
Ano III —N.° 18 Avulso 3O centavos Domingo 15 de Abnl de 1934

SEMANARIO REGIONALISTA
D irector: EDUARDO LOPES

Inscrevei-vos como sócios beneméritos da Liga dos Com* 
batentes da Grande Guerra nesta vila, e tereis assim contribuí
do para a criação de uma escola que a mesma pretende por a 
funcionar, sob a superior direção de uma professora diploma
da, aonde podereis rnaií3ar'lhstrui]'ós vossos filhos--sem ou
tros encargos que não sejam o pagamento de uma pequena 
cóta mensal, cujo montante fica, ao eçiteriVJ^ õada um. ( ,

A secretaria da mésmá ágVemiaçãó,’ á Ruà (la Cruz, está ' 
aberta todos os dias uteis das 11 às Í3 e das 15 ás 19.

Redacção e Administração 
Tr. do Tribunal —:tvÍontíjo

Propriedade da Empreza 
de Publicidade do Sul, L.a

Editor 
Àtitónio Carneiro

Composição e impre 
Casa Alves Gago—Xeym  )vas"\.

A Nova Marinha 
de Guerra Portuguesa

Portugal ressurge; ave Fenix imor
tal, renasce das suas próprias cinzas, 
das qualidades do seu caracter racico, 
das suas reservas desconhecidas e 
imprevistas, que deixam por menti
rosas as mais fundamentadas previ
sões.

Portugal renova-se; Portugal assen
ta sobre bases próprias os ci mentos 
do seu futuro, olhando o passado não 
como um veu que .encubra a sua de- 
cadencia, nem como manto de pur
pura já  andrajoso e descolorido, mas 
como um espelho onde se vê e um 
acinte para as suas energias e um 
mandato imperativo das suas aspira
ções.

Acalmadas as paixões, fechados os 
elos da sua nova Constituição, das 
suas directrizes vai lentamente, po
rem cora passo firme, intentando so
lucionar os magnos problemas que 
boje se apresentam no tablado da 
governação dos povos.

Portugal, potência colonial das 
primeiras do mundo, com províncias 
ultramarinas de vasta extenção e in- 
calculaveis riquesas, (Angola e Mo
çambique), ilhas adjacentes magnifi
cas (Madeira e Açoresj, possessões no 
Oriente (Macau, Timor, Goa, Damão 
e Diu), e em África (Cabo Verde, S. 
Tomé e Príncipe, Guiné Portuguesa), 
filho de excelsos e mundialmente co
nhecidos navegadores, povo descobri
dor de novos mundos, tinha por for
ça que terminar com o triste espeta- 
culo de ver fundeados no Tejo, anco
radouro de modernos, luxuosos e po
tentes navios, pobres, desartiihados, 
antigos e inserviveis barcos de guer
ra.

Por tradição, por necessidade, por 
decoro, tinha que fazer ressurgir a 
Marinha de Guerra.

E assim o fez, e assim elaborou o 
programa naval para a reconstrução 
da sua Esquadra «A Geografia condi
ciona a politica dos Estados», dizia 
Napoleão, e o vasto e disseminado 
dominio portuguez ultramarino tinha 
que influir nas diretrizes politicas 
dos Governos de Portugal, fazendo 
convergir seus olhos para o mar, que 
só ele podia unir à metropole geo
graficamente as suas Colonias por 
meio da Armada.

Foi Fontes de Mello quem moder
nizou primeiramente a Armada Por
tuguesa com o Vasco da Gama, hoje 
já  abatido do serviço.

Em 1890, João M. Arnozo elaborou 
um plano de reorganisação que não 
chegou a realisar-se, como tampouco 
o foi o de Fernando Augusto Pereira 
Silva em 1925, por determinismos po
liticos.

Hoje, no ano passado, o Governo 
Portuguez publicou o Decreto de 
reorganização da Marinha de Guera 
Portuguesa, e empreendeu imediata
mente o seu cumprimento.

São razões e poderosos motivos pa
ra isto, o sustímento do Império Co
lonial.

«Colonias sem Marinha, não são 
Colonias, são sofismas», disse um ex
celso marinheiro portuguez; a disse
minação pelo mundo de numerosos 
núcleos de portugueses que, vivendo 
debaixo de outra bandeira, necessi-

Opiniões
Apreciar e dar opiniões sôbre actos estranhos á sua vida é 

coisa tão corrente, que, levado pelo habito, quasi ninguém se furta a 
fazè-Ia.

E o que haverá de mais desencontrado do que isto de opiniões?
A demonstrá-lo está a fabula muito sabida de «O velho, o rapaz 

e o burro». Quem a não conhece?
São varias as classes na especie dos opinantes.
Ha aqueles que se antecipam ao desenrolar dos acontecimentos 

e, sem conhecerem as razões que levaram a determinados actos, dão 
largas a censuras, a mor parte das vezes descabidas, e que não fariam 
se conhecessem bem as determinantes da acção.

Ha outros: os de post-factu»i.
Esses são os inais interessantes; são os que depois de conhece

rem os resultados aplaudem os que se sairam bem, sempre com a afir
mação de que assim é que eles teriam feito, e esmagam os que não fo
ram bem sucedidos, com a superioridade dos seus conhecimentos, o que 
lhes é facil demonstrar, porque examinada a questão, e, postos de parte 
os motivos do fracasso, desenvolvem um programa do que fariam em 
tal caso, que naturalmente os conduz a melhores resultados.

Vem isto a proposito de ter ouvido uma conversa em que se 
censurava um individuo por ter sacrificado a sua vida tentando sal
var a do proximo !!!

Dizia o comentador: Pois se ele pouco sabia nadar, por se atirou 
à água na ocasião em que o outro se subm ergia? .. .  O que ele devia 
faz r era ter-lhe lançado uma corda. Mas ele não tinha perto uma cor
da, retorque-lhe o que o ouvia.

