá 
ticos, estes saberão transigir pa
ra que tudo corra b.em.
aresta «Se anilgos

No dia 1 de Maio o nosso 
amigo e prestigioso covreligiona 
rio Alvaro Godinho dos Reis 
Cardozo afereceu no Hotel Repu 
biica, a alguns dos seus amigos, 
uma taça de champ.agne trocan
do-se n’essa o.c$sião. afetuosissi 
mos brindes,
|)0 lhraaees

Pelas 4 horas de domingo pas
sado deu á luz com muita felici
dade uma linda e robusta crian 
ça do sexo masculino, a exm. 
esposa do sr. Amandio Batista, 
conceituado, comerciante 4.’es ta 
vila

—Tambem na terça, feira, pe
las 20, horas., deu á. luz uma in
teressante criança, do sexo femi
nino a exm.® esposa do nosso, 
bom amigo. Domingos Mendes, 
muito onrado e estimado proprie
tário d’esta vila.

ÂNUNCiOS 

A i q - x j - i s r c i o

Gertrudes da Piedade 
Serra, Alice Marques Ser
ra e seus fiíhos, extrema
mente penhorados, agra
decem a todas, as pessoas 
que prestaram, a. honra de 
acompanhar á sua última 
morada 0 seu muito que
rido e sempre chorado fi
lho, marido ç pae Anto
nio João Serra, bem como 
á digníssima Cam ara Mu
nicipal, ao Centro Repu
blicano Democrático, C o r
po de Bombeiros Voluntá
rios, Associação dos T ra
balhadores Rurais, Junta 
de Paróquia, redação du 
jornal 0  Domingo e em

(1.* publicação)

Fa^-se sabe?', que no dia 
vinte e quatro de maio pró
cimo, pelas do\e horas, á 
porta do tribunal judicial 
d'esta comarca, sito na rua 
do Caes d'esta vija, se ha 
de proceder á. arrematação 
em hasta pública dos pré
dios e dominios. dirétos adi
ante descritos, penhorados 
na execução por custas e sê
los que o Mmislc.no Públi
co, de esta comarca move 
çontra os herdeiros de Dom  
Antonio l.u i" Pereira 
Coutinho, que fo i ae A l
cochete, representado por 
Dom Antonia Xavier Pe
reira. Coutinho e esposa 
Dona Maria da Madre 
Deus Pereira Coutinho, 
ViUVa,. Dom João Paçkeço 
Pereira Coutinho e esposa, 
Dom Jerónimo Pereira 
Coutinho Pacheco, de Sou
sa, viuvo, Dom Pedro Pe
reira Coutinho, viuvo, An-, 
tonio L u i\ Pereira Couti
nho, solteiro, maior, Dona 
Maria José Pereira da 
Graça Qoutinho, solteira, 
emancipada, Miguel Perei
ra Coutinho de Vilhena, 
menor e José Xavier Ve-. 
lasques Celestino Soares% 
maior, para pagamento da 
quantia; de trez mil tresen-. 
tos e qu.aren.td e seis esc io
dos e cincoenta e tre% çeii 
tavos e tre^ milessimos im
portancia das custas e sê
los contados nos referidos 
autos de execução e no in
ventario orphanologico a- 
penso, a que neste■ Jiu~o 
se procedeu por óbito do 
dito Dom Antonio Lifiç 
Pereira Coutinho.

Bcçns a: ueníter c que uão 
praça $eía primeira uej. 
— Bens siluatWí. nos con
celhos Alcochete e- Â U  
í)ct|alet]a Do Sibaíejo.

O  d< minio direçto d<ã



um escudo com laudemio 
de quarentena imposto 
num prazo sito no Pinhal 
Redondo, composto de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de frueto 
de que é enfiteuta Alfre
do Joaquim de Almeida, 
que vai á praça no valor 
de vinte e trez escudos.

22^90

O  dominio directo de 
um escudo e setenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto n'um 
prazo sito nas Vinhas 
Grandes, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que 
é enfiteuta Antonio Leite, 
que vai á praça no valor 
de quarenta e oito escu
dos e quinze centavos.

48^15

O  dominio directo de 
um escudo e cincoenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito nas Vinhas 
Grandes, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que 
é enfiteuta Antonio Augus
to de Oliveira, que vai á 
praça no valor de trinta e 
seis escudos e setenta e 
cinco centavos.

36$75

O  dominio directo de 
trinta escudos sem. laude
mio imposto num prazo 
sito no Pateo de Agua, 
composto de casas altas e 
baixas, uma ermida em 
ruinas, terras de semea
dura, um poço- e tanque 
de que são enfiteutas os 
herdeiros de Antonio Fer
nandes, que vai: á praça 
no valor de seiscentos es
cudos.

6óo$oo

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to num prazo sito no Cor
te do Moinho, composto 
de casas para arrecadação, 
terras de semeadura, vi
nha e arvores' de fruto 
de que é enfiteuta Anto-. 
nio Joaquim Relogio, que 
vai á praça, no valor de 
quarenta e quatro escu
dos.

44$oo

O  dominio directo- de 
um escudo e oitenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito no Corte do 
Moinho, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que 
é enfiteuta Antonio Joa
quim Relogio, que vai á 
praça no valor de quaren
ta escudos e dez centa-
VQS.

40^10

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto num pra
zo sito na Cova da Loba, 
composto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de fruto de que é enfiteu
ta Antonio Luiz Salgado, 
que vai á praça no valor 
de trinta escudos e seten
ta centavos.

3 o $7 o

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to num prazo sito nas Vi
nhas Grandes, composto 
de terras de semeadura, 
vinha e arvores de frueto 
de que é enfiteuta Antonio 
Luiz Salgado, vai á praça 
no valor de cincoenta e 
quatro escudos,

54$'o°

O  dominio directo- de 
dois escudos eom laude
mio de quarentena impos
to num prazo sito na C o 
va da Loba de que é enfi
teuta Antonio Pereira D u 
arte, composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de fruto, que vai 
á praça no valor de qua
renta e seis escudos e cin
coenta centavos.

46$5o

O  dominio directo de 
um escudo sem laudemio 
imposto n’um quintal sito 
no Pateo d’Agua de que 
é enfiteuta Antonio de 
Souza Ferra, que vai á 
praça no valor de vinte 
escud-os..

20 $00

O  dominio directo de 
um escudo e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena, imposto n’um 
prazo sito no pinhal Re
dondo,. composto de ter
ras de semeadura, yinha e 
arvores de fruto, de que 
é enfiteuta Francisco Ma
ria d.a Cruz,, que vai á 
praça no valor de trinta e 
quatro escudos e cinco 
centavos,.

O  dominio directo dc 
setenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto n’um prazo sito no 
Pinhal Redondo,, compos
to de terras de. semeadu
ra, vinha e arvores dc 
fruto de que é enfiteuta 
José Bernardino da Silva 
Cordeiro, que vai á praça 
no valor de dez-asete escu 
dos e sessenta e cinco cen
tavos.

O  dominio directo- de

um escudo com laudemio 
de quarentena imposto 
n’um prazo sito no Pinhal 
Redondo composto de ter
ras de semeadura, vinha 
e arvores de fruto de que 
é enfiteuta Claudino José 
de Carvalho, que vai á 
praça no valor de vinte e 
trez escudos.

23$oo

O  dominio directo de 
um escudo com laudemio 
de quarentena, imposto 
num prazo sito no Pinhal 
Redondo composto de ter
ras de semeadura, vinha 
e arvores de fruto de que 
é enfiteuta Domingos Joa
quim de Almeida, que vai 
á praça no valor de vin
te e trez escudos.

