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PREÇOS E PERIODOS DE ------,··n 
por mês- s$oo * por 4 me 

A crise ecenómica etn que todo o .bltueào 
dos nouos dias se dtb!lte, aflito, cotneça 
a fa'loer chegar as ,,o so País, e forte
"e"te, os seus efeitos e reflexos. 

Era inevitáv~l. Se escapá.ao.• ao trihto 
de sangue e ruínas que ainda hoje muito 
dolorosafl&ente a{ecta quási todos os Países 
do Mundo, não po.trriamos, da fl&esma 
tnaneira, furtar .. o nos àr conteqit~ncifJs 
económicas que setnpre caminham apó~ as 
ruínas, as destruições e as vioUncias. 

Lá diz o ditado JJOpular: «sol na eira 
e chuva no nabal, não pode ser». 

Os ho .. mr têm tido, eea todos os tempos, 
a ten.lência irre5istível para a lamúria 
tardia e de nenhum e(eitH, e é vutga üsttno 
constatarmos que, diat~te ue. qual que acon 
tecirn~nto de vulto ou catástrofe-, chovem 
os Ses: ccse tivesse sido assim .. . », cu e 
se tivesse feito assado . .. », se não {dsoe 
isto . . . , se não fosse aquilo . .. >l 

Não achfl,fi&OS o processo de bofll siso. 
Diante de qualquer dificuUade ou obstá· 

culo, como esta tremenda crise. que " to· 
dos nos apoq11et1ta cada vez mais, C~Ce~os 
que para nada importa considerar o que 
se devia ou não .devia ter f~ito, e se ass1m 
ou da outra fllaneira e$taria 111elhor ou 
pior. 

O que é, é, e o que está {fito, está feito. 
O que nos parece,. pois, in.dicado e sensato 
e estudar a mantlra de actuar e resolver· 
o melhor possível o que se nos apresenta. 

O povo da nossa terra, senhor de muitos 
e variados defeitos, possui também algumas 
boas qualiltades que. efl& filais de uma con· 
;untura lhe têm val1do. 

Parece fora de dúvida de que estão che
gados os tempos de cada utn fazrr apelo 
às boas qualid11des e procurar meter se no 
cultivo delas, pondo de parte, não se sabe 
até quando, a satis(açãozir1ha dalguns 
df{titos inofensivos mas que e111 oca~1ões 
de apuro &6 prejuáicatn e cofllplicam a viáa. 

Uma das boas qual1aades do portuguAs 
de todo.s os tempos é o seu arreigado espí· 
rito de poupqr, a tendéftcia , de fazer p~e
vid~ncia por sua cotda con(1awJ.~, e .•u1t<:~ 
bem, que quem não se. {1a em SI pnme1ro 
que nada, pouco progude e pouco se acau· 
tela. 

Parece que ninguém pode pensar em 
recorrer ao aumento de receitas, de ma
neira geral. Logo o caminho e~tará ttn 
reduzir despezas e e•tas, vendo bem as 
coisas, podem muito bem ser redu'loidas, na 
grande maioria dos casos, sem que as con 
dições funda!llentais da existê•tCiil ~~fram 
co .. isso golpe de fl&orte. 

08 vícios, os maus hábitos, C e• tas neces· 
sidades supérfluas etta que nos deixátnos 
e~evolver no te .. po áureo das vacas gordas, 
parece i•dicado que se cortem e se redu 
zam pois, alem de tudo o mais, não está 
de maneira ner~huma provado que o~ vícios 
e os maus hábitos sejam u~na necessidade 
para a vida. 

Clsro que a tarefa nãt~ depende só de 
ttós. E' preciso que os exemplos co~necefl& 
de onde naturalfl&ente devem começar, mas, 
pelo sitn e pelo não, e como o seguro 
morreu de velho, ntio será mau que todos 
comecemos iá a tarefa que nos compete no 
culto daquela tão arahga virtude portu· 
guesa de «saber poupar,. bso e o mais 
que não deixará de vir dos que estão por 
citaa já não é mau de todo para ajudar 
a combater a crise. 

No seu número 155 de 6 de Ju· 
lho· corrente. o c Correio da Hei· 
ru. eemanãrio nacionalista que 
se publica na cidade da Guarda. 
escrevia em 'fundoll e sob o tftulo 
«Retorma Urgente», o seguinte: 
cE.nbora defendendo os princi· 
pioaque inform'lm o Estado Novo 
d reconhecendo a Obra gigan· 
tesca realizada, não pDdemos dei
xar de lamentar que, por vezes, 
lle reveh no funcionamento dos 
~erviços públicos talta de coerên· 
cia e de lógica. de tirmeza e de
cisão. 

Nem sempre os actos corres· 
~ondem aos princípios que in for· 
mam a legi!!lação. Durante as 
últimas campanhu Eleitorais to· 
iam denunciados abusos, toram 
apontadas deficiências e até pe· 
rigosos desvios. mas, passada a 
a agitação polf.tica, tudo volta à 
mesma pacatez. 

Foram dadas instruções rigo· 
rosas no &elltido de se reduzirem 
as despesas mas na 'Vida de mui· 
tos o ga.nismos do Estado não se 
observa aquela austeridade e 
parcimónia que a· pobreza do 
Pais e a crise económica que vai 
fazendo sentir dolorosam:mte os 
seus eteitos perniciosos. urgen
temente reclamam~. 

O «Correio da Beiral) faz depois 
outras considerações vãrias, ci
tando passagens ds cO Séculot 
de 21 de Junho que versou o 

Mul~eres Norlc-lmericanas 

Dorothy McCullougb Lee 

mesmo tema e. mais adiante. es
creve: •Temos uma máquina bt • 
roerãtica demasiado complica a 
e dispendiosa. Tem havido por 
vezes a preocupação do luxo et· 
paventoso que se revela na aqui
sição de editfcios giganteccos, na 
realização de obras aparatosa& 
que nem sempre o bem do PAís 
reclama urgentemente, 

Tem-se reconhecido a necessi· 
dade urgente de ref.>rmar a or
ganisaçào corporativa que setor
na demasiado onero&a. para c 
erãrio público e para os particu
lares com os multiplol4 fn raver. 
e formalidades burocráticas e so
bret1;1do com a actuação de mui
tos dos seus dirigentes e t uncio· 
nários. 

Hã poucos R nos ainda a Assem
bleia Nacional procedeu a u il 
inquérito C\; j 1s conclu!õas rev<
Jaram a nececsidade de certa · 
r eformas que até ho!e ainda nflo 
toram teitasll. 

E, finalisando o seu interr fl 
sante c fundo• proclamava o c C · · 
reio da Beire» : 

cO Estado deve ser o primeiro 
a revelar-se em tôda a sua actua
ção como pessoa de bem, cujo l 
serviços públicos devem eer mon· 
tados, não para satisfazer clien
telas pol!ticas mas para servir 
oa interê&ses superiores do Paiu. 

Reconhecendo, einceramen te, 
claras e desassombradas as P"· 

·lavras do «Correio da Beira:.. de 
cujas boa& e sãs intenções nin
guém poderã, certamente, duvi· 

ort gal-

L A 
dar, talvez seja conveniente •a· 
lientar que as r" • rmaa que elas 
1P.dem, e a nc.. de luta que 
l t Y preconizam, veem na hora 

própria e constituem para a or· 
gântca do Estado Novo-talvez 
demasiado organizada- uma ne. , 
cessidade que a cada dia que 
puea &e avoluma. 

A profunda crise económicm 
da ae;tu21idade veio- em nosso 
entender- tornar mais T 1 v a e 
mais premente a necessidade de 
reformas amplas de modo a ga
l'antir-se para a vida pública do 
Estado@' aquela austeridade e par
ctmónia que de hA muito ae re
conhece indispeneAvel, e na vid 
dos particulares a que 1 a liber 
dade de movimentos e facilidade 
de iniciativa e trabalho sem ae 
quais a sociedade se torna doente 
e cép tica forçando os indivíduos 
a env<' rr ' ' ~ em, cada vez em 
maior nt ., p,b caminho do 
tuncion. publico. 

Na prt - P~ ção de dirigir até 
à minuc ..... e, em especull, no 
extremo cuidado de colocar em 
lugares rendosos e, quã1i sem
pre. de muito pouco que fazer, 
quantos diplomas as Escolas e 
Universidades despejam para a 
vida, a O; ganisnção Corporativa 
nas suas multiplu ramificações, 
tem sido, algumas vezes, entrave 
para iniciativas de trabalho e 
ninho onde se tf.'em acomodado 
algumas incompetências e nuli· 
dades. 

Sob os nossos olhos e com o 
(Co1tcltei tta página seguinte) 

spanha 
11 

a sega1r Um grande exemplo 
Um novo acôrdo comercial foi I feito nesse sentido. Nem pressões 

assinado há dias entre os dois paf- nem ameaças-e elas pesaram sôbre 
ses peninsulares. Natura I mente, nós, particularmente no decurso da 
cada pais tem os seus interêsses guerra civil-nos desviaram do ca· 
próprios que pretende fazer preva· minho traçado. Longe de servir 
tecer, mas quando entre as duas exclusivamente os dois países pe· 
partes contratantes existe amizade ninsulares, e amizade luso-espa· 
sólida e boa vontade, os fnterêsses nhola serve também a comunidade 
harmonizam-se a contento de am· das nações civilizadas em I ut a 
bos, cada um cedendo na medida aberta ou velada contra as tentativas 
do possível. O bom entendimento de infiltração comunista. Nenhum 
luso-espanhol é hoje um facto (!Ue pais como a Espanha sofreu mais 
o Mundo InteIro conhece. ~I e os maleflcios dessa infiltração, ne· 
abrange não só o aspecto comercial nhuRl país como ela repeliu com 
como também o cultural e o polf· maior energia contra ·Moscovo a 
tlco. civilização ocidental. E lamentável 

Ao ascender à Presidência do é que certos países retardem o seu Homen(lgeada recentemente pelo Clube h 
Fetn!IJino Nacional de Imprensa pela sua Conselho preconizou Salazar as recon ecimento aos serviços pela 
elevação ao cargo de governadora de vantagens e conveniências comuns Espanha prestados a bem da Europa 
Po:~land,.no ~regon. . duma polftic~ de boa amizade rem ,.. ao seu prestígio à custa de sacrl· 
~ a pnmeua mulher norte-amencan • l a E11panha E desde então- J.á lá fícios enormes. 

eleita para es-.e elevado cargo em uma · • ~ 
cidade com m~is de c;oo.ooo habitantes, VãO dezaSSC!Ct anOS - tUdO Se tem (Co1tc/ui 11a págitta SlgUiiJ/1) .J. t::. 

' 
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2 A PRO'ViNOIA. 

~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~--~--

O nosso vin~o 
Um dos vespertinos da Capital 

f~Jzla, há dias, à respeito do nosso 
vlnho, umas perguntas que na hora 
actual são realmente um enigma que 
urge decifrar o mais tàpidamente 

·possível, mestno que para isso tenha 
de ser castigado quem quer que 
seja. Assim, perguntava o cDiárlo 
de Lisboa•, a propósito da falsifica
ção dos Vinhos: «Quem são os fal
sificadores? Que espesl;iaS sombras 
os protegem contra o zêlo da fisca
lização? Onde é que operam ? Não 
se encontram em grave risco a 
saúde pública? ... Seria conveniente 
e multo interessante esclarecer o 
ass4nto respondendo a estas per
guntas, que nilo são ociosas nem 
Inúteis•. 

Na realidade êste é, sem dúVIda 
alguma, um mal que grassa e toca 
quase todas as províncias do nosso, 
País, por ventura, um dos mais 
afamados em vlnhataria, que se 
torna imprescindível pôr côbro, ou 
então qualquer dia passar-se-á a 
beber vinho sem a mfnima parcela 
de sumo da uva. A ganânci?. •, 
falsificadores não conhece li" t· ~ ; 
para eles pouco se lhes dá que es· 
tejam a contribuir para o ·IJfraque
clmento físico dum povo- o essen· 
clal é amealhar, sofra quem sofrer. 
Felizmente. no nosso P .ds existe 
uma fiscallzaçã·o que, estamos cer· 
tos, multo em breve alargará o 
campo da sua acção e reprimirá 
sem olhar a quem os mlxordeiros 
cujo número ultimamente tem au
mentado duma maneira considerá· 
vel que causa susto e que põe em 
sérios rlsccis a saúde pública. Umas 
multas bem aplicadas refreá-los-ão 
do desejo lnsa~lável de enriquecer 
à viva fôrça. 

Quem ouvisse- como nós ouvi· 
mos -há cousa de dois anos, no 
restaurante cRally,, em Paris, um 
casal francês, multo viajado, tecendo 
os mais rasgados elogios a Portu 
gal, dos quais a maior parte iam 
par.a o excelente vinho aqui feito, 
que de há multo vem aureolado 
duma inegável fama mundial- pode 
fazer uma ideia do quanto custa ver 
o nosso vinho, nectar apetitoso, ser 
adulterado por um númPro de cob!· 
çosos que, pata atingir os seus 
fins, não têm pejo, nem recuam ante 
os mais vis e desumanos processos. 