Nesse caso ia chamar alguem que soubesse nadar (!!!)
Chega a isto a humanidade em matéria de opiniões.
E quantas vezes os que se julgam de largas vistas e se dão ao 

trabalho de prever, vão transtornar tudo o que os outros poderiam fa
zer de bom, emisouindo-se perniciosamente no assunto?

O caso é que muitas vezes o fazem levados pelas melhores in
tenções.

Quantas pessoas mais, morreriam afogadas, se ao pé de cada um 
que pretende lançar-se ao salvamento existisse um amigo a lembrar- 
lhe que tambem poderia là ficar?

Nós partimos sempre do principio de que não ha efeito sem 
causa. Por isso ybservamos o que os outros fazem e não demos nunca a 
certeza de qne não teriamos feito pior em idênticas circunstancias ; e 
em matéria de previsões estamos sempre pela forma de um velhinho 
muito nosso conhecido que quando alguem lhe pregunta como estará 
o tempo amanhã, olha o ceu e, descobrindo—porque descobre sempre 
—um ponto claro ou escuro, aponta-o dizendo: vez aquela mancha 
alem ? . .  . E batendo, uma palmadinha no hombro do seu interlocutor, 
conclue: Eu amanhã te direi.

ilavi

tam ver a sua para mais se arreigar 
neles o amor péla Patria distante, a 
fiscalização da soberania em aguas 
juridieionais, as comissões para tra
balhos de investigação cientifica ocea- 
nica e a representação nacional.

Esta reorganisazão deve obedecer 
a varias fases e o Governo assenta a 
primeira com a construção das se
guintes unidades:

Um cruzador ligeiro, dois avisos de 
primeira classe, quatro avisos de se
gunda classe, seis caça-torpedeiros, 
quatro submarinos, duas canhonei
ras e um transporte de aviões.

Tudo com o correspondente mate
rial e armamento e obedecendo aos 
princípios de valor, tecnicismo e 
construção modernos.

Esta primeira fase, divide-a em 
dois periodos, e o primeiro, que ha- 
de ser efectuado em tres anos, está 
constituído pela construção de dois 
avisos de primeira classe, com a me
dia de 2.000 toneladas; dois de se
gunda, de 1.000 toneladas; cinco ca
ça torpedeiros de 1.400 a 1.500 tone
ladas; tres submarinos de 700 a 800 
toneladas; duas vedetas fiscalizado- 
ras de pesca e todo o consequente 
armamento e material.

Rapidamente o programa começa 
a ser cumprido

O Erario portuguez que anos atraz 
se encontrava em angustiosa situa
ção, pode realizar hoje o rasgo bene- 
fico para sua economia e orgulho pa
ra o seu povo de pagar adeantada- 
mente as quantias importantíssimas 
das encomendas feitas 110 Estrangei
ro para a sua Marinha.

Este pormenor, interessante debai
xo de todos os aspectos, constitui em 
nossos dias um caso excepcional e 
digno de todos os encomios.

Quando as Nações mais poderosas 
veem 0 seu Erario depauperado, seus 
créditos vacilantes, seus pagamentos 
incumpridos, quando as finanças se 
enredam em complicações labirínti
cas, as moedas se depreciam e s»1 es
tende sobre a economia mundial um 
quadro sombrio e interrogativb, Por
tugal surpreende-nos com 0 quadro 
admiravel de pagar antecipadamente 
as suas encomendas de barcos ac> Es
trangeiro, e manda milhares de li
bras para 0 pagamento integral dos 
seus compromissos!

Que orgulho e que base para um 
credito vasto, autentico, real !

A Marinha de Guerra Portuguesa,

O mundo é morada de-tormentos 
Onde impera a mais negra ingratidão ;
E ’ pélago de dôres e sofrimentos, .
E ’ antro d’egoistno e corrupção.

E neste tormentoso mar da vida 
Quando a luz bruxoleia além distante, 
Sente 0 crente uma esp’rança indefinida 
È 0 descrente um espinho penetrante.

Porque a, Luz, essa Luz sublime e bela, 
Esse bem infinito sem igual 
Nos mostra, nos indica, nos revela 
Outra vida mais pura, mais real.

E 0 crente, desprezando o egoismo,
O orgulho, a vaidade, a sedução,
Aos poucos abandona .0 negro abismo, 
Elevando-se à  Luz da Perfeição.

Enquanto o descrente a pouco e pouco, 
Afundando se vai no cepticismo.
Ou victima. do erro, como um louco,
Crê 110 nada e 110 vão mafrialismo.

Para 0 descrente, a a,Ima é fantasia; 
Deus é quimera, absurdo, é visão,
Como absurda a sã filosofia 
De Socrates, Descartes e Platão.

Mas em vez de estudar à  luz da ciência 
.Às verdades que nega; entendeu 
Apregoar a sua incompetencia 
E negar 0 que nunca conheceu.

Do templo do Orgulho, onde rareia 
O senso, a moral e a Verdade,
Atira à  miséria que vagueia
Com os poucos corruptos da Vaidade.

E no seio da treva, 0 descrente 
Vai buscar 0 recanto mais escuro,
Onde possa estudar eficazmente 
As famosas doutrinas de Epicúro!

Oh, gente ignara! oh cega Humanidade! 
Que desprezais a. Luz tão cintilante 

Que brilha na Amplidão!
Esse farol bendito da Verdade,
Ess!e facho de Ciência rutilante,

A Luz da Perfeição!

Moura

Antonio F. rí'O live ira  Galamba

incorpora no seu activo, desde que 
vão desaparecendo as unidades inú
teis, 0 seguinte:

Afonso de Albuquerque e Barlolo- 
meu Dias.