O D O M I N G O  _

O dominio directo de 
um escudo e oitenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito nas Vinhas 
Grandes, composto de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de fruto 
de que e enfiteuta Domin
gos da Silva Russo, que 
vai á praça no valor de 
quarenta- e quatro escu
dos e dez centavos.

44^ 10

O  dominio directo de 
dois escudos e sessenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito no Moinho Ve
lho, composto de* terras 
de semeadura, yinha e-ar
vores dc fruto e um moi
nho de vento de que são 
enfiteutas os herdeiros de 
João Severo Bolacha, que 
vai á praça no valor de 
sessenta e oito escudos e 
setenta centavos.

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito nas Vinhas 
Grandes,, composto de 

'terras de semeadura, vi
nha e arvores de írueto de 
que é enfiteuta Francisco 
dos Santos Pacheco, que 
vai á praça no valor de ses
senta e um escudos e oiten
ta centavos.

61 $80

O  dominio- directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio 
de quarentena imposto 
num prazo sito na Cova 
da Loba,, composto de 
casas para arrecadação, 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de frueto 
de que é enfiteuta, José 
Antonio Paulada, que- vai 

-á praça no valor de- ses.-

senta e dois escudos e cin
coenta e cinco centavos.

Ô2$DD

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena, im
posto n um prazo sito na 
Nova Colonia, composto 
de terras de semeadura, 
yinha e áryores de frueto 
de que é enfiteuta Francis
co da Costa Rodrigues, 
que vai á praça no yalor 
de quarenta e seis escu
dos e cincoenta centavos.

46$5o

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to num  prazo sito no Pa
teo d’Agua composto de 
casas altas e baixas para 
habitação de que é enfi
teuta Francisco Neto Feli
ciano (herdeiros), que vai 
á praça no valor de ses
senta e nove, escudos,

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio 
de quarentena imposto 
num prazo sito na Cova 
da Loba composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que é 
enfiteuta Francisco Freire 
Caria Junior, que vai á 
praça no valor ue cinco
enta e oito escudos e cin
coenta centavos..

O  dominio directo de 
um escudo e quarenta 
centayos com laudemio de 
quarentena imposto n’um 
prazo sito no Pinhal Re
dondo, composto dfi ter- 
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que é 
enfiteuta- M.anuel Francis
co do Rodeio, que vai 
á praça no valor de trin
ta e quatro escudos e cin
co centavos.

34$o5

O  dominio directo de 
trez escudos com laude
mio de quarentena impos
to num prazo, composto 
de casas altas e baixas 
com quintal sito no Lar
go da Igreja de que é en
fiteuta Francisco da Silva 
Fernandes, que vai á pra
ça no valor de oitenta e 
oito escudos e cincoenta 
centavos.

Q  dominio directo de 
;sessent.a,centavos com lau
demio de quarentena im 
posto n’um prazo sito na 
Vara Longa,, composto de 
terras de semeadura,, vi- 
inha e- arvores de fruto

3

de que é enfiteuta Manuel 
Sebeira, que vai á praça 
no valor de vinte escudos 
e setenta centavos.

20^70

O  dominio directo de 
quatro escudos e vinte 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito no Pinhal Re- 
dondo, composto de casas 
para arrecadação, um pe
queno pinhal, terras de 
semeadura, vinha e arvo
res de fruto de que é en
fiteuta Francisco Tavares 
da Silva Falcão Sobrinho,, 
que vai á praça no valor 
de noventa e cinco escu
dos e noventa centavos.

95$90 '

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to n’um prazo sito na C o 
va da Loba, composto de 
casas para habitação e ar
recadação, uma fábrica de 
tijolo, terras de semeadu
ra-, vinha e arvores de fru
to- de- que é enfiteuta 
Francisco Vialade, vai á 
praça no valor de cincoen
ta e um escudos e-cincoen
ta centavos-.

5i$ 5õ

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto num pra
zo sito na Cova da Loba,, 
composto de casas, de- ar-, 
recadação,, terras de se-, 
meadura, vinha e arvores 
de íruto de que é enfiteu* 
ta Jacinto José da Mónica, , 
que vai á praça no valor 
de trinta e seis escudos: e- 
noventa centavos.

36$90

O  dominio directo de 
um escudo e sessenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito na Cova da Lo
ba, composto de terras de 
semeadura, vinha e arvo
res de fruto de que é en
fiteuta João Francisco C a - . 
breira, que vai á praça no 
valor de quarenta e um 
escudos e vinte centavos,

41-$20 •

O  dominio directo de 
um escudo e oitenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto n’um 
prazo sito nas V inh as. 
Grandes, composto de ca
sas para arrecadação, ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que é 
enfiteuta João d’0!ive ira  
Rijo (herdeiros), que vai á ; 
praça no valor de quaren-^ 
ta e dois escudos e dt-S: 
centavos.

42-? m



O D O M I N G O

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo sito no Pa
teo d'Agua, composto de 
casas altas e baixas com 
quintal de que é enfiteuta 
João de Oliveira Rijo, que 
vae á praça no valor de 
quarenta e sete escudos.

4 7 $ ° o

O  dominio directo de 
dois escudos com laudemio 
de quarentena imposto em 
um prazo sito na Avenida 
Antonio José 3’Almeida, 
composto de casas altas e 
baixas de que é enfiteuta 
João de Paiva Menice (her
deiros) que vae a praça no 
valor de quarenta e oito es
cudos.

48^00

O  dominio directo de 
oitenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto em uui prazo sito 
na Vara Longa, composto 
de terras de semeadura, 
vinha e arvores de frueto 
e um pôço de que é enfi
teuta João dos Santos Dou
rado, que vae á praça no 
valor de vinte e quatro 
escudos e sessenta centa
vos,

24S60

O  dominio directo de 
noventa centavos com lau
demio de quarentena im
posto em um prazo sito na 
Vara Longa, composso de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de frueto de 
que é enfiteuta João dos 
Santos Dourado, que vae 
á praça no valor de vinte e 
seis escudos e cincoenta e 
cinco centavos.

26$55

O  dominio directo de 
um.escudo e quarenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena, imposto em 
um prazo sito no Pinhal 
Redondo, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de frueto de que é 
enfiteuta Marianna Roza, 
que vae á praça no valor 
de trinta e quatro escudos 
e oitenta centavos.

34^80

O dominio directo de 
quarenta centavos com 
laudemio de quarentena 
imposto em um prazo sito 
no Caródes, composto de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de frueto de 
que é enfiteuta Joaquim 
Luiz Issa, que vae á praça 
no valor de dezenove escu
dos e cinco centavos.

i 9$o5

O dominio directo de
dois escudos e oitenta cen
tavos com laudemio de

quarentena imposto n’um 
prazo sito nas Vinhas G ran
des, composto de casas 
para arrecadação, pôço, 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de frueto 
de que é enfiteuta Joaquim 
José Lucas (herdeiros), que 
vae á praça no valor de 
oitenta e oito escudos e 
trinta e cinco centavos.

88$35

O  dominio directo de 
dois escudos e vinte cen
tavos com laudemio de 
quarentena, imposto n'um 
prazo sito na Cova da Lo
ba, composto de uma ca
sa para arrecadação, ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de frueto de que é 
enfiteuta Virgilio Carlos 
Mendes, que vae á praça 
no valor de cincoenta e do
is escudos e noventa cen
tavos.

52$go

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito no Corte do 
Mouro composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de frueto de que é 
enfiteuta Joaquim Palpita 
que vae á praça no valor 
de trinta escudos e quinze 
centavos.