A acção das brigadas de fiscaliza
ção que têm corrido Portugal de 
norte a sul, metendo na devida 
ordem os lnfractores das leis, tem 
sido notória. Fazemos votos para 
que os olhares dos fiscais se dete
nham por algum tempo mais sobre 
os vinhos para consumo públllco. 

u. da E. 

Economize dinheiro ... 

Faça hoje um Pu~im Vitória, 
e concluirá, que custando metade, 
são superiores aos estrangeiros. 

VITÓRIA 
Marca Portuguesa de qualidade. 

Rua Alves Torgo, 19 - LISBOA 
TEL.EF'ONE & I lil 6 9 

Palha enfardada 
Vende, posta em vagão, a Casa 

Agrfcola Dr. T?scano de Sampaio, 
Vidigueira. Acetta propostas. 

a hora da luta 
(Conclt~são da primcita pági11a) 

alargamento das funções do Es- nação económica - para não fa
tado-ásperamente condenada lar noutros- não só o recrute
na Assembleia Nacional pelo de· mentQ do pessoal deixa algutra 
putado Mc~jor Jorge Botelho Mo· coisa a desejar- como ee veri· 
niz, que acusou o Estado de so- tica, muitas vezes, um contrsete 
trer de celetantiaae:.- eatá ·se digno de reparo entre os venci
assistindo à formação de um ti- mentos do seu numeroso funcio
po característico de mentalidade nalismo comparados com os ga
ctuncionária» que nos parece de nhos de outras classes incompa· 
toda a conveniência nacional r à velmente mais produtivas e de 
combater. maior utilidade para a Neção. 

Enquanto aasistimos ao pro- Se compararmos- por exem· 
gressivo abandono dos campos plo- o ordenado de qualquer ee
e, por vezes, ao agravamento das criturário de Grémio ou Federa
condições de vida daa popula- ção com o que ganha qualquer 
ções rurais com a conseqüente agente do em,lno público- pro· 
decadência do conceito rural de teasor ou ~egente- a observação 
economia- que achamos tunda· é chocante. 
mental no nosso País-, nas vilas Para nós não se põe de ma
e nas cidades, as multidões que neira nenhuma a questão de ser 
"9ão surgindo para a luta da vida, ou nlo ser Estado Novo Corpo
sem m2ios de fortuna e limitada rativo; a nossa posição estll to· 
cada véz mais a sua actividade mada firmemente de há muito 
pelos dentes da roda burocrãtica, com Carmona e Salazar. 
lançam-se ao a&aalto dos mil e Todavia, parece não restarem 
um lu~ar~s criados pelos Gré- dúvidas de que a reforma urgente 

Juntas, Federações, Fisca· pedida pelo «Correio da Beira• 
l "''-'ões etc., engrossando a é efectivamente urgente e índia· 
· ' .. "'-t'\.'\ dos meros funcionãrios... pensá vel, pelo menos afim de 

Os hdivfduos não são culpa- tornar maifl ligeira na tiolsa do 
dos por "Ue precisam de traba· Pais contrib 1inte e trabalhador 
lhar para viver, mas o desvio a pesada mão da burocracia. 
operado às suas faculdades d~ Quando a hora é de luta e 
trabalho e o conseqüente recal- quando em meio do fragor desta 
camento dos espfritos totna mais Re ouve uma voz como a de Pio 
complicada e mais penda na 1 XII apelando para as consciên
costas do contribuinte a organi. cias e condenando os êrros c os 
nação, que nada ganh e n maior abusos. entre os quais o do EXCf'S· 

eftctêncía, e apena~ consegue ere sivo estatismo, parece·nos que 
grande parte dos cJ>.soa, péssi serã cobardia- a paga r c<.rs 
mos tuncionãrios. mais tarde- o furtarmo-nos à 

Não há dúvida de que tudo isto luta em campo aberte. indo ao 
não pode deixar de trazer encar · encontro das realidades do no1U1o 
gos cada vez mais sérios para o tempo e do nosso Povo e ptOC''· 
erário público- o que é grave- rando reformar e modificar at~ 
e ret1exos perniciosos de ordem onde for aconselhãvel de modc: 
social, moral e até psi::ológica ü conseguir- se, além de uma 
pura a sociedade-o que é pior-. maior união nacional tios espíri-

Além dos gastos com eapaven-~ to& e das vontades, uma mtlís 
tos e luxos a que ee retere o ·Ccr· segura era de prosp2ridaC:e e 
reio da Beira» temos de convir, al"gria para todos, vencendo a 
ainda, que nos <.hamados orga- crise com honra. qurr dizer, com 
nismos corporativos e de coorde- verdade e com justiçt. I 

p rt g I . 
( C o 11 c I u s ã o d a p r i 11t c i r a p á g i 11 a ) 

A amizade luso-espanhola foi I ~uerra e se atropela o direito. A 
factor decisivo na última guerra Espanha tem tido o direito de viver, 
para que esta n!!o alastrasse ainda 

1 
de Viver segun. do o desejo expresso 

mais e dêste esfôrço pela paz não pelo seu povo. A Espanha é pais 
houve pais que não beneficiasse. aberto a tôdas as Investigações, ao 
Ainda não se fez justiça à Espanha contrário d~ que s_ucede aos seus 
e justo é que se faça. Portugal mais encarniçados tnlmigos, que se 
orgulha-se da sua amizade com a ocultam por detrás da cortina de 
Espanha no pleno convencimento ferro. E' multo lamentável que 
de que essa amizada é úttll ao P.ara satisfação da Rússia se sacrl 
Mundo culto como aliás se tem fique a Espanha. 
visto. Não é a primeira vez que os Nós ousamos proclamar perante 
representantes de Portugal nas con- a Insensatez de muitos que o exem
ferências Internacionais apelam para ~lo da amizade luso· espanhola só 
o bom senso das nações em favor ~ traria vantagens ao Mundo pertur
da justiça que à Espanha assiste. bado por nefastas ideologias. 
Mas o Mundo vive um período de •· c. 
desorientação e confusão que faz 
mágoa presenciare verificar. Qu"~"'~ 

1 
Moscovo e seus satélites se ut:uv· i <~:.4. Província~ abre francamente as 
minam de democracias que admira sua~ colunas a toda a gente e, neste gesto, 
que à Espanha se aplique o qualifl- ignúrwmos partidar~smos, interesses, 
catiVo de fascista? amisades pessoais e simpatias Será 

No melo dêste labirinto de lutas acolhido de braços abertos quem mostre 
fratrlcfdas ideológicas as palavras valor e se nos apresente como homem 
perderam o seu sentido real e é de boa vontade e de boas intenções, dedÍ· 
aferrada a palaVras sem significado cada ao interesse de Porlt~gal e de todos 
bem definido que se desenvolve a os Portugueses. 

O COMPIDRf CHfGIOIHHO • 
Muitos dos nossos amigos e assinantes 

nos têm escrito perguntando-nos o que 
há acêrca do Compadre Chegadinho que 
no último número não se dignou sequer 
dar um arzinho da sua Graça. 

Ora, por telegrama recebido hoje sabe
mos que ••• mas o melhor é transcrever 
o telegrama. Ele aí vai : 

«]amai Provilzcia- MoJZtijo- Stop. 
Tudo bem. Chego em brwo _para distri· 

buir 11otas vi11te paus. Stop. E só tirar re· 
trato. Stop. Compadre Chegadinho, Stop.,. 

O célebre compadre foi, portanto, ao 
fotógrafo e parece que só falta estar a 
foto acabada para fazer a sua aparição. 
Para já anuncia distribuição de notas de 
vinte escudos. 

Mais um pouco de 'paciência amigos 
leitores e veremos quem vai ser o pri 
meiro a abichar as notas do Compadre. 

A Rádio S. Mamada 
Por freqüentes vezes temos escutado, 

com prazer, as emissões do posto C. S. 2 Z. 
K.- Rádio S. Mamede- de onde dest~ca
mos merecidamente a acção do seu Direc
tor Artístico e Publicitário o sr. Artur de 
Sousa Cabral, poeta muito conhecido e que 
na elaboração dos seus prowamas em Rá· 
dlo S. Mamede, em espectal na rubrica 
•Recortes da Imprensa de todo o Mundo• 
vem dando mostras de apurado critério 
artístico e literário. 

Artur de Sousa Cabral, que gentilmente se 
tem referido pelo microfone ao nosso jor
nal e ao seu Director incluindo alguns tra
balhos dl\ste no seu programa ((Recortes 
da Imprensa de todo o Mundo» lançou 
ultimamente uma interessante iniciativa a 
que deu o nome de •Programas Vitória•, 
realização publicitária que está desper· 
tando grande interêsse e para a qual foram 
já anunciados numerosíssimos prêmios• 

Agradecendo a Artur de Sousa Cabral, 
as amáveis referências a •A Província• e 
ao seu Director felicitamo-lo pelo equilí
brio e bom gosto dos seus •Recortes da 
Imprensa de todo o Mundo• e estamos 
certos de que Rádio S. Mamede não dei
xará de progredir seguramente sob a hábil 
e criteriosa orientação do seu Director Ar· 
ístico e Publicitário. 

Da Cidade da Guarda 
Vlsita do Sr. Mlnlstro das Obras 

PúbliCa$- Esteve nesta cidade no dia 
16 do corrente, o Sr. Eng.° Frederico 
Urich, ilustre titular das Obras Públicas, 
onde veio inaugurar o batrro ~salazar», e 
ver di versas obras em curso na cidade e 
no distrito. Na visita aos trabalhos a cargo 
da Direcção de Estradas da Guarda, Sua 
Ex.a foi acompanhado rlos Engenheirf'ls 
daquela Repartição Pública e doutras en
tidades. A inauguração do bairro econô
mico, a que foi dado o nome do grande 
estadi!;ta Salazar revestiu gtande brilhan
tismo e interesse para a cidade. 

A' tardl" realizou-se um serão em que 
fez um notável discurso o Sr . .Ministro 
das Obras Públicas, tendo recebido a me· 
nalha de oiro da cidade, condecoração da 
Guarda a Sua Ex.a. Pronunciou um dis
curso o Sr. Presidente da Câmara l\Iuui
cipal. A' noite foi of~recido pelo Governo 1 
Civil, no Hotel Turismo, um jantar de 
homenagem ao Sr. Eng.° Frederico Urich. 
Desta cidade saiu Sua Ex." com o gover
nador civil e outras entidades, para a 
vila de ,\leda, onde inaugurou importan
tes melhoramentos.- C. 

A M'AIS llEJJFEITA 
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A PROVÍNCIA. 

1P~stais do Porto 
li :~xr · Volta a 

I 

Comsçott a cvoltm•! E, d1sta 1'C<', aqui 
11a cidade do Porto- nesta cidade qttl sabs 
o qu1 quere 1 para o11de vai, em.bora isso 
possa doer aos indifere11tss, aos descrentes. 
e aos in a/ i11tencionados •.. 

Não z•atJzos aqui frisar po1'nllti01'BS téc
llicos, ou estabelecer tso1"ias sôbr1 ns possi
bilidades da XIV VOLTA A PORTU
GAL, "" bicicleta_ 

A «volta• é ttma realidade que todos os 
port,tgtteses, indisti11tamsnte, de1•em s11tfir, 
s1m qu' para isso seja uecessário ser~se 
d1sportista. 

Essa formidável viagem, por 11e:;es e.·de
ntlat~te, através das mais surpreendentes 
maravilhas da nossa te1'ra, começot~ já. A 
tsfa hora, os corredores seguem estrada 
além, mmza parada políct'OIIW, espaiJtattdo 

, pelas mais humildes povoações, a s1menlt 
z•iril da sua juve~ttude. 

Dissemos .fli, qtte não é preciso se1·-se 
desportista, ou até simples amante do des
porto, para S111ti11 vivam11zte, ssfa jornada 
mtfravilhosa. 

E, como Pt'M•a disso, aqzâ estamos 11ós, · 
que do Desporto a11damos arredados, que 
por 111sts criticm1ios os excessos que sob o 
s~u signo ss praticam- aqui estamos nós, 
di:;iamos, escrtvendo estas ii11has, ditadas 
pslo 11osso .entusiasmo, e cumpri11do 11111 

dever que a uossa consciência nos impõe. 
E' que na «volta• não seguem simples 

desportistas. A fibra dos homws que, 61Z

Z'erga1tdo as camisolas multicores dos seus 
clubes, rolam pelas sst1·adas além, 110 de
sejo firme riB vincarem uma pos;ção, é uma 
1'et·dadsira fibra de heróis. Pense-ss no es
fôrço dêsses homens, hot·as e horas, dias e 
dias C011Seclltiz,os, peda/a11do mona cadên
cia desenfreada, e acordemos em qtte, real
me7rte, é preciso ser-se mais "do que despor
tista, para sttporfat' todo êsse pesado fardo. 