Avisos de primeira classe, deslo
cando 2.400 toneladas, de 104 metros 
de largura, com 10 bôcas de fogo, 
um hidro,avião a bordo e com velo
cidade de 22 milhas á hora;

Gonçalves Zarco e Gonçalo Vellio.
Avisos de segui d 1 classe, de cerca 

de 90 metros de largura, com 3 pe- 
çasde 12milimetros, defesa anti-aerea, 
torre central, de grande velocidade 
e modernos.

Tejo, Vouga. Lima, Dão e Douro.
Caça torpedeiros cujas caracterís

ticas devem ser como as do primeiro, 
que são: largura 98,15, de."b>cação 
maxima 1.621 toneladas. O seu ar
mamento consiste em quatro peças 
de 12 centímetros e de calibre 50, 3 
metralhadoras A. A. de 40 milíme
tros, dois tubos lança-torpedos qua- 
drupulos de 530 milímetros, dois lan
ça bombas de profundidade» com 12 
bombas, um telémetro de ti,74 de ba
se, um projector de 90 centímetros 
de diâmetro, dois projectores de si
nais, paravauas «le protecção, armas 
portáteis para 16 liomens, minas e 
lança minas, tem duas turbinas de 
engrenagem com a potência de 33.000

{conclue noC 4 .* pagina)



o NOTICIAS DEJMONTLJO

Porque será?
Lemos quotidianamente na Impren

sa, que por esse Paiz fora se está fa
zendo uma activa propaganda de re
gimen corporativo, fazendo ver não 
só ao povo das aldeias, mas aos ha
bitantes das cidades e vilas, a neces
sidade de cada classe se orgauisar 
cm sindicatos, afim de defender os 
seus direitos, e cumprir os seus de
veres, concorrendo duma forma mais 
eficaz para o engrandecimento da 
Nação.

Porque a verdade é esta: os inte
resses da Patria, são a síntese dos 
interesses de cada classe em que a 
população está agrupada.

O que, porém, se passa em Monti
jo, é verdadeiramente extraordinario.

Afigura-se-nos, por momentos, que 
existe um proposito deliberado, de 
ocultar, sobremaneira, às classes me
nos cultas, os reais benefícios que 
lhes adveem da organisação das «Ca
sas do Povo», das a Delegações dos Sin- 
dicatos Nacionais».

Os «meneurs» que tanto choravam 
o abandono da classe operaria, como 
que se sumiram, tragados pelas gue- 
las de um vulcão, pois ninguém os 
ouve a orientar os pupilos de ontem.

Os representantes do poder central, 
do Estado Novo, do Estado Corpora
tivo, vivem num alheamento absolu
to, ao que determina, em matéria de 
organisação profissional, o estatuto 
fundamental, que remodelou inteira
mente a estrutura da vida politica e 
social da Nação.

Parece existir um proposito deli
berado, de ocultar os benefícios, que 
a todos advirão, da organisação sin
dical ! . . .

Porque será ?
Não diviso outra causa determinan

te deste proceder, quasi diria crimi
noso, que não seja, da parte dos pri
meiros, o não poderem servir-se dos 
operários, de futuro, para seus fins 
inconfessáveis, dispondo dos cofres 
das associações de classe, para vive
rem regaladamente, sem esforço al
gum proveniente do trabalho sempre 
penoso; da parte dos segundos, por
que ainda pela sua fraca mentalida
de, não poderem abranger em toda 
a sua amplidão e complexidade,~ su
põem que os direitos do operariado 
(•,olidem com os direitos dos patrões 
de quem precisam, para alardearem 
influencia que não têm, e fazerem^se 
passar por indispensáveis sustentácu
los da actual situação.

Mas do que uns e outros podem fi
car certos é que tal estado de coisas 
tem de finalisar.

Dentro em breve, a população ope
raria de Montijo ficará a par de quan
to a actual situação tem feito pelo 
proletariado, afim de o arrancar à 
influencia nefasta dos seus falsos ami
gos e dos seus não menos nefastos 
exploradores.

Fiquem todos certos disso.
Lusitano

Agradavel e fina
é u essencia «Taipas» que o nosso amigo 
Francisco Vicente Lucas vende na sua «Ca
sa das Novidades» por um preço baratíssi
mo, visto que aquele amigo vende qualquer 
porção ao alcance da mais pobre bolsa.

V. tx .a já  tem um receptor de radio ?
Se ainda não tem, lembre-se que um re

ceptor de Radio faz-lhe tanta falta em casa 
como o seu relógio.

Não é só uma fonte inesgotável de entre
tenimento ; é tambem um grande elemento 
de infownação e de instrução.

Ter um receptor de Radio é ter o mundo 
em casa; Modernise o seu Lar, comprando 
um aparelho de Radio Vendem-se a presta
ções com «BONUS» no Bazar Central de 
Adriano Senna Leiria, Montijo.

0 “ Noticias de Montijo”
vende-se nesta vila no «Bazar Central», do 
nosso amigo sr. Adriano Lua Leiria -

Pelas Colonias
São de o nosso colega «Moçambique» que 

se publica em Lourenço Marques, as se
guintes e justas queixas:

Pelo que se vê de revistas da especialida
de, os comerciantes da Metropole foram bus
car ao estrangeiro mercadorias no valor 
de cerca de 323.694 contos...que poderiam 
adquirir nas nossas colónias.

Entre essas mercadorias destacam-se as 
seguintes rubricas:

Contos

Algodão em caroço rama e cardado 81.274
Tabaco 25.029
Lã 12.052
Sementes oleaginosas 42.440
Seda em fio 15.146
Arroz 29.677
Gado vacum 3.380
Couros 7.588
Madeiras 7.420
Trigo em grão 47.597
Chá 19.097
Café 4.936
Oleo de palma ' 7.202

Referem se estas importações a 1931.
E ’ preciso ser cego para não ver o êrro 

que elas representam e o prejuizo que se
melhante processo de comerciar causou à 
economia do País que se viu desfalcado no 
seu património oiro, e ao desenvolvimento 
dos nossos domínios que deixaram de pro
duzir ou viram estagnar os géneros da sua 
agricultura e da sua indústria.