3o $ i5

O  dominio directo de 
dois escudos com laudemio 
de quarentena imposto em 
um prazo sito no Esteval, 
composto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de frueto de que é enfiteu
ta José Antonio Alberto, 
que vae á praça no valor 
de cincoenta escudos e vin
te e cinco cent.

5o$2 5

O  dominio directo de 
sessenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto em um prazo sito na 
Vara Longa, composto de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de frueto de 
que é eufiteuta José dos 
Anjos G rilo  (herdeiros) que 
vae á praça no valor de de
zenove escudos e vinte cen
tavos.

19S20

O  dominio directo de 
um escudo com laudemio 
de quarentena imposto em 
um prazo sito na Cova da 
Loba' composto de terra 
de semeadura, yinha e ar
vores de frueto, de que é 
enfiteuta José Antonio da 
Silva Chico, que vae á pra
ça no valor de vinte e sete 
escudos,

27^00

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta

centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito na Cova da Lo
ba, composto de terras de 
semeadura, vinha e arvo
res de frueto, de que é en
fiteuta José Augusto de 
Sousa Rego que vae á 
praça no valor de sessenta 
e seis escudos e oitenta 
centavos.

66$8o

O  dominio directo de 
oitenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto em um prazo sito 
nas Vinhas Grandes, com
posto de terras de semea
dura, vinha e arvores de 
frueto de que é enfiteuta 
José Contramestre, que 
vae á praça no valor de 
vinte escudos e sessenta 
centavos.

20$60

O  dominio directo de 
um escudo e quarenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto n’um 
prazo sito no Pinhal Re
dondo, composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de frueto e um pe
queno pinhal de que é en
fiteuta José Fernandes A- 
leixo, que vae á praça no 
valor de trinta e cinco es
cudos e trinta centavor.

35$3o

O  dominio directo de 
trez escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito no Pinhal Re
dondo, composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de frueto de que é 
enfiteuta José Manuel do 
Rodeio, que vae á praça 
no yalor de setenta e dois 
escudos e quarenta centa
vos.

73$4°

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua- 
rentena imposto em um 
prazo sito no Pinhal Re
dondo composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de frueto de que é 
enfiteuta José Manuel do 
Rodeio, que vae á praça 
no valor de vinte e cinco 
escudos e noventa centa
vos,

? 5$9o

O  dominio directo de 
um escudo e cincoenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto em 
um praso sito no Moinho 
Velho, composto de casas 
para arrecadação, terras 
de semeadura, vinha, e 
arvores de fruto de que 
é enfiteuta José Maria 
Mendes, que vae á praça 
no valor de quarenta es-,

cudos e cincoenta centa
vos.

40$5o

O  dominio directo de 
trez escudós e cincoenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto em 
um prazo sito no Paço 
Velho, composto de ter
ras de semeadura, vinha 
e arvores de frueto de que 
é enfiteuta José Maria 
Mendes, que vae á praça 
no valor de setenta e sete 
escudos e vinte e cinco 
centavos.

77$25

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito na Lagôa da 
Pedra, composto de ter
ras de semeadura, vinha 
e arvores de frueto de que 
é enfiteuta José Narciso 
Godinho, que vae á praça 
no valor de trinta e trez 
escudos e quarenta centa
vos.

33^40

O  dominio directo de 
trez escudos e vinte centa
vos com laudemio de 
quarentena imposto em 
um prazo sito na Abreto- 
nica, composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de frueto de que é 
enfiteuta José Neto Pi- 
nheirinho, que vae a pra
ça no Yalor de setenta e 
trez escudos e sessenta e 
cinco centavos,

73S65

O  dominio directo de 
sessenta centavos com 
laudemio de quarentena 
imposto em um praso sito 
na Vara Longa, composto 
de casas para arrecada
ção, poço, terras de se
meadura, vinha e arvores 
de frueto de que é enfiteu
ta José dos Santos Réis, 
que vae á praça no valor 
de desanove esdudos e se
tenta centavos.

19^70

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito na Aldeia Velha 
composto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de frueto de que e enfiteu
ta José Sequeira Junior, 
que vae á praça no valor 
de cincoenta e sete escu
dos e quinze centavos.

573 i 5
O  dominio directo de 

um escudo com laudemio 
de quarentena imposto 
ern um prazo sito no pi
nhal Redondo, composto 
de terras da semeadura, 
vinha e arvores de frueto

de que é enfiteuta José 
Vicente Gonçalves, que 
vae á praça no valor de 
vinte e trez escudos.

23$00

O  dominio directo de 
oitenta centavos com lau
demio de quarentena, im
posto em um prazo sito 
na Avenida Antonio José 
d Almeida, composto de 
um quintal de que é enfi
teuta Gertrudes Ladistau 
que vae á praça no valor 
de desasseis escudos e 
vinte centavos.

i 6$20

O  dominio directo de 
um escudo e quarenta 
centavos com laudemio 
de quarentena imposto 
em um prazo sito no Pi
nhal Redondo, composto 
de terras de semeadura, 
vinhas e arvores de frueto 
de que é enfiteuta José 
Maria Vintem, que vae á 
praça no vaiar de trinta e 
quatro escudos e oitenta 
centavos,

34^80

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito no Paço Velho, 
composto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de frueto de que é enfi
teuta Manuel Soeiro C a 
cheira, que vae á praça no 
valor de vinte e oito escu
dos e quarenta centavos.

2834a

O  dominio directo de 
um escudo e cincoenta 
centavos com laudemio 
de quarentena imposto 
em um prazo sito no Vale 
do Salgueiro, composto 
de terras de semeadura, 
vinha e arvores de frueto 
e um poço de que é enfi
teuta a viuva de Joaquim  
Fernandes Supeles, que 
vae á praça no valor de 
quarenta e nove escudps 
e vinte e cinco centavos,

49$2 5

O  dominio directo de 
vinte centavos com laude
mio de quarentena, im* 
posto em um prazo sito 
no Vale de Salgueiro, 
composto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de frueto de que é enfiteu
ta a viuva de Manuel Ta
vares de Pinho, que vae á 
praça no valor de nove es
cudos e quarenta centa
vos.

9S4Q

O  dominio directo de 
seis escudos com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo sito na
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rua Almirante Cândido 
dos Reis, composto de ca
sas altas e baixas com 
quintal e poço de que é 
enfiteuta João Soares, que 
vae á praça no valor de 
cento e cincoenta escu
dos.

i 5o$oo

O  dominio directo de 
um escudo com laudemio 
de quarentena imposto 
em um prazo sito na Vara 
Longa, composto de casas 
para arrecadação, terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de fruto de que é 
enfiteuta Joaquim G re g o 
rio Nepomuceno Serrano, 
que vae á praça no valor 
de cincoenta e quatro es
cudos e cincoenta centa
vos,

54$ 5 o

O dominio directo de 
Idois escudos e quarenta 
> centavos com laudemio de 

quarentena imposto num  
prazo sito na Cova da Lo
ba composto de casas pa
ra arrecadação, adega, ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de frueto de que é 
enfiteuta Nuno Alves Tia- 
go Fernandes, que vae á 

. praça no valor de sessenta 
e seis escudos e oitenta cen
tavos.

66$8o

O  dominio directo de1 , :

trinta centavos com laude- 
- mio de quarentena impos-

I
to em um prazo sito na 
Cova da Loba, composto 
de terras de semeadura, vi
nha e arvores de frueto de 
que é enfiteuta Olimpia 
Maria de Pinho Gomes, 
que vae á praça no valor 
de onze escudos e sessenta 
centayos,

u  £60

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito no Valle Vaga
dos, composto de terras

I  de semeadura, vinha e ar-
I  vores de frueto de que é 

enfiteuta Paulo Tavares 
Peno, ue yae á praça no 
Valor de vinte e sete escu
dos e quarenta centavos.