Nffo há palauras que possam desci'C1•et' o 
deli1·ante Mrtusiasmo, o fl·lmito inc011tido 
de paixões, que cumulam a chegada dos 
corredores a qualqnet·!ocalidade. E, q.uando 
essa terra 11111 ua prova um favorito, um 

Carta ~e Cantan~e~e 
Noticias pes1ioals- Aniversários: 

Passaram mais um aniversário natalício 
os nossos amigos srs. António Cardoso 
Saro Negrão e Antônio Saro Negrão. 

c;incf':ros parabéns. 

S. Tlago- Era já tradicional realiza
rem-se em Cantanhede as tão saudosas 
Festas da Vila, mas tudo acabou desde 
há anos. Este ano ainda se falou em que 
se realizavam, mas tudo morreu, até que 
uma comissão de rapazes, resolveu reali
zar nos dias 23, 24 e 25 um Pavilhão, onde 
a mocidade poude passar horas de verda
deira alegria. Abrilhantaram os festejos 
as explêndidas orquestras: ~Os Melr,os•, 
Covões- Cantanhede; «Nós, Vós, Elas», 
Sosa - Vagos; e ~central Orquestra 
jazz:., Troviscal. 

Anlver•irlo -Passou mais um ano 
de publicidade o semanário regionalista 
«Gazeta de Cantanhede», completando 
assim o seu 33.0 aniversário. Ao seu Di
rector Sr. lienriq ue Barreto os nossos 
parabéns. 

Praia de Mira- Nesta risonha e en
cantadora praia encontra-se em repouso 
com sua espos~ e filhinhos o nosso amigo 
Sr. José Pessoa dos Santos, a quem dese
jamos o melhor ptov:eito. 

Oquel em patins- Realizou-se re
centemente no cring)) de patinagem do 
Café Central, uma pequena demonstração 
de óquei em patins, em que saiu vence
dor o Académico do Porto por 15-6. A 
caravana desportiva da cidade Invicta 
despediu-se na mai~ alegre camaradagem. 

Chuva-Nestes últimos dias têm caldo 
algumas chuvadas, o que tem alegrado 
bastante o lavrador. 

A.gua para abastecimento-A vila 
I' está a ser abastecida uma só vez por dia, 

ocasionando ter que se abrir uma tor
neira junto ao Parque. 

Falecimento- Finou-se em sua casa 
nesta vila na passada segunda-feira a 
Ex.ma Sr.a D. Joaquina Rodrigues Ja Ro· 
cha1 viuva, de 77 anos. No funeral encor
poraram-se pessoas de todas as catego
rias sociais. A toda a famllia enlutada ..:A 
Prov1nciu envia os seus pesames.- C. 

colrterrduco, então o 111fusiasmo rtltrapassa 
todos os limites da possível imaginação. 

Como meio de propagauda, como fôt·ça 
impHisiouadora do comércio, e como li(ão 
uibrante d1 Amor Pátrio, a ~Volta• im
píJe-se .'Por ellf é. possível, de ano pm·a ano, 
mostrar a umas rents11as de portugueses, 
tôda a l{randiosidnde das belesas panorâ
micas da uossa terra. 

No plano i11ternaciorra!, a 11. Volta-. sspa
lha também os seus jt'utos. Durante z•inte 
dias, uma grande parte do nitmdo, vol~•e 
os seus olhos para este reca11fo da Europa, 
onde ds$Mtas de ciclistas pedalmn, sob a 
i11cidência constm1te dos raios solares, 
ateando clarões de espe1·aura nos seus 
admiradores. E' que, 11a ~volta•, seguem 
corr1dorts de <•árias línguas, alguns fa
voritos inco11testáveis, em quem os seus 
irmãos de uacio11alidade confiam cega
menee. 

Durmrte est.s dias da <Volta-., não se 
pe11sa mm fala noutra coi<õa. Discutem-se 
acaloradammte as possibilidades dêste Olt 

daquele corredor. Em qualqun• local onde 
possa hatMr uotícias frescas, o por1o com
pritHe-se e, 110 ar, paira sempre a dú1•ida: 
quem será o z•mcedo1· da etape d11ltoje? Para 
quem irá a camisola amarela? 

Que responda quem soube1·. 

Odnllo•• Fraca 

-

[cus ~~ Covil~ã 
A Crise- A maioria do povo dêate 

laborioso Centro Fa.br\1 vive do trabalho 
ja ladilstrta de Lan111atos, ouja produção 
excede a da1 reatante1 fãbrica11 do Pais. A 
sua prosperidade reflete-ae no Goméro1o 
e na Al!'rtoultura, onde os gêneros alimt!n
tlaJoa te D melhor venda. 

Qua.nao, oomo agora, está em cri1e, aa 
•nas conseqüenc as também se fazem •en
t.r bem doloronmente em todas aa cla11e., 
sobretudo naquelas que vivem de reduzi
doa ordenado• e a quem a falta de traba
lho inlbe de angariar 01 neceu árloa meio a 
de 1ubslstêncla. 

De hâ tempo que se vem notando a di
minuição da transações com u Mrrea 
pendentes dltloalda(tea monel árias. A jun
tar àa poucaa venda•, Peguem-se, 01 longoa 
prazoa de pagamento& •1e que resulta 
acumulação de mercadorias aem escoa
mento e a conseqüente falta de capital 
para fazer face a comprcmiasoa. Asalm ae 
vai arraatando estt estado de cotsu, que, 
com redução ou paraltzoção de serviço• 
leva à. mbéria centenas di'J trabalhadores 
que na tndú•tria de lanifícios empregam 
n sua aotlvi<Jade. 

Dt< um a maneira jleral llto ê o reflexo 
la crise eoonóm!ca. que ae eetende por todo 
o p•f•, com o ma.u ano agrto,la e outros 
factor~s on.:le não é eatl'anho o que su 
paua liL fora, maa sente-se mala parttcul11r 
e agudamente neataa regiões 1l11de predo
mina a indúJtrla de lu!fí~los, daa mM!s 
a1tngidaa. 

E o mal irá a pior se providencias não 
forem tomadaa no sentido de o atllnuar. 

Ofto!nu a trabalhar 3 ou 4 •ltRS. Outras 
reduziram os quadro,, atlrt~.n lo para o 
rlésemprego maia de 300 peuoas, 1egundo 
as nossae lntorma~õea. 

.Tá a redução de trabalho para. 4. dias, 
equivale a rtoceber menos 33°/0 doa or.le
otu1os quando a vida. não de&ceu, antes 
pelo contrário; para oa completamente 
desempregttdos é 11tuaçio multo pior e 
carece de quataquer pt•ovidénciu, pole os 
de1empregado1 não podem tlCil!' abando· 
na•!o1. 

Conhecemo• bem aa dlflcnldadea que 
atnveua a indóstrla., mas com um pouou 
de boa vontade das organizacões e rios 
próprios tn(lu•trlaie, a. aituaçii.o doa tra
balha.dore• pode a.tenoar·se. Talvez não 
tõue descabi'to que tudo ae preparasse 
p11.ra. ao menoe to.Joa os operários traba
lharem 4 dlaa, 1em que lhe fó~se tetto 
qualquer desconto, enquanto duraase esta 
situação. 

Certamente seria menoa peno11a a sua 
vida de aacrtnato, até que vleuem melho
rei diu. 

A Província é Portugal. •A Pro
víncia» é o jornal de todos os 
portugueses. 

·Ecos de 
Reflex6es-Há tanto em que meditar 

que, confessamos, hesita-se no assunto a 
focar e qual o principal ponto a desenvol· 
ver para melhor compreensão dos ho· 
mens. 

Por exemplo: temos o caso r~speitante 
a iniciati~·as. O que é uma iniciativa? 

Em face desta pergunta hil t>m pri· 
meiro lugar, a atender a serie 11 l"Ua 
essência. Depois, teremos em ::: de-
!>envolver o grau importante da . .o~dade 
a atingir, analisando o respecti vu resul
tado. 

3 

ortalegre 
por Patacas Calado 

O ilustre conferente documentou o seu 
bom trabalho com algumas pro,jecções e 
radiografias e o grande número de mé
dicos que assistiram ao acontecimento 
foram unânimf"s t:m elogiar o seu estudo. 

Desta iniciativa feliz Jo Sr. Dr. Jayme 
Joaquim Pimenta Prezado- Reuniões 
médicas-tentaremos outro dia dizer mais ' 
alguma coisa. 

Eng. António Fraga da Amaral
:i\Ierce de uma acentuada boa vontade, 
foi recentemente criada nesta cidade 

Ora... não é isto que se vê, não é 
dêste modo que se dessja entender o pen
samento da pessoa ou pessoas ·que apre
sentam uma ou mais iniciativas. I u~a ~O\'a Repartição: Serviços de Urba

nJzaçao. 
Elas surgem •.. possivelmente, debaixo 

de boa fé, mas falta-lhes a apreswtação 
clara do seu significado e, por isso, nem 
sempre se qttere compreender o alcance 
a que se pretende chegar com o desen
volvimento e vida da iuiciati1•a dada a 
público. DaL.. os resultados contrapro
ducentes, o desinteresse que se anota e 
o desleixo d0s homens, pois, logo que 
falhe o primeiro passo, fecham os olhos, 
viram as costas e ... deitam-se a dormir. 

Como tstf" tema tem muita maléria, vol
taremos ainda a focá-lo. 

Conferências médicas - Prosse
guindo com muito interêsse, realizou-se 
no dia r6, mais uma importante reunião 
médica, tendo sido conferente o Sr. Dr. 
Francisco Barreto Alvim, que em Lisboa 
desem'penha o cargo de Assistente dos 
Serviços ae Neurologia do Prof. Dr. 
Diogo Furtado e cujo assunto ~Doenças 
dos músculos• (a propósito de um caso 
clinico), foi brilhantemente focado. 

De Almodovar 
Desemprêgo: - Encontram-se sem j 

trabalho muitas creaturas deste concelho 
elevando- se jã a 6oo, com tendências a 
aumentar o número de desempre!<ados; o 
número acima citado é das seguintes fre
guesias: 

Almodovar •.. 
Gomes Aires . • 
Santa Cruz 
Santa Clara Nova 
Hosário . . . 
Graça ....• 
S. Barnabé .• 

Total. 

2'j0 
6o 
6· ::> 
6o 

só de trabalhadores rurais, <ti)rnimada
mente. 

Espera-se que esta crise se urolongue 
até Novembro, o que será uma calami
dade se não se abrirem alg•ms trabalhos 
públicos, como estradas que liguem com 
as freguesias o concelho, (as que ainda 
nã·o estão ligadas), e bem assim a ligação 
déste concelho com o de Ourique que 
tanta necessidade está fazendo, bem como 
a limpeza e desobstrução de todas as ri
beiras que atravessam este concelho. 

Pedem-se pois providências às entida
des superiores e a quem de direi to para 
uma solução rápida afim de atenuar esta 
grande crise, acudindo assim a tão grande 
miséria dêste bom povo de todo o conce' 
lho de Almodovar, que é honesto, traba
lhador, respeitador e agradecido. 

Os números acima mencionados foram 
adquiridos nas próprias freguesias cita
das, número que está aumentando diària
mente, e ainda não se acabaram as debu
lhas, o que se espera por todo t:ste mês. 

Futebol- No dia I7 do corrente rea-· 
lizou-se nesta localidade um desafio entre 
os grupos mistos de "\lmodõvar e o de 
Castro \"erde, que teve o seguinte re
sultado: 

O grupo de Almodôvar- 6 
O grupo de Castro Verde- 2 

Todos os jogadores se -portaram digna
mente havendo ('Speranças mais tarde 
serem uns bons jogadores. 

o recinto do campo esteve muiro mo
vimentado, vendo-se entre os et!'pectado
res pessoas de todas as classes sociais e 
muitas senhoras. ' 

O campo é pertença ela Casa do Povo 
de Almodôvar, não estando ainda con
cluídos todos os trabalhos. - C. 

Ecos de Carlão 
Crime de morte - Na. pauada 811· 

gonua-felra, 18. pe11111 10 horas d& m~&ahã, 
foi encontrado mortv EJruun.Jo M. a a V ti· 
ga, guarda venatórto. 

As antorltiades de Alljó procedem a ave
rlgua~õcs. Parece t~r havido crime, e, 
eegundo d:~em, tot praticado por um 
caçaclor. 

u lnfellz guarda, deixa na orfandade 6 
filhos menores.- C. 