Publicou o Governo, há poucos dias, um 
diploma tendente a desenvolver as exporta
ções coloniais com destino aos portos do 
Continente.

Parece-nos, dada a mania da estrangeirite 
que floresce cm Lisboa e a indiferença que 
campeia pela nossa prosperidade colonial, 
que esse diploma não bastará para sustar 
a entrada de géneros estrangeiros.

Deve ele modificar a balança das nossas 
Coliónias, mas não como é mister que o se
ja.

Para se obstar à entrada dos produtos es
trangeiros que os domínios portugueses po
dem oferecer-nos, seria preciso decretar di
reitos proibitivos para os primeiros, com a 
obrigação dos segundos se não poderem ven
der a preços superiores aos das cotações 
dos grandes mercados internacionais.

Só para algodão, sementes oleaginosas, 
arroz, trigo em grão e tabaco, — 226.022 
contos atirados para o estrangeiro, em pre
juizo da economia ultramarina! ! ! !

Até feijão, até café, madeiras e bo is... 
Lisboa importa de Seca e Meca, sem se lem
brar que tudo isso abunda nas Colónias! '

0 fo lar do sr. p r ior. , .
«A cavalo dado não se olha o dente» e 

«tudo quanto vem é ganho» eram dois ve
lhos provérbios que faziam fé como todas 
as verdade imutáveis que da sabedoria da;, 
nações constam. Mas, nestes tempos de pro
gresso acelerado, o Presente compraz-se em 
desmantelar o Passado sem recear a justi
ça do Futuro. A verdade de ontem é a men
tira de hoje: Que admira, portanto, que al
guns provérbios sejam agora considerados 
mentirosos ?

E  o anatema foi-lhes lançado dos degraus 
do altar por um venerando sacerdote que 
envergava os paramentos do rito, à hora 
da missa dominical.

Eis como nos conta o caso o nosso solici
to correspondente no Reguengo do Fetal:

REGUENGO DO FETAL, 2 8 .- 0  sr. p rior  
da freguesia de Santa Maria Madalena, 
da Batalha, recomendou, d hora da m is
sa, a todos os seus paroquianos que este 
ano, pela visita pascal, cada um  lhe desse 
um a galinha grande e bem gorda e não 
coelhos, como alguns lhe ofereceram o ano 
passado, porque são mais baratos e não 
tem onde os meter.

(Do «Diario de Noticias»)

“Regresso”
E ’ para nós a «Revolta Dominada» a se

gunda novela de «Regresso» trabalho lite
rário de José de Freitas, a mais interessan
te na forma como está realizada. E ’ uma 
novela de cincoenta paginas, de critica aos 
costumes burgueses, onde devemos salientar 
uma cena passada numa sala de sessões es
piritas, que é descrita com verdade e coin 
brilho. Neste trabalho foca-se a vida dum 
militante operário, filho de gente burguesa, 
com acerto. Peca nalgumas paginas por al
go de romantismo. Outras, porém, admira
velmente escritas salvam o trabalho.

A primeira novela «Regresso» que dá o 
titulo ao livro, possui, talvez, menos segu
rança literaria, mas é incomparavelmente 
mais objectiva. Com ela o autor pretende 
demonstrar que as guerras servem só para 
encher os cofres de oiro aos fabricantes de 
canhões enquanto que os outros, a maioria, 
rebenta desfeita pela .força poderosa das 
granadas.

As duas novelas aconselhamos aos nossos 
leitores. Merecem ser lidas, porque estão 
bem escritas.

A edição, muito cuidada e elegante per
tence á Casa Editora Nunes de Carvalho.

D CÃO DE m

Os fulanos que não são caçadores não 
compreendem nem avaliam o mereci
mento do cão, o indispensável compa
nheiro dò caçador no exercicio vena- 
tório, esse belo e submisso amigo e de 
preferencia o perdigueiro, qne é o ani
mal de mais utilidade no genero pelos 
seus dotes naturais em fa re ja r  toda a 
espécie de caça indigena que no seu 
instinto de raça, indica onde a caça es
tá, isto é — não falando, diz-nos com 
os seus gestos e posições — «está ali, 
prepara-te» . . . —  a caça levanta, o ca
çador a tira  o tiro e mata a victima da 
sua pontaria, que o seu perdigueiro to
do ancho e garboso, vem trazer ao do
no, abanando a cauda em sinal de rè- 
gosijo. pela peça de caça morta, conten
te e satisfeito. Recebe as meiguices do 
caçador que por sua vez sente aquele 
prazer que os que não são caçadores 
nunca sentiram, e por isso não avaliam 
nem compreendem o merecimento do 
cão de caça. Alem destes predicados 
que são naturais desta raça  de cães, 
teem outras finezas que parecem pos
suir um raciocinio oculto.

P or  todas essas particularidades, os 
seus donos adquirem-lhe uma afeição e 
amisade, que, conjugadas com os seus 
merecimentos, dá-lhe direito a valor es- 
timativo e material.

Qualquer fulano que desconhece ou 
finge desconhecer a raça do animal por 
que não repara  ou não querem reparar , 
lá vai na rêde. com coleira e açamo e 
é morto- como qualquer cão sem dono e 
vadio.