2 7  S 4 0

O  dominio directo de 
dois escudos com laude-

I
’ mio de quarentena impos

to em um prazo sito no 
Valle Salgueiro, composto 
de terras de semeadura, 
vinha e arvores de frueto, 
de que é enfiteuta Rozen
do dos Santos Chocalho, 
que vae á praça no valor 

|  de cincoenta e sete escu- 
[ dos.

5 7 ^ 0 0

O dominio directo de

dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo sito na 
Avenida Antonio José de 
Almeida, composto de um 
quintal e casa para arreca
dação de que ê enfiteuta 
Manuel José Amador, que 

;vae á praça no valor de 
quarenta escudos e oitenta 
centayos.

40$80

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto em um 
prazo sito na Avenida An
tonio José d’Almeida com
posto de casas altas e bai
xas para habitação de que 
é enfiteuta Febronia da 
Conceição Peixinho, que 
vae á praça no valor de 
cincoenta e quatro escudos 
e oitenta centavos.

54S80

O dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito na Avenida An
tonio José d’Almeida com
posto de casas altas e bai
xas com quintal de que é 
enfiteuta Antonio João 
Gaspar, que vae á praça 
no valor de cincoenta cen
tavos,

55S8o

Q  dominio directo de 
quaren ta centavos com lau
demio de quarentena im
posto em. um prazo sito no 
Areias* composto de ter
ras de semeadura,, vinha e 
arvores de frueto. de que é 
enfiteuta Jbsé Maria Fer
reira, que vae á praça, no 
valor de dezaseis escudos 
e oitenta centavos..

16$8o

Q  dominio directo de 
dois escudos com laudemio 
de quarentena imposto em 
um prazo sito no Caro- 
des, composto de terras 
de semeadura, yinha e ar
vores de frueto de que é 
enfiteuta Maria Rita Lucas 
Salgado,, que vae á praça 
no valor de sessenta e u.m 
escudo e cincoenta centa
vos.

Dominios tfirectos no concc- 
llio òe Alcochete

O  dominio directo, de 
sete escudos em papel e 
quatro escudos em dinhei
ro ou o equivalente a. qua
tro escudos e trinta centa
vos, digo, trinta e cinco 
centavos, com laudemio 
de vinte imposto em, 
um prazo sito no Rua da 
Calçada, comporto de ca
sas altas e baixas para ha

bitação de que é enfiteuta 
Adelaide Maria da C o n 
ceição, que vae a praça no 
valor de oitenta e oito es
cudos e sessenta e cinco 
centavos.

88365

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo sito na 
rua do Passadiço, com
posto de casas altas e bai
xas para habitação de que 
é enfiteuta José Luiz Rei
çadas, que vae á praça no 
valor de quarenta e oito 
escudos.

48300

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio 
de quarentena imposto 
em um prazo sito na 
Guarda do Chafariz, com
posto de terras de semea
dura, vinha e áryores de 
frueto de que é enfiteuta 
José Luiz Reiçadas, que 
vae á praça no yalor de 
sessenta e um escudos e 
setenta centayos.

61 $70

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena imposto 
n um prazo sito na Guarda 
do Chafariz, composto de 
terras de semeadura, vi
nha, arvores de frueto de 
que é enfiteuta José Luiz 
Reiçadas, que vae á praça 
no valor de cincoenta e 
seis escudos.

56$oo.

Qj dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de vin
tena,,, imposto num  prazo 
sito na rua do Passadiço, 
composto de casas abar
racadas para habitação de 
que é enfiteuta José Luiz 
Reiçadas, que yae á praça 
no valor de vinte e oito 
escudos e. oitenta centa
VQS.

38380

O  dominio directo de 
quarenta centavos com 
laudemio de quarentena 
imposto em um prazo sito 
no Largo do Marquez de 
Soydos,. composto de ca
sas abarracadas para habi
tação de que é enfiteuta 
Alfredo dos Santos Guar- 
rancho, que vae á praca 
no valor de vinte escudos 
e oitenta centavos.

20.380

O dominio directo de 
quatro escudos com laude
mio de qaurentena imposto 
n'um prazo sito na rua da 
Mizericordia composto de 
casas abarracadas para ha
bitação de que e enfiteuta 
Angelina da Conceição, 
que vai. á praça oa valor

de oitenta e quatro escu
dos s setenta e cinco cen
tavos.

84$75

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta e 
oito centavos com laude
mio de qaurentena impos
to num prazo sito na La
goa das Cheiras, compos
to de casas de habitação e 
arrecadação, adêga, terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de frueto de que e 
enfiteuta, Antonio Almei
da Junior, que vae á praça 
no valor de setenta escn- 
dos e oitenta e seis centa
vos.

7 o$86

O  dominio directo de 
trez escudos sem laudemio 
imposto, num prazo sito 
no largo do Marquez de 
Soydos, composto de ca
sas baixas para habitação 
de que e enfiteuta Maria
na Augusta Carraça, que 
vai á praça no valor de. 
sessenta escudos.

6o$oo

O  dominio directo de 
quatorze fescudos e qua
renta centavos com laude
mio de dezena, imposto 
num  prazo sito na rua ca 
Mizericordia, composto dc 
casas que serviram de es- 
tagem de que è enfiteu
ta Rozendo de Sousa Ra
ma, que vai á praça no va
lor de trezentos e quaren
ta e nove escudos e vinte 
centavos..

349? - °

O  dominio directo de 
quatro escudos com lau
demio de quarentena im
posto num  prazo sito na 
rua da Mizericordia, com
posto de casas abarraca
das para habitação de que 
é enfiteuta Joaquim Rana 
que vai á praça no valor 
d.e oitenta e quatro escu
dos e setenta e. cinco cen
tavos.

O  dominio directo de 
oitenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto num  prazo sito no 
largo do Marquez de Soy
dos, composto de casas 
abarracadas para habita
ção de que é enfiteuta An
tonio Gomes da Anica, 
que vai á praça no valor 
de vinte e trez escudos e 
dez centavos.

2.3,510

O. dominio directo de 
nove escudos com laude
mio de vintena imposto 
num prazo sito na rua da 
Calçada, composto de ca
sas altas e baixas para ha
bitação de que é. enfiteuta 
Antonio dos Santos. Peli
ntra, que v.ai, a praça no

valor de cento e noventae 
oito escudos.

198^00

O  dominio directo de 
trez escudos e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto num pra
zo sito na rua da Mizeri
cordia, composto de cass 
abarracadas para habita
ção de que é enfiteuta Au
gusto Monteiro Fortes, que 
vai á prrça no valorde ses
senta e nove escudos e no
venta centavos..

69S90

O  dominio directo de 
nojenta centavos com lau
demio de quarentena, im
posto num  prazo sito no 
Largo Marquez. de Soydos 
composto de casas abarra
cadas para habitação de 
que é enfiteuta Bento Jo
sé Damiais, que vai á pra
ça no valor de vinte e qua
tro escudos e trinta centa
vos,.

2-4^3 o,

O  dominio directo de 
dois escudos com laudemio.; 
de quarentena imposto em* 
um prazo sito no Largo do.< 
Marquez de Soydos,. co m r  
posto de casas abarracadasi 
para habitaçãode qau são ■ 
enfiteutas os herdeiros do* 
Barão de Samora Correia* 
que vai á praça no va
lor de cincoenta e cinco es
cudos.