A referida Repartição, que começou já 
a fundonar, tf"m à frente, como Director, 
o Sr. Fnl1enheiro Antônio Fraga Amaral 
que, com o seu saber (' et'pirito de isen
ção, estã orientando os respectivos servi
ços de modo a prestigiá-los e a ser útil a 
Pvrtalegre. 

Pelo tacro, que revela um melhora
mento para t•<ta capital de distrito, mnito 
nos r('gosi,1amns e respeitosos cumpri
mentos apresentamo;; ao Sr. lLng. Antô
nio Fraga de Amaral, afirmando-lhe todo 
o apoio que i: A Pro\·inciu concede a tudo 
que seja em defesa do pro2;~esso. 

Horário da enern•JJ el6ctrlca-
Portalegre passa agnr.' , ·r o seguinte 
horário, quanto à ~ • 11 i nação : De 
domingo até 6.a fena , , ç das I3 às 7 
horas e nos sábados o Jorneciruento elltá 
suspenso. 

Alfre rs o Cresplm Afonso 4lvea
De novo colocado na Direcçãn de Finan
ças dl'ste distrito, encontra-se já em Por
talegre, o Sr. Alfredo Crispim Afanao 
Alves, digno oficial daquela Direcção. 

Ao Sr. Alfredo Crispim, que é um fun
cionário muito zeloso, apresentamos 01 
nossos cumprimentos de boas vindas. 

Baptlsado-Realizou-se nesta cidade 
o baptisado _de uma filhinha do Sr. Abel 
de Macedo Rosa Portilheiro, digno Re
gente Agrícola e de sua Ex.ma Esposa 
Sr.a D. Maria de Lourdes Martins Aguiar 
Portilheiro, tendo o acto sido apadrinhado 
pelo Sr. Dr. António Rosa Portilheiro e 
pela Ex.ma Sr.a D. Maria Eugênia de l\[a. 
cedo Cordeiro Rosa Portilheiro. 

A' galante menina ::\faria Eugénia de 
Aguiar Macedo Portilheiro, que foi o 
nome que recebeu na pia baptismal, dese
jamos muitas felicidades. 

Dr. César Moreira Baptista-Com 
pouca demora, esteve. em Portalegre o 
Sr. Dr. César Moreira Baptista, irmão do 
conceituado industrial nesta cidade Sr. 
José ~1oreira Baptista. 

Dr. Afonso L. Sampaio- Tamsém 
com pouca demora, vimos entre nós o 
Sr. Dr. Afonso José Leite de Sam-paio 
que, nesta cidade, desempenhou os car
gos de Delegado do I. N. T. P., Presidente 
da Câmara e Governador Civil. 

De Montargil 
Crise de Trabalho- Oa trabalhado

rei delitd. Ct·e,ueat... estão atraveasando 
uma grande ortac! de trabe.lbo, a qual naa 1 
últl111a1 •emanall 11e tem acentuado com 
cer·ta gravidade. O número de trabalhado
J·ea sem trabalho é multo granae e ae oon
siJerarmos que a m!.lorta lâo chefes de 
f~touliu, fAcll no• é couclntr que a all.uaçio 
das re11peott vaa famllia1 é j.l bastante 
afdt: v a. ,. 

Esta grave altuação nti prejudlcaado 
imea11o o oomé,•oio e a indústria, oomo 
aos lavradoru a e torna tmpc sstvel dar , 
trab1lbo, po111 que os mesmo• têm aupor
t~ •lo granct"11 ~~~ ejuizos nos ú ltlmoa anos 
~g! f lo lu; além (llllllo, a cort.lça., grande 
rtqueu da rPg•ão não tem salda, motivo 1 

~";rque Bl'!rla <te cteu•jllr que 11e iolcluaem 
tl'ab&tlloB póbltcoa que Mootargll multo 
neJeSMitl\, o o mo 118j; m, Etlltl'adaa, eagotoP, 
lu~ electl'lua. ca.l~llll&• nova1. etc .. Além 
te oe mo11targilenwts e1tarem anatoao• 

IJOf tala melburameotul &8Blm le at&D.Q&• 
ria 11. Cl'lle l'Urttl. - C. 

Fernando Capela 
Hua Hulhão Pato, 22 --~r O N TI J O 

----Agente oficial -----..., 
Máquinas de co~lura OLIVA 
Máq. de escrever OLJVETTI e HERMES 
Moto r e s eléctricos C R O MP TO N 
Balanças e B•isculas BERI<EL 
Rádios LUXO R, PYE e ULTRA 
Medidora~ para azeite e petróleo S. M. B. 
Dis1rihuiçiio geral do cnire de parede 

- -- «EM GUARDA• - --

Vend•• • pronto • • pre•t•t6ea 

,, 
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Cereal ~o llenteio 
Com vrsta à Administração Geral 

dos c. T. T.- E' com bem pouca von
tade que vimos novamente focar êste 
assunto, porquanto sempre nos desagra
dou bastante, termos que rebater na 
mesma tecla. Mas •.• pedem-nos alguns 
conterrâneos, que não descuremos o 
assunto, enquanto êste não fôr solucio
nado, e, por outro lado, também a nossa 
consciência nos dita que o não olvidemos. 
Referindo-nos mais detalhadamente a êste 
assunto, dissemos no n.0 6 de ..:A Provín
cia~ de 19 de Maio p. p., que talvez a con
dução de malas para esta vila fôsse mo
dificada, em fins do dito mês de Maio. 

Esperanças vãs ..• As malas do correio 
continuam a ser transportadas por carros 
de muares, até Odemira, 30 km. para o 
Sul, tzomeadamente as destinadas a Sa11-
tiago, 28 km. para o Norte, os quais vão 
dar mztes uma volti1zha a Lisboa, e toda
via há carreiras diárias para o Norte e 
para o Súl, que talvez vantajosamente 
fizessem o transporte Je malas; pelo me
nos, Santiago-Odemira e vice-versa, dando 
ligação com os combóios. 

VIla Nova de M 'I Fontes- Tive· 
mos o prazer de visitar no pretérito dia 
Io do corrente esta bellssima praia alen
tejana que está iniciando a época Balnear. 
Na vila, fomos cavalheiramente recebidos 
pelo nosso prezado colega redactor-cor
respondente de ..:A Província», sr. Rui 
Ventura de Oliveira. 

Seguidamente, atravessamos o R i o 
1Mira, e percorremos a óptima praia da 
margem esquerda numa extensão de 2 

quilómetros. 
Acampamos nas Furnas, na areia limpa 

e brilhante, em frente de uma das inúme
ras cavernas de cujas rochas cai água 
doce fresquíssima. Até à tarde extasia
mo-nos com os belíssimos panoramas que 
a nossa vista abrangia como se quisésse
mos reter para sempre tão lindos cenários 
que mais parecem artisticamente embe
lezados por hábeis mãos de pintores, do 
que criados pela Natureza. A pesar de só 
em Agosto começar a grande concorrên
cia de banhistas para as aprazíveis e inú
meras baias desta linda praia alentejana, 
já se vão vendo à quem e além da foz do 
Mira, alguns grupos e alguns toldos de 
veraneantes, 

Carreiras de camionetas- Ser
vindo de porta-voz de inúmeras pessoas 
que isso nos pedem, chamamos a atenção 
de quem de direito, para o facto da linda 
praia alentejana- Vila Nova de Milfon
tes- continuar sem uma carreira pelo 
menos que a ligue a Cereal do Alentejo, 
14 km. e com boa estrada. 

Constou-nos há meses que a Emprêsa 
de João Cândido Belo & C.a, havia pedido 
a exploração da referida carreira, mas, 
até à data, nada vemos nem sabemos sô
bre o assunto. 

A época balnear está à porta. 
Será mais um ano em q11e o sempre 

crescente número de banhistas e freqüen
tadores daque-la sossegada praia, se vêm 
privados de meio de transporte, com 
grandes transtornos para todos? ... 

Outra carreira que faz também imensa 
, falta, é para Santiago- sede do Conce

lho, onde há sempre muitos as!;untos a 
tratar, Tribunal, etc.,- mas q11e partisse 
do Cereal de manhã e regressasse à tarde, 
a fim de não obrigar os sempre inúmeros 
passageiros que ali vão tratar dos seus 
vários assuntos, a ficarem lá uma noite, 
ou alugarem à tarde automóveis a cento 
e tal escudos cada, como acontece actual
mente. 

Ambas as carreiras são bem dignas de. 
estudo, mesmo que não se efectuassem 
diàriamente. 

Aqui deixamos o apêlo, esperando que 
alguém se pronuncie sobre ele. 

A fechar- O Noticiário de Milfontes, 
publicado no n.0 15 de ..:A Província~; 
referido-se ao correspondente de Cereal 
do Alentejo, diz: ..:é professor primário:t. 
Sem motivo .de melindre para o nosso 
digno colega de Milfontes,- pois só 
quem não conta é que não erra,- que 
nem êrro se pode chamar, a uma com
preensão naturalfssima-, vimos escla
recer que não ..:é professor primário~, 
mas apenas e modestamente, ..:professor e 
monitor Diplomado em Naturismo:t. 

Se bem que houvessemos ensinado 
crianças e adultos a ler, fizemo-lo e falo
-emos, particularmente, por desejarmos 
ajudar a diminuir o número de analfabe
tos do Pals e gostarmos de tão altruista 
miater. 

•· S, (C.)-C. 

«A Provfncia• é o jornal de to
ÚI os portsgueses. 

-

·-·- •.· - •' 

De Almada 
O Co"calho e o seu progreatoo

O concelho ae Almada era, sem dúvida 
aliuma, um dos mata atrazados concelhos 
da margem sul do Tejo, no que diz res· 
peito a melhoramento• pilbl1co1. 

A água que era o aeu mal• grave pro· 
blema, obrigava, de1de longa data, as Cà
maraa a estudar; mas, oomo a sua solução 
era grave, o tempo paasava, e pouco 1e 
atleaotava. neste capitulo. 

Até que há uns dez anos 1e começou a 
penaar a sério na realização dPata obra, e 
hoje a água abunda em qaâli todo o con
celho, e se nã'l é ainda total o abasteci· 
mento à.8 populações, tuo deve-se ao facto 
de os motores encomendado& na Sulua aln· 
da não terem chegado. Ma. no próximo ano 
a água correra nos clomtciliOI de todo• 01 
povoado• no coooel!;Jo. 

Depois lla ~gaa botvta 01 esgotar, que se 
em algum' vuvoaçõ '8 eram ace1táve11 
em outru tletxll.vam multo a desejar, e 
'" nos recordarmos com o que ainda não 
há multo• anos ae pa.nava com o Praga!, 
não podemos deixc&r de laatimar aquele 
trl1te espectáculo. 

Mu não era 1ó o Praga!; era grande 
part~ do concelho, cuj& canalização jã 
estava na sua maioria velh& e pôdre, ha· 
vendo pontos onde já nem manllhas exls · 
tlam. E aulm, ante• de este1;1der a canal!· 
z11ção para a água tiveram que modltícar· 
·se colectores, e até oonatrulr outro1 
Q(lVOII, 

Mu O!l problemas grave• não panvam, 
n té pelo contrário, pareciam caprichar em 
&.tormentar o povo almadense: 

Com a paaaagem do ar1enal de marinha 
para o Alrette, a falta de habitações come
çou a aentlr-1e em grande e• cala, e aulm, 
casa que vagava, a sua renda mensal atin
gia tal preço, que se cla18lficar1a de louco 
o seu proprietário, se não houvesse quem 
11 aluguse. 

Ease mal em breve ser' atenuado, poli 
o Bllrro em con•trução que albergará 
algun• milhares de pessoas está quáil 
Jonolutdo. 

E até aqueles muros que se no1 depara
vam paraleloa à estrada de Cacilhas para 
Alma la de!xaram de exlatlr, e linda• mo
radtu dio outro encanto ao panorama 
que dali 1e avista; outras mora1las 1e 
selulrão, poden.do-ae dizer que em breve• 
anos, Cova da. P1eda.de, Caoilb~a, Almada 
e Praga!, formarão um conjunto de mora
dia•, onde- quem sabe f- nascerá a nova 
cltll\de de Almada. 

É acompanhando eue desenvolvimento 

~uinta di Vel~u Roncão 
Batizado- No passado dia 17 na Ca

pela do Velho Roncão, foi batisado com 
o nome de Viriato, um filho do sr. Sera
fim Teixeira da ~fota e de sua espôsa D. 
Alzira Teixeira da Mota. 

Foram padrinh<'s a senhora D. Isaura 
da Conceição Rocha e seu genro Viriato 
Vieira Afonso Cardoso Dias. 

Em casa dos pais do neófito foi ofere
cido um lauto banquete, vendo-se pre
sentes diversos convidados entre êles a 
senhora D. Maria Emilia do Socorro Ro
cha, e os senhores Tenente Cardoso Dias, 
Presidente da União Nacional dêste con· 
celho, o jovem Piloto-wiador·civil Antó
nio Afonso Vieira Cardoso Dias e o se· 
nhor Adriano Ferreira Fontes, distinto 
funcionário dos Caminhos de Ferro e 
cunhado de Sua Eminência o senhor Car
deal Patriarca. 