O ra  isto vem a proposito de terem 
matado uma cadela perdigueira a um 
caçador, nosso presado amigo, o sr. A l
berto Batista, que segundo ele diz, ti
nha  a licença ue matricula do animal, 
legalisada, etc. etc. Disseram-lhe que o 
açamo não e ra  da l e i . . . !  Tem guaça!... 
Açamo da l e i ! Então um cão que este
ja acamado, que não possa m order e 
tenha a sua matricula da Camara, o que 
é preciso m a is ? —  Um açamo de lei ! 
oh ! diabo ! se não fossem coisas sérias 
dizia-lhes que tinha a sua pontinha de 
ridiculo . . .  um açamo da L e i ! ? . . .

O ra  valha-nos D e u s !

José de Fre itas

H O S P I T A L
Ouvimos dizer algures, e acompanhado 

de enorme somula de pormenores e convic
ções, que ha muito tempo se havia pensado 
em Montijo em construir um hospital digno 
da sua população, onde, em suma, quando 
se não podessem realizar as grandes ope
rações, tão somente por falta de meios pro- 
prios, que não por falta de clinicos abalisa- 
dissiinos, porque Montijo possue-os, os po
bres e até os remediados ali podessem pro
curar a cura dos seus males.

Ora nós sabemos que em Montijo se cons
tituiu em tempo uma Comissão de ilustres 
Damas Amigas do Hospital, Comissão que 
pela sua boa vontade, dedicação, verdadei
ro altruismo e incansavel tenacidade com 
que pôs em pratica a realisação da missão 
que a si própria se impoz, conseguiu o ma
ravilhoso a favor da obra do Hospital, mas 
tambem sabemos que essa obra até hoje não 
tem glorificado a extrema dedicação de tão 
ilustres Damas.

Mas porquê ?
Bichana-nos aqui o visinho do lado que, 

é habito da terra . . .  começar e nunca aca
bar.

Não acreditamos que Montijo sofra da 
inaçâo que só é própria de brazileiros.

Não.
O Hospital tem de se construir, quanto 

antes e para a rapida realização dessa cons
trução, pedimos a boa vontade da Comissão 
encarregada de a levar a efeito, pedimos a 
protecção do ilustre Presidente do Minis
tério, pedimos mesmo a protecção de Sua 
Excelencia o Senhor Presidente da Repu
blica.

Pedimos a todos que nos possam prote
ger, de forma que Montijo tenha um Hospi
tal proprio, de molde a não sermos ama
nhã, todos nós, habitrntes de Montijo, v iti
mas da «indolência de brazileiros», por os 
aliaz muito competentçs clinicos de Monti
jo se verem forçados a reportarem-nos pa
ra os hospitais de Lisboa por em Montijo 
não haver um hospital capaz nem para as 
primeiras impressões.

E quantas vezes o esforço do clinico se 
perde por absoluta falta de meios de trans
porte entre esta vila e a capital, a determi
nadas horas, muito especialmente de noite ?

Não, não pode ser!
Construa-se o Hospital e quanto antes, 

ainda que para isso seja preciso apelar pa
ra a protecção do Poder Central.

Diga a verdade!
Foi ou não foi sem pensar,
Que Vocencia me alcunhou: 
D'uma carta lhe mandar 
Sem saber que se enganou !

Pode dizê-lo em voz alta, 
Socegue que eu nada digo.
Quem á verdade não falta:
Não poderá ter castigo!

/  L u . j>6 
/  calçorrux

!  m í r à

c x ilç a á n .ácr ucmvbra 
N°, r u ir  nxftus  o lh a r

Mas creia boa amiguinha ; 
P’ra lhe dizer a verdade! 
Quem lhe mandou a cartínha, 
Tem por si grande saudade.

Mas a não ser atendido,
Da proposta que meteu :
De tal feito arrependido 
Disse-lhe então que fui eu.

Mas o pobre patetinha 
Nem ao menos meditou,
Que eu ainda a saber vinha, 
Como o caso se passou.

Montijo, Abril de 1934
Ventura Abrantes

Este numero fo i visado 
pela comissão ãe censura

Cabrita & Santos, I—
OFICINAS M ETALÚRGICAS

Serralheria mecanica, civil, agrícola e hidraulica

d a

Fundição de ferro e outros metais — Especialidade em reparações e montagens — Soldadu 
ras a autogenio — Fornos «Triunfo» para fabrico de carvão — Maivca registada

Rua Vasco da Gama, 21 BARREIRO

Quereis Dinheiro?
j o g a i  n o

sempre sortes grandes /
PREÇOS CORRENTES Pelo cor

reio mais $80 para franquia

Rua do Am paro
Fornece para o Continente e Ultramar
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F O O T - B A L L

Académicos de Sintra em Montijo

Visitaram esta vila no passado saba- 
do, 7 do corrente, os briosos Académi
cos de Sintra, realisando no campo de 
jogos Aldegalense, um desafio de «foot- 
ball» com os Académicos de Montijo, 
ganhando estes por 4 a 0.

O encontro marcado para  as 16 h. e
30 m. só começou às 17 h. E n tra ra m  
primeiramente em campo os Académi
cos de S in tra  envergando camisola b ra n 
ca e calção preto, entrando a seguir os 
de Montijo de camisola e ca lçã)  b ran 
co.

Alinharam peios Académicos de Sin
tra, Fialho, Fontes e Simões; Brito. Ma- 
giolo (cap.) e Santos ; Rui Cunha, Aze
vedo, Albano Reis e Cunha Dias e pe
los do Montijo, T avares ,  Leite  (cap.) e 
Soares; Sequeira, B arre iras  e Mendes; 
Afonso. Manuel Jorge, Chaleta, Gil e 
Celso.

A primeira parte terminou com um 
empate de 0 a 0, salientando-se nesta 
metade de tempo boas defezas dos dois 
guarda-rêdes e nada mais. De parte a pa r
te não houve nenhuma jogada  digna de 
registo.

Houve várias modificações no «team» 
do Montijo ao começar a segunda parte.