55|q q

$ O  dominio • direeto-, dg.; 
sis escudos, trez galinhas. 
e trez canadas de mel ou o , 
equivalente a sete escudes , 
e çincoenta e seis centevos 
com laudemio de quarente
na imposto num  prazo > 
sito na Lagoa das Cheiras, 
composto de casas para ar
recadação, terras de semea
dura, vinha e arvores de 
frueto de que é enfiteuta 
Calixto Correia que vai á 
praça no valor de cento e - 
sessenta e cinco escudos e 
quarenta e dois centavos.

i.65$42 .>

O  dominio directo de 
um escudo e sessenta 
centavos e uma galinha 
ou o equivalente a um es
cudo e oitenta e quatro 
centavos com landemio de 
quarentena, imposto n um 
prazo sito na Lagôa das 
Cheiras, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de frueto de que 
é enfiteuta Clemencia da 
Conceição Rei, que vai á 
praça no valor de quaren-v 
ta e oito escudos e trinta 
e oito centavos.,

48338.;

O dominio rfirecto. d&:
dezanove escudos e rfes.;
centavos com laudemio 4c.
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vintena imposto n’urn pra
zo sito na rua da Miseri
córdia, composto de casas 
altas e baixas para habita
ção de que é enfiteuta 
Domingos da Cunha Fia
lho, que vai á praça no 
valor de quatro centos e 
cincoenta e dois escudos 
e noventa centavos.

452^90

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio, digo, sem laudemio 
n’um prazo sito nas Ferra
rias, composto de casas 
para habitação terras de 
semeadura, vinha e arvo
res de frueto de que é en
fiteuta Domingos Rodri
gues Carvoeiro, que vai á 
praça no valor de quaren
ta escudos.

4o$oo

O  dominio directo de 
oito escudos e setenta e 
cinco centavos com laude
mio de quarentena impos
to n'um prazo sito na rua 
da calçada composto de 
casas aítas e baixas para 
habitação de que é enfi
teuta Francisco da Silva 
Carraça, que vai á praça 
no valor de cento e oiten
ta e trez escudos e doze 
centavos e cinco milessi- 
rnos.

i 83$ i2,5

O  dominio directo de 
quatro escudos e oitenta 
centavos com laudemio de 
vintena imposto n um pra
zo sito na Bracieira, com- 

♦ posto de terras de semea
dura, vinha e arvores de 
frueto de que é enfiteuta 
Franeico da Silva Carra
ça, que vai á praça no va- 

io r  de cento e nove escu- 
dps e vinte centavos. (E’ 
atravessado pela estrada 
de Atalaia).

IC9$20

O  dominio directo de 
setenta e cinco centavos 
com laudemio de quaren
tena imposto n'm prazo 
sito no largo do Marquez 
de Soydos, composto de 
casas abarracadas para 
habitação de que é enfi
teuta Matias Marquez, que 
vae á praça no valor de 
vinte e trez escudos e ses
senta e dois centavos e 
cinco cilecimos.

23^62,5

O  dominio directo de 
urn escudo com laudemio 
de vintena imposto num  
prazo sito no largo da Re
volução composto de ca
sas altas e baixas para ha
bitação (este praso é im
posto no rez do chão) de 
que é enfiteuta Francisco 
Jiosé’ Sales, que vai á praça, 
no valor de trinta e um 
estudos,

3 1 $oo

O dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito na Lagôa do 
Laparo, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de frueto de que 
são enfiteutas os herdei
ros de Francisco Sales Ra
mos, que vai á praça no 
valor de setenta e seis es
cudos e oitenta centavos.

76J80

O  dominio directo de 
um escudo e dez centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto num pra
zo sito no Largo do Mar
quez de Soydos, composto 
de casas abarracadas para 
habitação de que é enfi
teuta Franciseo Lei rias. 
que vai á praça no valor 
de trinta e trez escudos e 
noventa e cinco escudos.

33$g5

O  dominio directo de 
dòze escudos e noventa 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito no largo do 
Troino, composto de ca
sas abarracadas para ha
bitação de que é enfiteuta 
Gertrudes Oliveira Si
mões, que vai á praça no 
valor de duzentos e seten
ta e oito escudos e cinco
enta e cinco centavos.

2.78$55

O  dominio directo de 
dezoito canadas de mel ou 
o equivalente a cinco escu
dos e quatro centavos com 
laudemio de quarentena 
inposto em um prazo sito 
no Pinhal da Cilha, com
posto de terras de semea
dura e vinha de q ĵe é en
fiteuta Guilherme Tomaz 
da Costa, que vae á praça 
no valor de cento e um es
cudos e vinte e oito cen
tavos.

IO I$28

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto, num  
prazo sito da rua do Pas
sadiço de que c enfiteuta 
João Batista Canta, que 
vae á praça no valor de 
quarenta e oito escudos e 
cinco centavos.

1 oiti» r4d$oí)

O  dominio directo de 
dois escudos e duas gali
nhas ou o equivalente a 
dois escudos e quarenta e 
oito centavos com laude
mio de quarentena impos
to, em um prazo sito na 
Lagôa das Cheiras, com- 
poito de terras de semea

dura, vinha e arvores de 
frueto e um pequeno pinhal 
de que são enfiteutas Fran
cisco Justino Rodrigues e 
herdeiros de João Domin
gos Taneco Junior, que yae 
á praça no valor de sessen
ta escudos e oitenta e seis 
centavos.

6o$86

O  dominio directo de 
dois escudos e uma gali- 
nea ou o equivalente a do
is escudos e vinte e quatro 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto n’um 
prazo .sito na Lagôa das 
Cheiras, composto de ca
sas para arrecadação, ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que 
são enfiteutas Francisco 
Justino Rodrigues e her
deiros de João Domingos 
Taneco Junior, que vae á 
praça no valor de sesssenta 
e um escudos e sessenta 
centayos.

61 £60

O  dominio directo de 
trez escudos e sessenta cen
tavos e duas galinhas ou o 
equivalente a quatro escu
dos e oito centavos com 
laudemio de quarentena im 
posto num prazo sito na 
Lagôa das Cheiras com
posto de casas de habita
ção e arrecadação, adêga, 
poço, terras de semeadura, 
vinha e arvores de frueto 
de que é enfiteuta Francis
co Justino Rodrigues, que 
vae á praça no valor de 
cento e vinte e quatro es
cudos e cineoeuta e seis 
centavos,

124$56

O  dominio diréto d.e 
trez escudos sem laudemio 
imposto em um prazo sito 
no Largo do Marquez de 
Soydos, composto de casas 
abarracadas para habita
ção de que é enfiteuta Jo
ão Martins da Silva, que 
vai á praça no valor de 
sessenta escudos.

6o$oo

O  dominio diréto de 
trez escudos e sessenta cen
tavos com laudemio de vin
tena imposto n’um prazo 
si,to na Guarda do Chafa
riz, composto dè terras de 
semeadura, vinha e arvo
res de fruto de que é en
fiteuta Quirino da Trinda
de Mestre, que vai a praça 
no valor de oitenta e urn 
escudos e noventa centa
vos.

81 $90

O  d<'minio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo 'sito na rua Nuno 
Alves, composto de casas 
abaraacadas para habita
ção de que é enfiteuta

João Gonçalves, que vai á 
praça no valor de trinta e 
dois escudos e quarenta 
centavos.

32340

O  dominio directo de 
noventa centavos com lau
demio de quarentena im
posto num prazo sito na 
rua Direita, composto de 
casas baixas, primeiro e 
segundo andar para habi
tação de que é enfiteuta 
Joaquim Valentim, que vai 
á praça no valor de qua
renta escudos cinco cen
tavos.