Ao pequenino Viriato, desejamos-lhe 
assim como a seus pais, uma longa vida 
e tôdas as Bençãos de Deus. 

O Tempo- Continua a grande estia
gem que tem assolado tOda a região Du-
riense. • 

Os trabalhadores vêem·se a braços com 
a miséria, pois devido à grande crise dos 
afamados Vinhos do Porto, entre êles o 
..:Velho Roncão~ foram supensos todos os 
trabalhos. Alguns trabalhadores são admi
tidos com o insignificante salário de 9Soo. 
As oliveiras apresentavam-se com uma 
linda rebentação, mas devido à seca há 
oliv~is que não necessitam de serem va· 
rejados pois a estiagem tudo levou. 

Wirlato v . .&. Cardo"9 IHa" 

Antônio Rodrigues Parrinha 
Merce•rl•, C•rvo•rl• • Petr61eo 

Fornecedor de carnes de porco, verdes e fumadas 

Rua Sepa Pinlo, 66-4-lelef.76- KDNIIJO 

que 01 edlffoloa pnblloos estão procurando 
locail mal• apropriados, e a cadela, df-ve 
dentro ·de pouoo temp'> passar para a an· 
tlga Quinta do Serraa - ; já agora vamos 
dar uma notfola em primeira mão: o Pa
lácio da Juatlça aerá uma realidade em 
breve, pois sabemos que tudo caminha por 
bom caminho para tal resllzação 

Qaem nos Informa diz: no melo fica o 
editiclo doa Paços do Concelho. tendo de 
um lado a Ju1tlça do• Homens (Palácio da 
Justiça) e do outro A Justiça de Deua 
(um templo). Parece que por ver o pro 
greuo do concelho, até a1 1lores 1e sen· 
tem orgulhons de aqui nucer, e há jar· 
dlns por toda a parte; até o velh~ Caatelo 
de Almada se encontra transformado em 
jardim das crlançaa como as auas dlver· 
aões Infantis. 

Na Costa.~de Capa.rica, a areia das ruas 
que era o terror dos banhtatt.S, também 
tende a desaparecer porque ae ruas come
çam a 1er empedradu encontrando-ae já 
conclufdas 111 avenidas 2 e 3, auim como 
as ruas do1 Pescadores e 1 e 8, 1e encon
tram já devidamente repa.radaa, o mesmo 
8Uoedendo ao largo em volta do Mercado. 
E1tão já também lnlcladoll os trabalhos 
no largo da C'rô l. 

Mas o que se pa.ua com a. Costa de Ca
parlca, paua se também nas ontras po· 
voações, com mal1 ou menos grandloa1-
dade, conforme a aua car êncta ou necea· 
1\dade. E · aaslm o calcetamento da rua 
Tenente Mala, em breve será um facto, 
aulm como também um facto 1eri em 
breYe a cobertura. da vala- daquela tão 
falada Enxurrada, 

As obras de reparação da e1trada do 
Porto Brndão, qujo e1tado é pé.!almo, 
começarão em breve, aasim nos Informa 
o próprio Senhor Presidente do Municlplo. 

E ualm por eate breve apanhado se 
pode caloalar, o que é o desenvolvimento 
do concelho, nestes últimos anos, nó oa
pltulo de melhoramento•. 

Hoje os habitantes desta margem- a 
outra banda- como lbe chamavam com 
ar de deadém, não se envergonham de 
dizer que aão almadenaes oomo nunca 11e 
envergonharam, mesmo até quando pare· 
olam viver a uma conalderAvel diltânola 
de Llaboa, pelo e1tado de abandono em 
que vivia a 1ua terra. Hoje é o povo que 
sorrl ao falar da sua terra dizendo:- a 
fatura cidade de b lmada, será o desdobra
mento da velha cidade de Lisboa. 

.&. c. 

Correio de c! Província» 
António Augusto Caeiro- Barragem de Vale 

de Gaio - Damos em nosso poder o vosso pe
dido de assinatura do nosso jornal. Em nome do 
nosso movimento e de •A Província• para quem 
esperamos continuar a dever o favor da boa ami
zade, expressamos os nossos melhores agrade· 
cimentos. 

António Correia Júnior- Castelo Melhor 
fDouro)- Gratos pelas vossas prezadas noticias 
informamos que os 2J~OO que se dignou enviar
-nos liquidaram a vossa assinatura até 15 de 
Agosto próximo. 

Tomámos devida nota do que se digna comu
nicar-nos e muito agradecemos sempre as vossa
prez:tdas noticias e a continuação da boa amis 
zade para o nosso movimento. 

António Ferreira da Silva- Aveiro- Rece· 
bemos os 20~ que se dignou enviar-nos e que 
liquidaram a vossa assinatura de •A Província» 
até H de Setembro p. f. 

Muito penhorados nos confessamos pela boa 
amizade e simpatia que esperamos continuar a 
merecer para R nossa causa e para a maior ex· 
pansão de •A PrO\•incia• 

AntólliO aonçalues Passão- S. Cristóvi!o
Muito sinceramente agradecidos nos confes· 
samos ao nosso prezado amigo pelas entusiás
ticas palavras de apoi9 que se dignou djrigir-nos 
e que esperamos continuar a merecer. 

A importância que se dignou enviar-nos liqui
dou il vossa assinatura até 15 de Agosto oróximo 
e muito prazer teremos sempre nas vossas noti
cias esperando continuar a merecer para •A 
Província• a mesma dedicação e boa vontade. 

Eduardo V. Fo11seca- Aveiro- Muito agra
decemos o novo assinante que se dignou obter
-nos bem como a importância enviada que liqui
dou a vossa assinatura até 23 de Setembro p. f. 

Sempre ao dispor do nosso prezado amigo e 
gratos pelas vossas noticias. 

Francisco C. Mendonça - Lisboa - Os 18$00 
<J,Ue o nosso prezado amigo se dignou enviar-nos 
liquidaram a voss<\ assinatura dêste iornal ate 15 
de Agosto próximo. 

Penhoradamente agradecemos a de d i cação 
com que se digna distinguir •A Província• e fi
camos ao dispor. 

João M. F. Campante- Cantanhede- Regis
támos o vosso pedido de assinatura do nósso 
jornal que muito agradecemos, esperan<lo co'tltl
nuar a dever para •A Província• a mesma nmi· 
zade e estima. 

Joaquim Duarte Alves Elias- Tramagal
Em nosso poder a vossa prezada carta e muito 
penhoradamente ogradecemos a indicnção dos 
três novos assinantes que se di [!nou obter para 
o nosso jornal. Sempre gratos pelas vossas noti
cia~ e ao dispor. 

Manuel Francisco dos Santos- Montiio
Os nossos melhores agradecimentos pelo novo 
assinante e amigo que se dignou obter para o 
nosso jornal. Esperamos continuar a merecer a 
mesma estima parA com • A Província». 

D. Maria R. Contreiras- Entradas- Pelos 
novos assinantes que se dignou obter para o 
nosso jornal expressamos a V. Ex.• os nossos 
melhores agradecimentos. 

Ricardo Antonio- Barragem de Vale de Gaio 
- Recebemos o vosso pedido de assinatura que 

A Paovh~0\.1. -
Da Baixa ~a Ban~eira 

Loucos do volante-Embora o titulo 
no-lo pareça indicar, não se trata do nome 
de um filme. E', antes, uma cena quoti
diana, real, e teve lugar no passado do
mingo, dia 17. 

A cena tinha por cenário a principal 
estrada que atravessa esta localidade, 
vendo-se, também, por fundo, alguns 
transeuntes e um automóvel estacionado, 

Em dado momento surgem quatro auto· 
móveis, três vindos dos lados do Lavra. 
dio e o outro das bandas de Alhos Ve· 
dros, numa correria louca, desenfreada, 
à compita, como se tratasse de uma com. 
petição automobilística em plena estrada, 
concorridíssima, acentue-se. 

A cena passou-se tão rápida, qual re
lâmpago, que pouquíssimas pessoas se 
devem ter apercebido do perigo que, 
felizmente, se dissipou como por milagre. 

E não é impunemente, ou por outra, 
não deviam passar impunes estas trans
gressões ao código de estradas, por parte 
de imprevidentes e inconscientes auto· 
mobilistas I 
~ois se até, no alud~do domingo, nos 

fo1 dado observar e ver uma ultrapassa
gem em plena curva, a uma velocidade 
de causar calafrios I •.• 

Assim como só por um nadinha, talvez 
por um décimo de segundo, não assistia· 
mos a uma catástrofe- catástrofe, dize· 
mos bem - se, por fatalidade, o carro 
procedente de Alhos Vedros e o .último 
dos já aludidos, vindos do Lavradio, 
calham a passar par a par com o que se 
encontrava estacionado na berma da 
estrada, o que, só por milagre, como jã 
acentuámos, não sucedeu, decerto teria· 
mos de registar agora um desastre de 
vulto I Mas antes assim, e felizmente I 

Não houve desastre, é certo, mas podia 
ter havido e grave. 

Mas o que não é de admitir é que, 
numa povoação relativamente populosa 
como é aqui a Baixa da Banheira, em que 
o trânsito é, pode dizer-se, intenso, alguns 
senhores automobilistas imprimam aos 
carros que conduzem uma velocidade 
quase s11per-sónica, pondo em perma
nente perigo a sua vida e a dos tran
seuntes! 

Já em tempos chamámos a atenção dl" 
quem de direito para esta constantes 
manias de velocidade. Pois voltamos hoje 
a insistir no mesmo apêlo, pedindo que 
se tomem as providências adequadas às 
circunstâncias, no intuito de se evitarem, 
tanto quanto p os s f v e 1, possíveis de· 
sastres. 

Talvez a Polícia de Viação e Trânsito 
possa pôr UII' travão aos •.. ..:destravados» 
motorista·s (mas só aos que são ..:destrava· 
dos~ e abusam, evidentemente). Assim o 
esperamos.- C. 

PUBLICIDADE 
«A Provfncia" é um jornal em 

plena expansão em todo o Pais. 
Anunciar em cA Província» é 

ser conhecido em toda a província 1 

e colaborar num patriótico movi- , 
mento Por Portugal e por todos 
os Portugueses. 

A nos~a Tabela de Preços: 
Pá~lna . • • • • • • • , 700$00 
1/2 página • • • • • • . 550$00 
1t4 ) • • o • • • • • 180$00 
1/8 ) • o o • • • o o 100$00 
1/12 :. • o o o o o • .. 60$00 
1!16 .. • o o • o • • o 50$00 
1/24 • o o o I • f o o 50$00 
lt52 » • • o • o • • • 20$00 
1/48 .. • • • • • o • • 15$00 
1/64 .. • o o • o • o o 1 osoo 
1/96 .. o • • • • • o • 8$00 

Descontos de série e especiais. 

agradecemos muitt:> pl:'nhoradamente. Esperamos 
continuar a merecer a mesma simpatia para •A 
Província•. 

Viriato V. A. Cardoso Di os- Cotas-Gere~ 
A assinatura do nosso prezado amigo ficou liqUI
dada até 51 de Julho último, o que penhorada· 
mente agradecemos; 

Gratos também pelas notícias enviadas infor· 
mamos que procederemos em conformidade e 
em br.eve informaremos o no~~o estimado amigo. 

Sempre ao dispor, esperamos continuar a me
recer a mesma amizade e dedicação para com 
•A Província». 

4ntónio Joaquim Lucas Catíta 
com AUT0.\1ÓVEL DE ALUGUER, de qna· 
tro lugares - Preço 2$00 cada quilômetro. 

Telt!{. 25 = = = = = Montljo 

-



Impertinências ••• 
Nos altos postos da governaçilo 

pública, deu-se agora mais um ren
der de guarda. Foram s•·'~•titufdos 
dois sub-secretários de c ,ta do: o 
das Obras Públicas e o àa Educa
çilo Nacional, tendo sido empossa
dos Restes cargos respectiva mente 
os Srs. Ertg.o Alberto Saraiva e 
Sousa e Dr. Henrique Veiga de 
Macedo- dois novos que no pas· 
sado já deram bastas e concludentes 
provas de capacidade no desempe
nho de funções oficiais, para bem 
se poder esperar que, de futuro, 
continuarão a servir o Pafs com 
Interessado empenho e eficaz entu
siasmo. 

Creio que êste facto não é indife· 
rente para Montfjo, que aguarda 
atnda solução para vários assuntos 
importantes e fundamentais para o 
seu progresso- tais como o do en· 
sino técnico e secundário e também, 
entre outros, o das estradas da área 
da sede do concelho e o de habita
ções económicas, alegres e sanea
das, para o conveniente alojamento 
de tantos dos seus habitantes
problemas cuja arrumação depende 
dos sectores do Estado agora con· 
fiados a êstes novos estadistas. 