Aos õ'" de começo do segundo tempo, 
os Académicos de S intra  foram castiga
dos com um canto. Leite, que passou a 
extremo esquerdo, aponta a bola para  o 
centro, Gil numa boa cabeça m arca  o
1.° «goal».

Aos 20™, uma má saída de Fialho ori
gina o 2.° « g o a l»  que foi marcado por 
Afonso com bastante ficilidade, pois as 
redes encontravam-se abandonadas.

Aos 30m foi marcado o melhor «goal» 
da tarde. Leite chuta com força, Fialho 
defende a soco, recarga  de Afonso mas 
a trave defende, Manuel Jo rg e  conse
gue apanhar  a bola, dribla Simões e 
num bom pontapé marca o 3.° «goal».

Foi marcado o 4.° -goal» aos 4 0 m. 
Boa passagem de Manuel Jo rge  a Gil, 
marcando-o este.

No «teamw visitante salientaram-se 
Fialho e M agiolo; os restantes dem ons
tra ram  que pouco têm jogado.

Nos Académicos de Montijo, T av ares

boas defezas na primeira parte, não ten 
do que fazer na segunda ; Leite razoa- 
vel a défeza. apagado quando passou a 
ex trem o; Soares nulo ; Sequeira nada 
fez ; Barreiras, faltou-lhe os «halfs» la
terais, mas mostrou sa b e r ;  Mendes tem 
que aprender, ainda está muito cru  ; 
Afonso, uma lástima, o pior de todos; 
Manuel Jorge, Chaleta e Gil, o trio 
avançado, fizeram pouca ligação, no 
entanto tiveram jogadas  razoaveis; Cel
so pouco fez. Esperava-se  melhor jogo 
da parte dos Académicos de Montijo.

Arbitragem a cargo de José Maria 
péssima para não dizer horrivel.

A ’ noite realisou-se um interessante 
baile no Musical, que durou até ás 7 h. 
de domingo, em homenagem aos Acadé
micos de Sintra, aonde se reuniu a nos
sa melhor sociedade.

Após este, os nossos visitantes re t i
raram-se para  Lisboa, muito bem im
pressionados.

9-4-934.
L e iria

Anuncio
(2.a publicação)

No dia 29 de Abril proxim o fu- 
t u '0 pelas 15 horas, á porta do T ri
bunal Judicial desta com arca  e pe
los autos de execução por custas 
que o Ministério Publico m ove con 
tra Joaqu im  Lopes, agricultor, m o
rador na Barra Cheia, freguezia da 
Moita, vae pela prim eira vez á  p ra
ça para ser arrem atado  por quem  
maior preço oferecer acim a do v a 
lor do sua avaliação, o segu in te : 
Um predio rústico s i t ) no L ugar 
do Pinhal das Form as, freguezia 
da Moita, d,‘scrito na conserva to 
ria desta com arca sob o n.° 9581, 
a folhas 199 verso do livro B-25, 
foreiro anualm ente  em cinco e scu 
dos e oitenta centavos com laude- 
mio de desena, que vae á praça 
no valor d e 8.000$00.-Pelo p resen 

te e respectivos editaes são citados 
quaesquer c edorcs incertos para 
assistirem á praça e dedusirem  os 
seus direitos.

Montijo, 3 de Abril de 1934

O Escrivão da 1.* secção,

A lvaro Pedro Batista  Pereira

Verifiquei a exactidão,

O Juiz de Direito, (substituto)

L. Tavares M ora

Anuncio
( 1.* publicação)

Pelo Juizo de Direito da C o 
m arca do Montijo, terceira secção, 
correm t ditos de 10 dias, a contar 
da segunda  e ultima publicação 
deste anuncio, citando todos os 
credores da m as a falida do c o 
merciante, que foi, da vila do B ar
reiro, Abilio S im ões Duarte, para 
no praso de 10 dias, findo o praso 
dos editos, im pugnarem , queren
do, os autos de acção s u m a ria que 
Casimiro A ugusto  Pinto, casado, 
agente  da Policia de S egurança 
Publica, m orador na cidade de Lis
boa, m ove contra  Luciano M ar
ques Peixinho, na qualidade de 
adm inistrador da referida m assa 
falida, e contra todos os credores 
da m esm a m a ssa ;  sob pena de, 
não apresen tando  oposição, serem 
considerados com o confessados os 
factos alegados pelo Autor e, a fi
nal, a m ass  ) condenada a pagar 
ao referido Casim iro Augusto P in
to, a qu ntia de 5.000$00, juros, 
indem nisação e despesas, pelos

quais se confessaram devedor js  
ao Autor o falido e sua  mulher 
Isabel Avelar Duarte, por escritu
ra de confissão de divida com h i 
poteca, de 13 de Abril de 1932. 
lavrada a folhas 15 do livro n.° 
115, das no tas  do notário do c o n 
celho do Barreiro, Manuel Pret > 
Chagas

Montijo, aos 24 de Março de 
1934.

O Escrivão da 3.a Secção,

João Frederico de B rito  F igue irôa  Junior

Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito, (Substituto)

Luciano T . M óra

Aos nossos assinantes

Vivendo o nosso jornal apenas  
do esforço pioprio e da cobranç i 
das assinaturas, prevenim os os 
nossos  estim ados ass inan tes  de 
que vam os m andar  proceder á co
brança das ass ina tu ras  do presen
te trimestre.

E speram os  o seu bom  acolhi 
mento.

A Administração.

Renda a Bilros
Fnsina-se, Largo  Laranjo 

Montijo

Tinturar ia  Progresso
Os fatos e vestidos, limpos a seco tia 

maquina «Rolls», não cncoiliem, não de
formam nem perdem a cor e os enclui- 
maços. Tambem tingimos em côres ga
rantidas fatos, vestidos, peles, luvas, ma
las, etc. R. Nova do Almada, 81.—R. Soi. 
a St.a Catarina, 40-B.