4o$o5

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
vintena imposto n’um pra
zo sito no Vale de Mouro, 
composto de terras de se
meadura, vinha, arvores 
de fruto e adêga, de que 
é enfiteuta Zacharias Ro
drigues, que vai á praça 
no valor de noventa escu
dos e sessenta centavos,

90^60

O dominio directo de 
vinte e quatro escudos 
com laudemio de quaren
tena imposto numa mari
nha sita na Ribeira da 
Conceição, denominada a 
Gorda, de que é enfiteuta 
João Gonçalves, que vai á 
praça no valor de quatro
centos e oitenta escudos e 
vinte e c nco centayos.

480^25

O dominio directo de 
um escudo e sessenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto num 
prazo sito na Rua João 
Costa, composto de casas 
abarracadas para habita
ção de que é enfiteuta Jo
sé Luiz Antonio d’01ivei- 
ra, que.vai a praça no va
lor de 1. inta e seis escudos 
e vinte cemavos.

36$ 2 o

O  dominio directo de 
quatro escudos e cincoen
ta.centavos com laudemio 
de.vmtena imposto num  
praso sfto na rua João A l
ves, composto de casas al
tas e baixas para habita
ção de que são enfiteutas 
os herdeiros de Luiz Fran
ça,; que vai á praça no va- 
ior de cento e trez escu
dos e cincoenta centavos.

10335o

O  dominio directo de 
um escudo com laudemio 
de quarenta imposto em 
um prazo sito no Lagôa 
das Cheiras, composto de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de fruto de 
que é enfiteuta Antonio

Fernandes Carneiro, que 
vai á praça no valor de 
vinte e sete escudos.

O  dominio directo de 
seis escudos e trez gali
nhas ou o equivalente a 
seis escudos e setenta e 
dois centavos com laude
mio de quarentena impos
to num prazo sito na La
gôa das Cheiras, compos
to de casas para ha-bitã- 
ção e arrecadação, terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de fruto de que é 
enfiteuta Leonor Julia Pe
reira Fialho, que vai á pra
ça no valor de cento e cin
coenta e oito escudos e 
quatro centavos.

O  dominio directo de 
oitenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto n’um prazo sito no 
Largo do Troino, compos
to de casas abarracadas 
para habitação de que é 
enfiteuta Francisco Rodri
gues da Cruz, que vai á 
praça no valor de vinte e 
oito escudos e dez centa
vos,

28$ io

O  dominio directo de 
quatro escudos e oitenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto n’um 
prazo sito na rua João Al
ves, composto de casas al
tas e baixas para habitação 
de que é enfiteuta Manuel 
Gomes d'Anica, que vai á 
praça no valor de cento e 
quatro escudos e oitenta 
e cinco centavos.

104^85

O  dominio directo de 
dois escudos com laudemio 
de quarentena imposto em 
um prazo formado por 
trez glebas sito na Lagôa 
das Cheiras, de que é en
fiteuta José Maria Maneta 
composto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de fruto, que vai á praça 
no valor de cincoenta e 
seis escudos e vinte e cinco 
centavos.

56:j>2 5

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos, sem laudemio, impos
to num prazo sito no Lar
go do Marquez de Soydos 
composto de casas abarra
cadas para habitação de 
que é enfiteuta Antonio 
José Rato, que vai á praça 
no valor de vinte e quatro 
escudos.

24$ 0

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num 
prazo sito na rua da Pra-
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ca, composto de casas a- 
barracadas para habita
ção, de que é enfiteuta 
jvlaria Leonor Pereira Ne
pomuceno, que vai á pra
ça no valor de cincoenta e 
quatro escudos e trinta 
ceutavos.

54$3o

O  dominio directo de 
ym escudo, com laudemio 
de quarentena, imposto 
p'um prazo sito na Lagôa 
das Cheiras, formado por 
duas glebas, composto de 
çasas para arrecadação, 
terras de semeadura, vi- 
pha e arvores de fruto, de 
que é enfiteuta Maria Ro
ga Bessa, que vai á pra
ça no valor de trinta es
cudos e cincoenta centa
vos.

o vn» f
?o

O  dominio directo de 
sessenta e cinco centavos, 
çom laudemio de quaren
tena, imposto num  prazo 
sito no largo do Marquez 
de Soydos, composto de 
casa? de habitação, de que 
é enfiteuta Mariano José 
Moço, que vai á praça no 
valor de vinte escudos e 
dezesete centavos e meio.

20S17.5

O  dominio directo de 
trez escudos e vinte cen
tavos. çom laudemio de 
quarentena, imposto n’um 
prazo sito na rua da Mize
ricordia, composto de ca
sas abarracadas para ha
bitação, de que é enfiteu
ta Nicolau Francisco Freir 
re, que vai á praça no va
lor de sessenta e nove es
cudos e noventa centavos.

6'9$9°

Q  dominio direçto de 
quatorze e&çud.os, com lau
demio de quarentena, im
posto num prazo sito na 
Quinta da Marqueza* Vale 
d i Marinha Nova, com- 
pos|o de casas para habi
tação, pomar de laranjei
ras, poço, chaparral, um 
Pequeno pinhal, terras de 
semeadura e arvores de 
fruto* de que é enfiteuta o 
Visconde de Correia Go- 
d'.nho, que vai á praça no 
Valor de trezentos e oiten
ta e: cinco escudos e cin- 
Çoenta centavos,

385,$ 3o.

Q  dominio directo d.e
11 !H escudo, çom- laudemio 
de vintena,, imposto num  
Pfazo sito no largo da Re- 
vol.i]ção, composto de ca- 
Sâ  aíta.s. e baixas (este pra- 
?o é imposto no primeiro 
andar) de que é enfiteuta 
^jraciana das Dores Sea- 
bra, qye vai á praça no 
M o r de trinta e um escu-

3 i$oo

O  dominio directo de 
um escudo e trinta centa
vos, com laudemio de vin
tena, imposto n’um prazo 
sito na Bracieira, compos
to de terras de semeadu
ra, yinha e arvores de fru
to, de que é enfiteuta Joa
quim Taneco, que vai á 
praça no valor de trinta e 
oito escudos e vinte cen
tavos,

38$20

O  dominio directo de 
um escudo e quarenta e 
quatro centavos, com lau
demio de vintena, impos
to num prazo sito na Var- 
zea, composto de terras de 
semeadura e vinha, de que 
é enfiteuta Manuel José 
da Silva, que vai á praça 
no valor de quarenta e 
cinco escudos e trinta e 
seis centavos.

45336.

3propnet>at>c$ na íUnceílio 

íiç Alçochcfe

Uma marinha denomi
nada Pata, sita na Ribeira 
da Conceição, que vai á 
praça. n.o. valor de mi! tre
zentos e noventa e quatro 
çsçudos e trinta centavos.

i :394$3o

Uma marinha denomi
nada Iihoa, sita no Rio 
das Enguias, que vai á 
praça no valor d.e mil e 
doze escudos e quarenta 
centavos..

• 1:012^40

Um prazo foreiro em 
quarenta escudos anuaes, 
imposto em du.as mari
nhas denominadas Hortas 
e Parai^o que vai á praça 
n.o yalor de cem çscudtis.

io.o$oo

Quinta da Praia, com
posta. de çasas para habi
tação, altas e baixas, com 
poço de nora, pomar de 
laranjeiras, terras de « se
meadura, vinha e arvores 
de fruto, sita. no largo do 
Marquez de Soidos, da vi
la, de Alcochete, aeba-se 
atravessada pela estada 
makadame que vai á Ata
laia, que vai á. praça no va
lor de quatro mil e seis
centos escudos.