O Eng.o Saraiva e Sousa já tem 
tido Intervenção em diversos pro
jectos e planos relativos a Montljo 
e ao seu concelho, e não se duvida 
de que estará disposto a l!gar o seu 
nome aos demais que correm pelo 
seu actual departamento governa· 
tivo, e que muito devem çontribuir 
para o engrandecimento e valoriza
çilo desta terra. 

Quanto ao Dr. Veiga de Macedo 
azada será a oportunidade para 
junto dêle se levar, pelo menos, a 
antiga aspiração local de se ver fi
nalmente considerada a criação da 
Escola profissional, que Montljo bem 
merece e cuja freqU~ncla afoita
mente se pode prever como justifi
cativa. 

Oxalá que as entidades a quem 
compete cuidar dêstes assuntos sal· 
bam aproveitar esta rendição da 
guarda para atrair as atenções su
periores para os problemas em sus
penso, obtendo, pela sua desvell!lda 
acção, para esta vila alguns benEfi
cios há tanto esl)erados e que des1e 
sempre constftulram aspirações le· 
gitlmas desta tão laboriosa terra. 

Que as gerações vlndolras não 
tenham de acusar de negligência ou 
descuido aquêles a quem cabe a 
rbrlgação de zelar pela boa marcha 
dos ne~óclos concelhlos, são os 
votos de 

F. Ferreira 

A quem de direito 
Segundo noa Informam, o oba arlz Bl

tuaJo no extremo da rua Sacadora CabrR I, 
no e H lo onde e1t<t rua Jlga com a rua M I· 
,uel Bombarda. já há m<Jito não funciona 
de•oonbeoenJo•lll! as ru.ões de tal !o~.oto. 

-Ultimamente foi t~spalhadil. ãrela em 
~ur111e quantidade noma larga extensão 
dd rua Joaquim de A lmeJda, dest.a vila. 

Tanto num como noutro oaao quere-nos 
pareot~r que h\ prPj11izo para a população. 
1'1'11 eapec1al no qoe respeita à areia espll· 
ih&dll. 11.0 longo tia Ví& Vóbflca tanto mais 
q•JA 111ndo a ru11. Joaquim rte} lmelda uma 
~r·· é •Ja de multo trá o sito e não se verlft· 
"ll.u,lo aervi9•J Je re~tf'B, certamente multo 
púelra a& h<~-do constantemente l0vantar 
em toda aquela área oom os conheclilo. 
lnoonvenlelltea. 

I.to agravar-Bto·ã certamente multo em 
b feve com u oanel ru oilnata n te a (I e a n· 
to-oarroa para oe fPst.• j •• em b,m ra rtf' 
No11a Senhora da AtH la1 .. a efectuar Já nn 
próximo mês de Agosto. 

Aqui r c i o no111o I'eparo com v11ta t 
quew de dtrelto, 

EM MONTI..JO 

A velha e gloriosa 1.~ de Dezembro 
Como é do conhecimento 

público, celebrou-se em Lis
boa, no dia 24 do corrente 
o 11 Congresso Nacional das 
Sor.iedades de Educação e 
Recreio, a que se dignou 
presidir Sua Excelência o ve
nerando e ilustre Presidente 
da República, Marechal Oscar 
Carmona, figura máxir~a Ra· 
cional que todo o País de 
norte sul respeita E' admira. 

Nas solenidades, e a con· 
vite do Ex. mo Governador Ci
vil de Setúbal, da Câmara 
Municipal dêste concelho de 
Montijo, e da Federação das 
Sociedades de Ellucação e 
Recreio tomou parte uma âe
legação desta vila constituída 
pelos srs. José de Mira Reis, 
conceituado comerciante em 
Montijo e Presidente da So· 
ciedade Filarmónica 1.0 de 
Dezembro, e José Júlio Valé· 
rio Rodrigues acompanhados 
por toda a Banda Filarmónica 
da velha e gloriosa t: de 
Dezembro de Montijo. 

A's celebrações assistiram, 
além de Sua Ex.• o Presidente 
da República, Sua Ex.• G Mi· 
nistro do Interior e outras 
altas individualidades. 

Os nossos parabéns à So-
ciedarle Filarmónica 1.0 de D~'l~-'·bro e à 
sua Direcção pela maneira som. · ultima· 
mente a colectividade se vem impondo 
cada vez mais à admiração e apreço pú
blico e ainda pela forma como tão digna
mente a 1.0 de Dezembro não cessa de 
honrar e ennobrecer o nome da vila de 
Montijo. 

A Sociedade 1.0 de Dezembro indo com 

.1 

.. ~ 

A Banda da Sociedade filarmónica t.• de Dezembao 

a sua Banda e a sua delegação marcar a 
sua presença e a presença rte Mo1:1tijo num 
facto de tão alvo relêvo para a vida das 
Sociedades de Educação e Recreio como 
foi o seu Il Congresso Nacional, hPm me
rece o agradecimento do povo rtesta terra 
que confia em que, como sempre, o valor 
artístico da sua Banda 1.0 de Dezembro 
saiba valorizar-se a bem do progresso ar-

tístico local e dtt can~a n a c i o n a I das 
Sociedades de Edn caç.'io e Recreio. 

A Sociedade Fil ;, rrnónica !." de Dezem
hro bem como ,, · (), qu~srra Jazz 1.0 de 
Dezembro• t:"stliil contratadas para abri
lhantar as grandiosas festas populares a 
realizar em Armda dos Vinhos nos dias 14-
15-16·17 e 18 do próximo mês de Agosto. 

o Probl~~a A Marc~a ropular ~a Ban~a Demncrática 
da M c n d I c I d a ~ e Conforme estava anunciado, apresentou- ceiro ao par formado pala menina Maria. U U U -se publicamente nas ruas desta vila de Júlia Garroa e sr. Ser11fim de Oliveira, cujos 

Montijo, na noite de 24 do corrente, a Mar- arcos foram classificados os mt>lhores. 

e m Mo n ti J" o cha Popular da Banda Democrática consti- A Marcha Popular da Banda Democrática 
tuida por mais de 40 rapazes e raparigas, 2 de Janeiro, que proJecta apre5entar-se 

A pedidÓ de alguns nosso~ assinant~~ 
e amigos transcrevemos hoJe o que Ja 
em parte dissemos sõbre o que se acha 
legislado para todo o Pafs àcerca da men· 
dicidade: 

DEcreto-lei 36.448 ~e 1 de Agosto de 1941 
Art.0 r.0 -A mendicidade é pt•oíbida 

em todo o País e o seu exercício implica a 
ampliação das medidas previstas 11este 
diploma. 

Art.0 2."- Slio considerados mwdi!{OS 
os iudivíduos que e:rplotam em proveito 
próprio a caridade fníblica, directa ott in
directame11fe, por forma aparente Olt dis
farçada. 

Art." 3.0 - Os i1w,álidos ou incapa~es e 
os menores de 16 anos encontrados a 
mendigar serão, coujorme os casos: 

a)- entt·egues às fami/ias ou a quem se 
t'espousabilize pelo Sll/1 sustento e agasalho, 
gratuitamente ou mediaute t·emumraçãc·, 

b) -internados em estabelecimentos ade
quados. 

c)- remetidos às comissões de Assistêu
cia do domicílio de socono. 

§ 1.0 -os menores em perigo moral serão 
enviados ao Tribu11al de M enot·es, qur
poderá promover o seu internamento em 
estabelecimentos de assisfincia. 

§ 2.a-As medidas previstas nesf8 at1igo 
cessarão logo que os assistidos, por si ou 
por suas famílias, possam prover ao seu 
suste11to, 11ão de11e11do o internamento pro
lrmgar-se além do tempo iudispmsáx•~l. 

trajanc1o vistosamente e conduzindo ao som no domingo em público com novas marca
de canções arcos artisticamente engalana- ções, foi organizada por um grupo de ami
dos e iluminados. gos da Banda constituído pelos srs. Mário 

Saindo do salão de festas da Banda De- Tavares Samoreno. Jo~é Marcelino de Oli
mocrá(ica 2 de Janeiro, na rua da Ponte, a veira, Júlio Gouveia Vieira, Gabriel Elísio, 
Marcha foi apresentar cumprimentos à Câ- Mário Costa e Francisco Gervásio. 
mara Municipal, ao jornal •Gazeta do Sul• Musicou e ensaiou a Marr.ha o conhecido 
e ao bairro dos Pescadores onrte, conforme regente de ~rq11estnt sr. Rogério de Matos 
noticiámos, se encontra tamhém em orga- e Sousa, e a )t:"tra rias canções é da autoria 
nização uma Marcha Popular. do sr. Arrnanun Iça, pinturas do jovem 

No bairro dos Pescadores a recepção artista montitense Manuel Gaspar. 
foi part~cularmente brilhante tendo o bairro Os nossns 11"'' .!1t'on.; <~Os rapaze; da Banda 
recebido os seus visitantes com muitas pai- Democrátic<~- •lL!ctniz 1dores e figurantes 
mas. muitas Uore.s e um vistoso fogo de -pelo bril.1ant.~ cll~tjun 'o que apresenta-
artifício. ram a cujo lu.d uento, animação e bom 

Depois destes cumprimentos a Marcha gôsto endereçamos os nosso' aplausos. 
percorteu ainda algumas ruas de Montijo Digna de salientar-se a m:meira amis
acompanhadd sempre por grande multidão tosa e dt: fina educação cívica como o 
que não regateava os seus aplaasos ao Bairro dos Pescct<lores snube receber a 
brilhante conjunto e ao seu excelente grupo Marcha Popular da Banda Democrática 
de filarmónicus. garantindo-nos, assim, que a competência 

Pouco depois da meia-noite, no recinto que nfio pnderá de1xar de verificar-se 
de festas ao ar livre da Banda Democrática I entre esta Marcha da Banda Democrática 
2 de Janeiro, a Marcha exibiu-se com todas e a Mar·cha. em organização, do Bairro 
as suas canções, marcações e bailados ou- dos Pescadn.res, d!'correrá sempre em ele
vindo em todos os números fartos e pro- vado espiruo de hairl'ismo e cardeal ami
long-ados aplausos. zade, pólrd bt>m d:l causa recreativa e de 

Um juri composto pela sr.a D. Lui~a Si· I cultura popular e parH o bom nome da 
mões, e pelos srs. Dâmaso de· Carvalho, Montijo. 
distinto amador teatral, e Joaquim Masca· Ao bairro dos Pescaclores igualmente os 
renhas, atribuiu seguidamente três prêmios nossos melhores parabéns. 
aos h,'ê~ arcos que mais bem engalana~os Reafirmamos o nosso inteiro aplauso a 
e arhshcos se apresentaram tendo cabtdo estas iniciativas muito interessantes e 
os prêmios, respectivamente, o primeiro ao fazemos votos porque todos os va!Õres 
r,ar formado pela menina Jnv~nália Pinto de empenhados na tarefa a levem a cab~ 
L.ampos e sr. Augusto Gou~eta; o. seg-11nclo com a mesma · galhardia e aprumo de até 
a? par ~armado pela menma. Fehshela da ao pre.>ente; n ã o deixarão de mere· 
Stlva Vdar e sr. Fernando lstdro, l.l o ter- cer da nossa parte e, estamos certos, da 

parte de t/\da a população, os mais since" 

Art.o 6.•-Para os efeitos dêste diploma ção fa•niliar, idade e cap .'lcidadc para o 
são criados ou mau tidos; fraha!ho. 

ros louvores. 
A M11rcha Popular ela Banda Democrá· 

tica veio tamhém à riossél redacção cum
priwt:>nlm ·A Provinda•, gentileza que 
muito agradecemos. 

) · p · · d · t. . A rt.0 9.0
- Os postos de detcuçrio coltce-a - serZII(OS es· ecwzs e asszs enc1a aos 1 h· f· 1 p S p 

indigentes. 

1

1os . u:nm a ca~!{o c a . . . ou, na 
_ s11a fnltt~, da G. i\. R .. 

b )-postos de detençao, albergues, casas Art." 2 r."- A fi.~caliznrão do di ,~posfo 
e centros de trabalho. uesle dip loma rompe/e ris 11 11 to r idades 

Art. 0 8.0 
- Os postos de dete11ção e os admiuistrati<•ns r. policirris e n n.:;·eutes 

albergues destinam·se a t·ecolh.er provisõ- especiais drsiKuados pelo Ministro do In· 
riamente os indivíduos detidos por se en-~ tct'ior e c.,.tipamdos, para êsse efeito, aos 
trega,rem à mendicidade. agentes da t1utoridade. 