F
O .
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SEMANARIO REGIONALISTA

Inscrevei-vos como socios beneméritos da Liga dos Com
batentes da Grande Guerra nesta vila, e tereis assim contribuí
do pata a criação de uma escola que a mesma pretende por a 
funcionar, sob a superior direção de uma professora diploma
da, aonde podereis mandar instruir os vossos filhos sem ou
tros encargos que não sejam o pagamento de uma pequena 
cóta mensal, cujo montante fica ao critério de cada um.

A secretaria da mesma agremiação, á Rua da Cruz, está 
aberta todos os dias uteis das 11 às 13 e das 15 ás 19.

Director : :d u ard o  LOPES

Redacção e Administração 
Tr. do TribunaI — Montijo

Propriedade da Empreza 
de Publicidade do Sul, L.»

Editor 
António Carneiro

Composição e impressão 
Casa Alves Gago—Vendas Novas

Melhoramentos locais
Vem a Comissão Administrativa da nossa 

Camara. Municipal tentando, dia a dia, repa
rar o estado de abandono a que esta vila es
tava votada.

Assim, a Rua da Estação, que era. um cáos, 
acha-se calcetada de novo, o que registamos 
com agrado.

Outro tanto desejava a mesma Comissão 
fazer à Rua Martyr de Montjuik, mas como 
as suas actuais posses não comportam essa 
despeza, porque esse trabalho trazia outras 
complicações, ordenou a reparação do seu 
calcetamento, reparação que se estende até 
à Praça da Republica, 110 sentido do segui
mento d'aquela. rua.

Bom pronuucio é este.
Montijo, com 0 correr do tempo, verifica

rá que a sua, actual Camara Municipal não 
é para amostra.

Mas... precisa dar-lhe tempo a. que a Ca
mara consiga fundos para ocorrer às despe
sas a fazer, e que tantas são.

Quando da colocação do coletor de esgo
tos na Rua do Vou, foi dali retirada e nem 
podia deixar de 0 ser, a bomba então ali 
existente para abastecimento de agua da 
circunvisinhança e até algumas vezes da 
gente do campo que ali ocorria a forne- 
cer-se desse indispensável elemento para a 
vida.

Pois a obra de substituição desta bomba, 
então pensada, foi agora levada a efeito, 
com grande aprazi mento dos moradores da
quela rua e imediações.

Bem hajam aqueles que trabalham pelo 
bem-estar dos seus semelhantes.

Estrada do Moinho
H a dias, porque as necessidades da 

vila a isso nos forçassem, fomos de 
arr ibada  até ao moinho da praia, mas 
em tão má hora que por pouco não fo
mos vitimas de um desastre.

E ’ 0 caso que os nossos amidos pes
cadores cruzam a mesma estrada  com 
inúmeros cabos com que fazem as am ar
rações dos seus barcos e isso deu cau- 
s;., a cainnos e por pouco não nos alei
ja rm os.

Não pode s e r !
A estrada á para  todos os efeitos uma 

estrada de serventia  e não pode ser to
m ada por quem lhe apetecer e muito 
menos com risco para quem por ela 
tem  de passar.

A  quem de direito pedimos que tal 
estado de coisas seja reparado quanto 
antes, não tenhamos amanhã que apon
ta r  desastres e, bem contra, nossa von
tade, protestar  contra quem as cause e 
contra quem 0 consinta.

Colaboradores
Aos nossos estimados colaboradores, pe

dimos o especial favor, que muito agrade
cemos, de enviarem toda a sua colaboração 
directamente a esta Rédaccão.

Lutuosa Nacional

A Direcção desta prestante colectivi
dade de Sobrevivencia que há  alguns 
anos vem desenvolvendo-se a-bem-da 
comunidade, resolveu em sua sessão 
agradecer as palavras de satisfação da
das pela Im prensa  a proposito do llela- 
torio.

Resolveu nomear Agente o sr. B into  
Rosado em E v o ra  e nomear médicos 110 
Barreiro  e em E vora  os srs. D r .  M a
nuel Pacheco Nobre e Dr. A r tú r  Caei- 
ro Junior.

Aprovou associados os s r s . : D . R ita  
Esteves de Carvalho, Jacinto d’Assun- 
ção Pinto. D r.  Joaquim dos Santos N u 
nes, D. Mariana Lucia  da Conceição 
Bravo, Dr. Manuel Francisco Gomes, 
Manuel D uarte  Ferre ira .  Antonio J o a 
quim Borges, Yalentim Dias Abrantes, 
Antonio Lemos Pinto F e rre ira ,  Antonio 
José Martins Galvão, Antonio Carrilho,
D. .Tulia Silva, Hermenegildo Simões, 
João Lucio Amaral, Joaquim Maria G o
mes Penha. D . Maria Bátista SimÕes 
Moreira, e Dr. Manuel Barros  da  Vei
ga.

Iniciou 0 estudo do Regulamento In 
terno e dos seus Estatutos para  dar  no
vas modalidades aos seus oonsocios.

Intensificou a stia propaganda por to
da a Im prensa  e a aquisição de um no
vo cofre e aceitar em toda a Provincia 
Angariadores da «LU TU O SA  N A C IO 
NAL» de forma a enriquecer 0 seu nu
mero.

Uma reclamação

E x.mo Sr. Redactor.

Ao conceituado jornal de que V. 
ê digno Redactor, vem um pobre ve
lho recorrer no sentido de que ao co
nhecimento de quem de direito che
gue 0 seu modesto protesto.