4:600^00.

Quinta das Fontes,, pra
zo foreiro em trez escudos 
anuaes,. çom laudemio de 
quarentena a Maria da Luz 
Cbatilhon, composto de 
pomar de laranjeiras,, poço 
çom. nprav terras de se
meadura e oliveiras, que 
vai á praça no yalor de 
mil quatrocentos e quatro 
escudos..

11404^00

Fazenda dos Barris, 
composta de casas para 
arrecadação, terras de se
meadura, vinha e arvores 
de fruto, que vai á praça 
no valor de um conto e 
duzentos escudos,

i;2oo$oo

Pelo presente anuncio 
são citados quaesquer cre
dores incertos para assis
tirem á praça afim de de
duzirem os seus direitos 
nos termos do artigo oito
centos e quarenta e qua
tro, numero um do código 
do processo civil,

Aldegalega do Ribatejo, 
2 i de abril de 1914.

V e rifiq u e i a ezatidáo;

O Ju iz  Ue D ire ito

Henrique Pinto da Mota.

O  E&çyivão do, í .°  o ficio

Alvaro Godinho dos Reis 
Cardoso.

gisto, por inteiro, fica a 
cargo dos arrematantes.

Aldegalega do Ribate
jo, 25 de abril de 1914.

O  E s c riv á o

João Frederico de Brito 
Figueirôa Junior.

V e rif iq u e i a ezatidáo:

O Juiz de Direito

H. Mota.

B IC IC L E T A S
Desde i 5$oo. 
Vendem-se, uzadas, em 

bom estado. Trata-se com 
Luciano Fortunato da Cos* 
ta, rua do Caes, n.° 21 =  
Aldegalega,

^ n s n j i s r c i o

A . 3N T U K Q I O

A L M I  
IJTfJO

( l . s publicação)

publicação)

No dia 17 de maia pró
cimo, pelas doze horas, 
á porta da tribunal Judi
cial d’esta comarca, por 
deliberação da conselho 
de familia e interessados 
nos autos de inventario 
orfanologieo a que neste 
Juizo se procede por obi
to de Manuel d.a Silva 
Carriço, morador que 
foi no Passil, vão pela se
gunda vez á praça para 
serem vendi.doa por pre
ços superiores, aos abaixo 
designados, os prédios se
guintes:.

1.° —  Uma fazenda, si
ta no Passil, freguezia de 
Alcochete, composta, de 
terras de semeadura, yi- 
nlia, casas de habitação, 
arrecadação, palheiro e 
pôço, foreira á camara 
municipal de Alcochete 
em i 3$76(5) anua.es, no 
valor de 400^00.

2.° —  Outra fazenda,.si» 
ta na Asseiceira, comarca
d.e Setúbal, composta dei 
terra de sem ead ura

No dia 17 de ro.aiô pró
cimo, pelas doze- horas, 
á porta do Tribunal, judi
cial d’esta comarca, por 
, 1.t u d a  d. 1 1 b ^  
conselho de familia, inte
ressados e crédores nos 
autos de inventario orfa- 
nológico a que neste Jui
zo se procede por obito 
de Armando Jorge Fer
reira Antunes,, morador 
que foi nesta vila, vae á 
praça para ser arremata
do por valor superior ao
da sua avaliação, o se-

», /■
euinte:.o  -

Um predio,. composto 
de casas ajtas. e baixas, 
armazém,, telheiro, quin
tal e pôço, sito.no Bairro 
Serrano» rua Manuel José 
Nepomuceno, desta vila, 
prazo foreiro em 3$q8 
anuaes,.. sem laudemio, 
a Francisco José Nepomu
ceno Serrano, descrito na. 
conservatoria d’êsía co
marca sob o N.° 7558 a 
folhas 88 verso, do livro
B, N.° 20, no valor de 
530S40.

Pelo- presente são cita
dos quaisquer, crédores 
incertos para assistirem 
á dita arrematação e ahi 
usarem dos seus direitos.

A contribuição de regis
to, por inteiro, fica a car
go do arrematante.

( I  a publicação)

Em sessão de hoje, do 
Tribunal Com ercial des
ta comarca, foi declara
da a falência ao comerci
ante Augusto Rodrigues 
d'Almeida, estabelecido na 
yila da Moita, e nomeado 
administrador da massa 
falida, Joaquim Maria G re 
gorio, casado, emprega
do no comercio, morador 
n’esta vila de Aldegalega 
do Ribatejo, e marcado o 
prazo de 40 dias para a re
clamação dos créditos sen
do a nomeação dos curado
res fiscaes feita quando fôt* 
conhecida a lista dos crédo
res, o que se anuncia nos 
termos do § unico do art. 
194 do. Código do Proces
so Comercial.

Aldegalega do. Ribatejo, 
17 de abril de 1914.

0  E S C R IV Á O

ÁnlQnio Lourenço GonçaL- 
y&x

V .r if iq u e i a ezatidfto;-

0  JU IZ  D E  D lR E lT o  

(substituto)

Presidente do Tribunal Comercial 

era ez.erçiciq

Henrique Pinto da Mota.

AVISO

çom alguma vinha, terra., Aldegalega do Ribatejo, 
a. mato e uma pequena1 de abril de ig i
casa, foreira. em 7S20 a j '
Felicidade M.aria, no va- Verifiquei a ezatidáo: 
lor d.e 3ooí|.)o

Pelo presente são cita
dos. quaesquer credores 
incertos para assistirem á. 
dita praça e ahi usarem 
dos. seus direitos, sob 
pena de revelia.

A contribuição de re

O e.scriváo...

Frederico de 
Figueirôa Jumor.

Brito

0  JU IZ  D E  D IR E IT O  

(substituto)

í l .  Mota.

A  Direção dà, Associa-- 
ção de Classe Operaria de* 
Aldegalega pede, por esta 
fórma, a todos os compa
nheiros de construção civil 
de Aldegalega,. associados 
e não associados, para reu
nir rio prócimo terça- 
fe ira p e la s  21 ho?:as, a. 
fim de se tratar d'um im
portante assunlo de interes- ~ 
se para a Classe.

A Diréção. 

A N U N C IO

(ã .J pubiicação)

No dia 10 de maio . 
prócimo, pelas doze ho-~ 
ras, á porta do Tribuna! 
Judicial. d’e.slav comarca, 
situado na rua do Caes» 
d'.esta vila, vae á praça pa-- 
ra serem arrematadas por* 
quem maior preço ofere
cer, acima d.o valor da 
avaliação, pela ezecução 
hipotecária que Antonia 
Pereira Duarte, doesta, vi
la move contra, os essea^
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tados Francisco Jorge da 
Silva Firmino Junior e 
mulher Maria Antonia, 
moradores na Hortinha, 
e Francisco Jorge da Sil
va Firmino e mulher Gui- 
Iherrnina da Conceição 
residentes em Sarilhos 
Grandes, e, para paga
mento da quantia de 
2:ooo$oo, e respétivos 
juros de oito e meio por 
cento ao ano, os bens 
seguintes:

i.° —  Uma courela de 
terra de semeadura com 
um pôço, sita na Horti
nha, freguezia de Sari
lhos Grandes, foreiro em 
dez centavos anuaes ao 
segundo e ezecutado  
Francisco Jorge da Silva 
Firmino, a confrontar do 
norte com herdeiros de 
Manuel Gomes Manhoso, 
do sul com herdeiros de 
Antonio Joaquim Botas, 
nascente com o mar e po
ente çom os ezecutados, 
no yalor de i i8$oo.