§ 1Ínico-Nos postos de detettção e a/ber- Art.0 22.0 - Os a!{ente,< e guardas n qm 
!fiteS gjectuar-se-iio a idwtificação e selec- se refere n artigo rwt.erior del'l'lll r~nt e ti>r 
ção dos detidos, afim de lhes ser dado o os mendi![os, sub f>risdo, f>tlra n ,~,7s.o tfg 
destino mais consBntãneo com a Slta situa- dete!lfàO 011 a/be1 ;;ue mais próximo. 

JJéQUim dd Silva Parent9 Lopas 
Ko Insiituio dos Pupilos do Exército em Lis

b o ~. onde e aluno muito aplic1do, condtliu rt"cen
temf'nte os exames do ,~." uno do curso de má· 
4 11 . :'1~ .tl etectroh- ~n~c t com A ele\1Ada d·ts~ifi
~,..:i ç io h. 1 d i P 1.1. \' l fort-s I) sr. lnnqui·n riR Silva 
f ·1r •n<t' Lnp·,, 1 Ih ' du 1.1nsso pRrtlcUI. Ir aruigo 
e H 'tlladlc u e o. A t'JO\'tncJw• ~u1 lvitJnttiO sr. !Y\a .. 
nu• I ,oqqnim L .. r e • fn 1ci '"á' in dos C. 'F .. 

A an•bos us nu;ssvs sinct'ros parabeua, 
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A P&ovfNCIA 

l~eiaS faCtOS A r a n ç 
' 14 de Julho: esta data evoca em P o r refaz, encontra novamente suas bases 

& críticas 
muitos espíritos . festejos populares, materiais e suas bases morais. Recon~ 
bailes ao ar livre, um júbilo geral lt á 7 mo n cl H e n r f quistou, na vida internacional, o postb 
num ambiente vibrante de risos e queperdera com o eclipse de 1940-44. 
luzes. Quem não viu as praças de Financeiramente, ·~conomicamente, 

por HOLLIN DE Htl.CI•;no Paris em uma noite de 14 de Julho, a Durante os anos pesados e sufo~ socialmente, a França tende para 
ignOI'a a alma da França, sempre cantes da ocupação alemã não houve 'uma estabilidade que, no domínio 

I 
Da autoria 11ão sei de quem, o ~Diário 

Popular. já publicou três at·tigos sôbn o 
turismo, esse mag11o problema pot·tJrguês 
que está por resohJtr. E tem-tro f• ito ds 
man1ira incisiva, pondo em relê1•o a falta 
d1 cumprimlnlo da terceira virtt~de do 
Ser.retarindo Nacional dq Informação, 
Cu/f,tra Popular e Turismo. 

O ·:1/tí qtte o assu11to 'l.'ci agora em mm·
,}f~ r qt4e um ceutro de l11rismo por mim 
d1j1ndido-Sinlra-Jenha os r:/'''<·6•s dis~c 
alguém c11jo apartcim•nto o,!·ufJ•·damos. 

N11m dos dlfirios 1111 q: ·- '· '· ,-;rn, disse 
etzUio, a propósito n'o !· · · '>i,•tra; 
c já 1140 é novidc.n'i . ·: q11e 
Síntra - d1 tão claro ·' ··'' 'H 
pai.çagtn5-~lm podn·i, i '" , ,: ,.,,,,. 
dem1nte, por um apttrsciu: .• ~ .. .. , .;;dâico 
qUI Q torJIQSSI l#lQÍS ;tisi/cuJa. J:tH apeW11' 
d1 votada a um •sq:Fecimctz!o q111 01111 a 
prolongar-si demasiadamente, Si" f,. a 
aiuda mant1m a r·ell~a tradiçtfo mcrrr do 
seu próprio valor, o valor qu• lhe dá n 
Nature6a. E esta, iufcli:õmetlte, sobrepõe-se 
ao d1sprl•o qt•c o Jiouunt. li>~ dá-.. 

E mais tUiia11l1: -.:Convém frisar que, 
ao lado dos trabalhos materiais mais 
dir~etammte ligados à ";Ja/orizartio turl.<
tica, ollft·os trabalhos, mais si111plcs, mas 
nilo 11tiiiOS importantes, devem merecer 
atenta consid1ntção. Quero referir-m e P.Sf>e
cialmstztB, 11ist1 mome11to, a 11ecessidode 
d1 se pt·ocurar t·ealizar a educarão turis
tfc(l da população,fazeJldo-lhe compreender 
qus o turismo i verdadeiramente 11111 pro
blema nacional, que mereceu o maior cari-
1tho•. 

Bem lrajn, pois, agom o ~Diãrio Popu
lar» nesta campauha de turismn, tão bri
lha11femente dirigido pelo meu camm·ada 
lic1al Lt~iz Forja::: Tt·igmiros. 

2 
A propósito do filme Joana d'Arc, de 

bzgrid flergma11, querem saber qual foi a 
primeira ]oatza d'Arc do cinema? Chama
va-se M//e. Calvisri e o filme foi pt•odu
J1ído pelo genial Georges Méliês, 110 ano 
de z897. O filme tinha apenas 275 metros I 
O próprio casal M é!iis íntet·prstava os 
pais da santa. 

3 

Querem sabet· q11anto ganhou Amália 
Rodrigues, cujo sucesso tro filme O Fado 
se estendMI ali à América do Norte, para 
r.atztar mn fado, só um fado, uo filme Sol 
e Touros? A 11i11haria de 40 contos I ..• 

4 
O ci1uma m1cional está atravessando 

uma fase de muito trabalho e espe1·anras. 
Sem possteir a J?ratrdiosidade que certos 
pseudo-d1jet1so•·es irresponsáveis t1imam 
1m di:õer, o ciniJ?Ia portteguês caminha 
jqra um settfido mais amplo de indústria 
e fortaleza. 

Dmtro dêle, illfeJilft1tettte, ai11da 11ogetam 
certos i1tdivíduos itrdesejáveis-falsos pt·o
dutores, falsos directores, falsos tlcnicos 1 

sob,-,tudo falsos d•f•nsorl.'i; au:riliar~s 
;,-responsáveis do pior cinema, jorl{t.~t 11 ar
(loram '"' dir:ulf:fldor;s das 1114Íi iríst1s 
reali•aflJIS. Para .~ss1s falsos d'/'"'o,-,s, 
tóda a c,-ftict~, t111SIIfo a mgis llJUI/ibr"J• 1 
construtiva, i jrljuákilll. 

Mas a majqr vitiJria rio tim,~a nacio11al 
será alcançada no dia 11n qu: i/1 s1 liblr
tpr compilfattllnte dos ind1s1jdvlis falsos 
IIOIIIJifiS d1 citzema. 

Ourivesaria e Relojoaria 
CIRI~O 
-- C••• Fundad• em 1887 -

Jólae, Our-o, 
Prata • Relógios 
da• Belllore!l !larea• 

Consertos Garantidos 
MONTIJO 

pronta a divertir-se e a indignar-se, 14 de Julho, porque a bota hitleriana político, já pode ser tida como reali~ 
tão ávida de prüzrres como de jus~ esmagava, não só a República, mas zadà. Unindo a idéia do progresso e1 
tiça. Cr,m ekito, cslct gn.mde festa também a liberdade. Entretanto, ne~ a idéia da liberdade, soube transfor~ 
naciom:! r.;o i· nrt>.nas, ~o mo tantas nhuma delas estava morta: a imensa, mar um império colonial numa União 
vezes se rrf:, a f(~ la da<> .. :nidlnettes•, a formidável explosão de alegria e de povos associados. Soube igual~ 
mas tam!:lém umi!. ocasião, como de amor que saudaram a sua volta, mente, numa outra ordem de idéias, 
qualCJUN cutr:t, para esquecer .nossas quando da Libertação, provou que o repelir os assaltos do comunismo sem 
preocupações . .E outra coisa ainda. e povo da França nada havia esque~ nunca deixar de jogar a regra do 
esta melhor que tudo isso : é a come~ cido e que através ele todas as reser~ jôgo democrático. E eis porque, tanto 
moraçfio _ílelo povo francês de sua vas e de todas as vicissitudes, per~ interiorr.tente c o mo exteriormente, 
primeira Yitória, do acto heróico que manecia fiel a si mesmo e ao seu tanto pela sua acção pessoal refor~ 
tanto simboliza sua nova fôrça como ideal. çada como pela ajuda preciosa de 
su.:t coesão inesperada, e que fez dêle A tradição de 14 de Julho foi rei- seus amigos do exterior, a França 
o porta-estandarte. da liberdade no niciada desde 1945, data em que foi reconquistou um equilíbrio e uma 
mundo. Mesmo que se tenha às ve, comemorada na embriaguez da vitó~ fôrça que a protegem contra even~ 
zes tendência para esquecer, é ainda ria. Desde então, todos os anos, atesta tuais empreendimeptos em que a paz 
hoje sôbre as ruínas da Bastilha que de novo a permanência e a vitalidade ou a liberdade possam perigar. Os 
os franceses conduzem as farândolas francesa. A pouco e pouco, degrau franceses têm, pois, razão para dan~ 
do 14 de Julho. após degrau, o pais se levanta, se 1 çar um pouco no 14 de Julho. 

Sociedade Nacional de Música de Câmara 

Um concerto na lca~emia ~os Ama~ores ~e Música 
É de bela> tradições a velha e presti

giosa Academia de Amadores de Música, 
que é, a bP.m dizer, o Conservatório Noc· 
turno de Lisboa, e ondt> têm feito a educa· 
ção musical, sob a direcção pedagógica de 
professores competentes, gerações suces
sivas qne Hlm dado artistas de relêvo. prin· 
cipalmente em piano e violino. E tempo 
houve, ainda não muito distante, em que, 
a par da sua formação artística, digamos 
assim, em tudo ou quási tudo quanto toca 
à Música, os freqüentadores das aulas desta 
Academia podiam a,Jrender também várias 
línguas, além da portuguesa, evidente
mente, como a italiaNa, que lhe era, por 
assim dizer, inerente, a francesa, a inglêsa 
e até a alemã, o que, certamente, oferecia 
o ensejo de se iniciar ou melhorar a cu!· 
tura literário-linguística dos sócios da Aca· 
demia que o desejassem fazer, segundo. os 
seus gostos e predilecções nesse sentido. 
Pena foi, por isso, que estas aulas cessas
sem devido a certas circunstâncias e não 
voltem a funcionar neste estabelecimento 
de ensino da Música. 

Foi nesta Academia que a prestimosa 
Sociedade Nacional de Música de Câmara 
deu, há pouco, o seu 5.0 concerto desta 
temporada e o 217.0 desde a sua valiosa 
fundação. 

Iniciou o concerto, (tolilo êle muito aplau~ 
dido pelos ouvintes que enchiam comple
tamente, até transbordar, o amplo salão da 
Academia, que tem uma lápida comemo
rativa, a éonsallrar com justiça e a falar 
l"loqüentemente aos vindouros, do nome 
):ll'O$tii110l>O do iet: infatigável director ar
tistico, maflatr\) P.ev.~ Tomas Borba),- o 
S:. Ang.slo Pestana que, no aeu r.arote, 
np~csentou as •poasibilitledea•, r.IO fkU~ 
mente adiv\nha•:eis, de quE e Ciipu una 
ertiata ronadQ de respol)lill.))iUdadP.s como 
o Sr. Anaelo .P~at&QB. E s t • LDiuut:~UDte 
-o taa•te- '!li'! pelP. parte t-:Urem., '-" 
perlor lem!lra o ceno dUIIIa metra.tha4Grr.. 
portátil. ttm aon.o; fT&VU. proluncSoa • '*" 
\•ern&SOS e a f&IAI da U!IIDIIO dn& ~ 
ze&• .é compfl4a COIItO o préprle ~ 
ntento. Com notáv4jl dOI:lÚlio de si própritl, 
o arUsta toc.ou maglat:-a.\mente o Concerto 
em Si Bemo! M a i v r , de Mozart, com 
llCOmpanhilmento, ao piano, feito pela Sr.• 
O. Reeina Cascais, para quem êstes acom· 
panhamentos, por mais intriDcados que se· 
jam, já não devem ter segredos, dados os 
seus perfeitos conhecimentos de música e 

_J 

a sua longa prática. E o intervalo, quási 
imperceptível, de uns breves segundos 
apenas, que houve no •ataque•, que não 
foi perfeitamente simultâneo, em dois ou 
três inícios das partes desta peça, talvez 
fôsse devido à posição relativa que o exe· 
cutante-solista e a acompanhadora·pianista 
ocupavam no estrado. 

Seguiu-se-lhes a Sr.a D. Maria Fernanda 
Chichorro, cantando em diferentes línguas 
e com sentimento e intenção interpretativa 
notáveis, Tem bonita voz, fàcilmente ma
nejável, o que a livra de certos trejeitos 
que tanto desagradam. Via-se que era uma 
artista que sentia o que os versos diziam, 
embora em línguas alheias, tornanjo-se 
conspícua a sua bela pronúncia francesa. 
,Foi acompanhada ao piano pela Sr.a D. AI~ 
bertina Saguier, que também se mostrou 
desembaraçada e consciente, o que denota 
e prova uma já longa prática na difícil 
tarefa de acompanhamentos ao piano, em 
caso de solistas mormente. Talvez tivesse 
podido ser um nadinha menos •forte• por 
vezes. 