Era uni pobre pedreiro, e. como 
devido à minha idade me faltasse 0 
trabalho e tivesse uma companheira 
que também devido à sua idade e can- 
çasso de trabalho, durante um a vida 
inteira, já  não trabalhasse como en
tão, —  arranjaram-me, para meu am 
paro e de minha companheira. —  0 
lugar de continuo da Associação Co
mercial desta vila, lugar que há já 
dois anos ocupava, ganhando 4$00, 
0 que, como se vê, pouco era.

Agora despedem-me sem motivo 
justificado sò e simplesmente para 
colocar no meu lugar um reformado 
da guarda, fiscal, que ganha, da sua 
reforma i2$00 diários, e vendejogo, 
dando-lhe a Associação Comercial,

Eduardo Gonçalves
Construtor oivil

1. I. l_.

INSCRITO NA C. M. L. SOB 0 N.° 308 /

Projectos —:Construções Civis e.Industriais — Cimento armado 
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Rua França Borges, A, A. A. MONTIJO

atem de ordenado, mais casa, agua 
e luz.

E por sei' triste a minha vida, aqui 
lanço 0 meu protesto.

Sem mais, agradeço, Sr. Redactor, 
a publicação desta minha carta, e me 
assino,

De V.
Custódio Dimas

N. P.. — «Noticias de Montijo» entende que 
cada um na sua casa é re i; no entanto, pa
ra que se não possa dizer que «abafa» as 
reclamações que lhe são dirigidas, publica- 
as sempre, dando plena, liberdade para os 
reclamados se defenderem.

A Nova Marinha 
de Guerra Portuguesa

(conclusão)

H. P. para velocidade de 36 nós e 
turbinas de cruzeiro para 16.

Espadarte, Delfim  e submarinos 
tvpo de Almirautado Britânico, serie 
Starfisch.

Construídos em Portugal e por ope
rários portugueses, 0 Tejo, o Douro 
e 0 Dão, caça-torpedeiros de typo 
igual aos encomendados 110 Extran- 
geiro, e fora do programa Pedro Nu
nes e Infante D. Henrique, avisos de 
seguuda classe.

A execução do plauo. é uma rea
lidade; as quilhas de varias unidades 
estão já  colocadas; fez-se o lançamen
to do Tejo, e oficialmente 0 povo por
tuguez recebeu com entusiasmo in
descritível e já  são seus, muito seus, 
0 Gonçalves Zarco, 0 Vouga e 0 Gon- 
çalo Velho, que foi 0 primeiro a ser 
entregue.

A sua chegada ao Tejo, rio de len
da e de poesia, formoso desaguar no 
mar e receptador de riquesas, pre
senciada por milhares de espectado
res, foi uma perentorica manifesta
ção de alegria trausbordanteáute um 
sonho que se converte em realidade, 
um desejo que se cumpre, um ressus
citar de vizões de Antanho e um vi
sionar de um futuro brilhante.

Portugal ressurge, Portugal reno
va-se, Portuga[ vive, e a sua bandei
ra verde-rubra. com as suas quinas 
imortais, passeia pelos mares que elé 
primeiro cruzou: «por mares nunca 
dantes navegados», disse 0 epico Ca
mões, e enlaça 0 presente no passado 
para,preparar 0 futuro.

M anuel Falcon

Da revista Madrilena «Nuevo Mundo» n.° 
2072.

No Lavradio

Versos recitados pela nossa distin
ta colaboradora D. Maria Neves da 
Silveira na festa levada a efeito no 
Lavradio por ocasião do aniversario 
do Grupo Sport Chinquilbo União 9 
de Abril Lavtadiense, prestando ho
menagem a um falecido socio desta 
colectividade de Sport.

Mais um ! que já  baixou ao chão profundo 
Onde o descanço é certo, e não há dores. 
Deixando em soledade, seus amores 
Sem um fanal d’esperança pelo mundo.

0 viço dos seus anos viu murchar 
Pela aridez dum sopro de agonia,
K convulso, tremeu; porque antevia 
Faltar-lhes 0 vestido, o pão, o lar.

Os gritos inocentes das crianças 
Soàm nas almas, e lagrimas correm 
Pelos que a Parca leva, p’los que morrem 
Vencidos dum destino sem esp’ranças.

Mas ó alma inquieta lá no pó!
Ainda há Caridade a reflorir 
Da infância e da indigência o porvir 
Grato será por compaixão e dó.

Se por um só momento redivivo 
Surgir pudesses sobre a terra tua 
Verias que o Chinquilho não recua 
Em fazer lei do Bem, sem ser esquivo.

Quanta dôr consolada; a i ! quanto luto 
Aliviado só p’la caridade 
De almas onde desponta a saudade 
P'la arvora que tombou deixando 0 fruto.

Já  bênçãos chovem sobre 0 Grupo Amigo 
Que relembrando vein quem se finou 
Em telas sempiternas; e buscou 
Doce, enchurgar 0 pranto, dando abrigo.

Gloria! Gloria ao Grupo do Chinquilho 
Um novo Cireneu que ajuda a Cruz 
Gloria eterna a quem mostrando a luz 
Firme; dá a tais festas aureo brilho.

Motocicletes 
Bicicletes ^

Acessorios—Contadores para agua—Gra 
molones — Discos — Artigos de footbal

• —:— ---- Bicicletes  --------
R. Coelho

Rua Barros Queiroz 12

(antiga Travessa de S. Domingos)

TINTURARIA

C A M B O U R N A C

Lavagem e tinturaria de todo o vestuário 

LARGO DA ANUNCIADA, 10 e 12

LISBOA Telefone 2  6451

Quem não faz reclame não presa os seus interesses

Ferragens e Ferramentas
C H.UM B O, E S T A N H 0,- Z IN C O , '  CH AP A Z IN C A D A , ETC, 

Tubos de ferro  e acessorios

---------- ----------- ------------- P R E Ç O S  E S P E C I A J S  P A R A  R E V E N D A  ------------:----------------------

Horacio Alves, I—t.da
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