2 °  —  Uma fazenda de- 
denominada «Quinta No
va», no dito sitio da H or
tinha, composto de terra 
de semeadura, vinha, ár
vores de fruto, casas pa
ra habitação e adega, li
vre e alodial, a confron
tar do norte com herdei
ros de Manuel Gomes 
Manhoso, do sul com her
deiros de Antonio Joaquim 
Botas, do nascente com 
couréla acima descrita, e 
do poente com estrada 
pública, no valor de 
i:ioo$oo.

Pelo presente anuncio 
são citados quaesquer 
credores para assistirem 
á dita praça e ahi usarem 
dos seus direitos nos ter
mos do N.°i do artigo 
844 do Codigo Proces
so Civil.

Aldegalega do Ribate
jo, 17 de abril de 1914.

0  Escriváo

João Frederico de Brito
Figueirôa Junior.

Verifiquei a ezatidáo:

O .Juiz de Direito

H, Mota.

VINHO VERDE
Vindo diretamente de Via

na do Castelo 
VENDE-SE por junto ou 

a retalho no

H O T E L  R E P U B L I C A
P R O P R IE T Á R IO

I  na cio Lage B  obrigues 
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Manuel Bo iningos -II aneca

Negociante de batata 
em sacas ou em caixas, a- 
dubos quimicos, carvão, 
palha e eereaes.

Quem pretender reali
sar algum negocio póde 
dirigir-se ao seu escritorio 
defronte da Estação dos 
Caminhos de Ferro =  Al
degalega.

A N U N C IO

(:§.a |»BsSíIicação)

No dia 10 do prócimo 
mez de maio, pelas doze 
horas, á porta do Tribu
nal Judicial desta comar
ca, sito na rua do Caes, 
desta vila, e pelos autos 
de ezecução hipotecária 
que D. Tereza de Jesus 
Lucas, viuva, proprietaria, 
desta mesma vila, move 
contra o ezecutado Anto
nio Rodrigues Samorenò, 
morador no logar da Ata
laia, pela quantia de mil e 
trezentos escudos, e res
pétivos juros na razão de 
oito por cento ao ano, yai 
á praça para ser arrema
tado por quem maior pre
ço oferecer acima do va
lor da sua avaliação, o se
guinte:

Um predio, ■ composto 
de lojas e primeiro andar, 
sito no dito logar da Ata- 
talaia, d’esta freguezia de 
Aldegalega, que confron
ta pelo norte com 0 largo 
denominado arraial, pelo 
sul com a estrada máka-

§É

A MODERADA
f!ASA ©Si EHPRlSfSTIHOS «ÍS ISIS Bi 

sxaaa P E S U O R G S  skxíh

dam, pelo nascente com 
predio de Ana d’01iveira 
Caramujo, e pelo poente 
com casas de Antonio 
Cristiano Saloio; constitue 
dois prazos foreiros á C a 
mara Municipal deste con
celho, um em i$o'n5), e 
outro em 1^92(7), sem lau
demio, e vai á praça no 
valor de 391^16.

Pelo presente são cita
dos quaisquer crédores in
certos para assistirem á 
dita arrematação e ahi usa
rem dos seus direitos sob 
pena de revelia.

Aldegalega do Ribatejo, 
17 de abril de 1914.

O Escrivpo

João de Brito Figueiraô 
Junior.

Verifiquei 3 ezatidáo;

O Juiz de Direireito 

(substituto)

JL Mota.

ROSINE
Unico destruidor

infalível das

FO R M IG A S

B A R A T A S

e M O S C A S

Frasco. § 0  centavos

U N IC O  D E P O S IT Á R IO ;

SEYERO DAS NEYES GOUVEIA

o Rua Candidp dos Reis
CO

J O S É  R A M O S  C A R D E IR A

Fazem-se tranzações a juro módico

Rua Teófilo Braga , 48-A
(AKTIGA RITA DO CONUg)

ALDEGALEGA
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PORTUGAL
FILATÉLICO
R EV IS TA  

mensal dedicada a todos os 
colecionadores

Fundada em 1 de de dezembro de 1909 
' D IR E T O R  E  P R O P R IE T Á R IO  

■ D. de Melo
Redação e administração.

Campo de San íA na , 112 
B R A G A

B IB L IO T E C A
^  m M ™  ^  A
asas s«3 te? ea ia #  sa *  ss

Popular e Illustrada 
Edição da casa ALFREDO DA 

VID, Encadernador 
30, 32, R. Serpa Pinto, 34, 36 

U s líò a  
fjisíoria  da Revolução

Rraneeça 
A publicação mais. barata q.ue até 

agora se tem feito no. paiz!!
réis cada volume brochado 

34*0 réis cada volume en
cadernado em percalina

Em DOIS. E L E G A N T IS S IM O Z  V O 
L U M E S  de 200 páginas em 8.° 
optimo papel, adornados de 
magnificas gravuras, qu.e se 
rão os primeiros da I 5IBLIQ- 
THECA JIISTORICA.

O ASA CCM SROIAL
=* de *—

JOÃO SOARES

oJyLenslvuesQ soríimenle de íazendas 
de lã e ahodáo. ISolossal íormúmenio de ohapéos para. 

homem e criança em Iodas as medidas

Artigos diversos de FA N Q U EIR O  e RETRO ZEIRO

P R E Ç O S  S E M  C O M P E T E N C IA

R u a  cfLlmiranle &andido dos R e is  I
% —  Rr-aça da R epub lica __%

A L D E tjA L E  G A  667

0  B A R A T E IR O

A® fcCTSTA
-OOOOO

a. Neste novo estabelecimento en- 
Í contra o ex.mo publico, pelos preços 

,„.M mais cómodos, o seguinte: Móveis di- 
^  I « versos, máquinas de costura, relogios 
É M ltfíS  e gramofones a prestações e a pron

to pagamento com grandes descon
tos. Grande variedade em discos de o,ra25 com duas 
faces, muito bem gravados, desde 32 centavos.

Importante sortido em Fanqueiro, Retrozeiro e 
Mercador. Roupas brancas de todas as qualidades,

A L FA IA T A R IA  E C A  MIS A RJ A
686

R . M IG U E L  B O M B A R D A , N,“  3 , 7 E  7- A

A LD EG A LEG A

LUZ E LE T R IC A

GREGORIO Gi!__
Esta casa é a que faz instalações mais baratas e 

mais perfeitas, empregando material da melhor quali
dade e lampadas de filamento metálico da ultima cria
ção industrial, mais económicas no consumo da luz e 
resistentes a todas as trepidações.

Pede-se a fineza de não fazer instalações sem que 
primeiro vejam os orçamentos e o ótimo material de 
esta casa.

Na mesma encontra-se á venda: assucar, arroz, 
manteiga e alguns outros artigos de mercearia, tudo 
de finissima qualidade e por preços módicos.

18, R U A  D A  P R A Ç A , 18— ALDEGALEGA 670

CÂZA CO M ERCIA L
d e

SEBASTIÃO LEAL DA ( U M A
Colossal sortimento de fazendas de lã e algodão 

por preços reduzidos.
Unico representante da casa das célebres máquinas 

de coser M E M Ó R IA  e das afamadas bicicletas Cié- 
men.l, Gril^ner e Memória e motocicletas T. N . 4 ci
lindros.

Vende máquinas de coser a prestações semanaes 
de Doo, réis e a pronto com grandes descontos.

Acessórios para máquinas, oleo, agulhas, etc.

DÁ C.4V.t(iQC«!« ÇK.4TIS.

10 ~  R U A  D A  C A L C A D A  - 1 2  ,

I