A parte final dêste concerto, como a 
fechar com chave de ouro, como se costu· 
ma dizer, foi desempenhada, a solo, pela 
Sr.• D. Maria Elvira Barroso, uma das pia
nistas portuguesas de maior relêvo das 
gerações novas, um verdadeiro tempera· 
mento de artista e tanto assim que, sendo 
formada em Direito, não quis dedicar-se à 
carreira das Leis nem à das Letras, poetisa 
que é, preferindo a Arte da Música. Durante 
a sua execução, parecia estar em luta per
manente com um gigante, um •Beschstein•, 
e êste, por sua vez, parecia querer domi· 
ná-la. Mas venceu a pianista distintíssima, 
de alma muito senslvel e vibrátil, e desta 
vlbratilidade, que transparecia no seu rosto 
sem o desfigurar, servia de pendulo aferi
dor o constante movimento oscilante do 
:teu t!'OUCO. vaa...e claram&Dte que estava 
coaapletamente absorta, como num sonho, 
aeatlndo profUDdameate as m<.lsiCil6 que 
exea~tava, tOdas peças de Brahms, talvez 
o teu autor musical predilecto. Plizer assim 
destacar, com tanta nitidez, os claros e os 
e1curos, principalmente nos pas5os ou tre· 
chos caracterizados por uma técnica pia· 
n!&tica dominadora e arrebatadora, nao 
está nem pode estar ao alcance de qualquer 
pessoa. Para tanto é preciso ser-se artista 
deveras, tanto no sentir como no executar 
e compreender e transmitir. 

E agora tome~se a liberdade de pergun· 
tar se quem subjuga, tão varonilmente 
embora com as mãos frágeis e delicadas 
femininas, um piano, empolgando ao mes
mo tempo os seus ouvintes, tem justifica· 
ção, pelo menos aparente, para entrar 
assim para o estrado, como o fez a 
Sr.• Dr." Maria Barroso,- tôda nervosa e 
quási contrafeita? Que diferença, que cal· 
ma, quando esta mesma Senhora fez a sua 
interessante conferência no 4.° Concerto 
da Juventude Musical Portuguesa, .no Ins· 
tituto de Cultura Italiana. Até lembra dois 
temperamentos diferentes, mas que não 
são. 

Sentenças de Pitágoras 

-(Não vos ocupeis a cortar lenha no 
vosso caminho~. Não devemos sobrecarre
gar o fardo da vida com o pêso dos cui
dados e dos negócios, era o que isto 
significava. 

-.:Não mateis jamais o galo•. Expri
mia que devemos estar prontos e prestes 
para tudo, a -qualquer hora do dia. 

I Por Portugal I 
e por to~os os rortu1ueses 

«A Província• abre as suas 
colunas a toda a gente, e de 
todo o País agradecemos nos 
enviam noticiário e colabora
ção. E apenas nos reservamos 

. o justo direito de não aceitar 
nem publicar tudo o que no 
critério da Direcção não esti
ver em boa e devida forma e 
tudo o que, de qualquer modo, 
não satisfaça às naturais qua-

. !idades de ser portugues e de 
ter em conta o supremo inte-1 resse do nosso Povo. 
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I 
Vésperas ~e feira Palavras aos novos ... 

,htualmente temos morado utn pouco 
afastados da vila. 

Diz para aí o povo que há assalto~ 
pelas estrada~. E em geral as culpa,ç 
recaem $dbre a pob .. e gente que anda petas 
feiras. 

Ewa cada terceiro domingo há feira aqui. 
P8r essa altura rebobram os cuidados cá 
e11 casa. <tFecltern bem essa$ portas,, I Ja 
fechaste o portão? O cão po~la ficar 
sdlto esta no1te. . . amanhâ !ta feira e já 
está tudo empestado dessa gentinha>>. 

R?.alrnente no dia seguinte ltavla feira. 
No largo levantavam se algumas barra 

cas. Nessa noite demerei 1»e tta vila e 
vim para casa um poueo tarde. 

Não muito longe de minha casa, entre 
a estrada e um olival havia duas pequenas 
barracas semelhantes às dos escoleiros. 
Junto delas uma carrocita, um burro que 
resfolgava e uttt c~o quási a ladrar. 
Pas,lti. Havia tranqüilidade. Para mun 
aquilo era vulgar . 

No dia stguinte examinei os habitafl.tes 
das barracas. Algutttas múlltet·es, dois ou 
três ltomens e muitas crianças. Os cober
tores e uAS caixdtes estaoattt cá fora. 
Via9t-se ainda as pedras negras e as 
ci•~as de u~na fogueira. Aquela g'"'' , 
andrajost! e J·uja, fa~ia a comida '1.11' 
panela préta, preta. As crianças qutili 
'mas brincavaM por ali; uma tinha {'n 
das na cabeça " outra tra'Zia ao pescoço, 
deitado sdbre tnli ofllbro, um cachorrito 
en(arruscado. Todos me pareciam pobres 

<ll mais para serem {tit'afltes. 
Aa . fim -do dia a feira tinha IIMbado e 

os feirantes levantavn"t p11is0 Tinham-me 
dP novo contado algumas his'órias dr 
assaltos e carteiros roubadas . .. 

Ainda nessa "oite voltei tarde para 
ca.1·a e ia a 7J'-nsar que antes de me deitar 
minha mtii me perguntaria .1e eu tinlta 
f'chado bem as portas 

Pa~sei mais um11 ve'Z junto daqutl t 
11,nte das barracas que acampava perto d.o 
olival. · 

A me.~ma. tranqüilidade das o u t r a s 
noites. O luar a bater na lona clara e 
suJa àas tendas, o burro a resfolg'ar e o 
cão quási a ladrar . .. 

Aqu~les não temiau& os assaltantes, não 
ti 4lta'4& portas pa;a (f.c/iar. Não teflliam 
m~.rrno que lhes roubaJsem o burro, a 
única coisa tntl·e êles qtll! volta a pena 
roubar. ' 

Que v·os 
Procurarei demonstrar no decurso dêste 

artigo·quanto revela de imprud(nte, quan
to oferece de incerteza, uma discussão 
sobre os jogos da autoria de Odnilor 
Fraga através da ((Gazeta do Sub) desti
tuída ·da sua verdadeira base moral e 
quanto ela pode intluir para fomentar a 
desordem no espirito dos jovens, fenó
meno .assaz demonstrado pelas opiniões 
cada vef mais frequentes a que nós, jo
vens, estamos assistindo provando as 
deficiências da nossa cultura. 

Desportos e Literatura são hoje preci
sos ·à vida dcs povos. Há excessos nos 
Desportos? Sim. Não devemos esquecer 
que na literatura, estes excedem aqueles. 

Os desportos encerram um profundo 
significado educativo. São os instrumentos 
mai.s preciosos do desenvolvimento hu
mano e Spencer os coloca muito acima da 
ginástica tanto em quantidade como em 
qualidade. 

A respeito de ginástica convém adver
tir que, sendo um exercício fictício, é infe
rior aos jogos e divertimentos espontâ
neos. Os exercícios ginásticos são pois 
inferiores aos jogos não só em quantidade 
mas ainda em qualidade do exerclcio 
muscular. A falta de relativa satisfação ê 
causa de inferioridade, pois não basta 
que a somá de acção corpórea seja ames
ma se não fõr agradável. Uma excitação 
mental, aprazlvtl, tem uma influência alta
mente fortificante. Uma notícia sobre a 
vitória do clube preferido, um dia passado 
no campo de desportos, a distracção num 
meio de jogos, produzem uma felicidade 
que é o melhor dos tónicos. Acelerando 
a circulação do sangue, facilita o cumpri
mento de todas as funções, restaura e 
aumenta a saúde. ' 

A alegria sem peias com que nos entre
gamos aos desportos, o interesse que 
tomamos pelos jogos, são de tanta impor
tância como os exercidos a que nos 
entregamos. 

Não pretendo convencer o Odnilor 
Fraga, do que atrás deixo dito, pois como 
satisfação me basta ver como nós, jovens, 
sentimos a necessidade imperiosa do mo
vimento e da acção. Um jovem bem orga
nizado ama os jogos e neled. emprega de 
preferência a super-abundância das suas 
fôrças corr,o condição intrínseca do seu 
desenvolvimento muscular. 

Aproveitando esta tendência inata dos 
jovens pelos jogos, os Estados os organi
zam e fiscalizam num sentido educativo e 
sem atentar contra a liberdade e saúde 
dos jovens. 

Sob a aparência de recreio, os jogos 

D~S COLECTIVIDÂDES POPULARES 

VESTIR 
Ouvi algures que ~onde quer que algu

ma coisa vá a caminho de desenvolver-se, 
mais vale um creador só, que mil refor
madores». Pretender igualar ou mesmo 
elogiar qualquer obra é sempre tarefa 
por vezes mais diflcil do que criar ou 
organizar em novos moldes. 

De norte a sul déste maravilhoso pais, 
existem milhares de agrupamentos par
ticulares, que sem uma vida oficializada 
pelos alvarás, estão contudo oficializados 
pelo coração dos homens que os com
põem. 

Percorrendo rua!', becos e travessas, ê 
rato não encontrar em certos estabeleci
mentos, um quadro ou qualquer outra 
alegoria, que marque a existência de um 
désses núcleos que tem por especial 
objectivo orna exctirsão ou jaotarada. 

Uns escudos por semana, uma rifa ou 
qualquer objecto ê para os seus compo· 
nentes um estudo que os preocupa para 
a realização do fim estudado, se analisar
mos que não re:tlizam o fim almejado 
sem contudo, embora que modesramente 
ponham em prática os sr-.us fios benefi
centes. Na sua grande maioria, são con~
tituidos por indivíduos de modestas pro
fissões, que não descuram o sen lar e 
que simtiltàneametJte sentem o f!n!évo de 
acudir às criancinhas menos protegidas 
pela sorte, oferecendo:lhe por altura das 
suas festas um fatinho completo. 

Entre estes grupos encontram-se .:Os 
Marialvas de São Criat6vão», que come-

os NUS 
mor2. no próximo dia gr, o seu ro.0 ani
versário. 

Por cada ano de existência, corres
pende o número de crianças a vestir, e 
assim são .Io rapazinhos da Freguesia de 
S. Cristóvão, que nesse dia vão ser ves
tidos dos pés à cabeça. 

Assim o põjJular poeta e nosso amigo 
Fernando Teles, escreveu um soneto com 
o titulo dêste artigo, em que muito bem 
diz: 

Descalços. <ptasi _r1us, à chuva, ao sol adusto, 
os pt'<IUeuinos Tao peru<'tldo o seu encanto: 
Inocentes, sem ninho, elés seguem, a custo, 
uma odisseia atrúl:i de vícios e de pranto. 

.\s crianças que têm um tal destino injusto 
-Almas bondosas ! -dai-lhe a protecção dum 

manto: 
-Pois que v••,· til' os nus é um preceito augusto; 
pois que vestir os nus é urn preceito santo ! 

~; a voz pura. infantil, em fli'{.Ce comovida, 
ua calma orqut:straçào sinfónica dum côro, 
há-de vibrar, sou ora, em lumiuosos hiuos: 

Na vossa alma ouvire h; .a voz: agrádecida, 
a voz do coração, a voz de timbres de ouro; 
a voz da gratidão dos pobr~s pequeninos ~ 

Desté cantinho, sentimos as alegrias 
que esses homens honrados P.ossuem, 
não so por ser a voz dos seus corações 
que manda, «mas que vestir os nus é um 

. preceito augusto, e um preceito santo:.. 

Ribeiro Nunes 

. -

parece esta Verdàde ?! 
apuram o espírito e revigoram as activi
dades fisiológicas. 

Quando crianças brincávamos um dia 
todo e não nos saciá vamos e brincá vamos 
mesmo doentes. O consumo deste supér
fluo de energias constitui o jôgo; porém, 
nào o explica. 

Todos os animais jogam, segundo os 
extintos da sua utilidade e selecção. 

Os jogos que para o ignorante são uma 
frivohdade, um mero passatempo, para o 
educador são uma altíssima necessidade. 

Não sei como o soube, mas sonhe que 
a educação física na Grécia era nos tem
pos de Licurgo um dos maiores alicerces 
da sua legislação. Soube que os jogos 
visavam a tornar os rapazes enérgicos e 
dextros, endurecidos pelas fadigas, pa
cientes nas dores, corajosos nas adversi
dades, prontos na obediencia; havia ba
nhos diários, não em balneários luxuosos, 
mas nos rios, nos lagos, nos mares; que os 
jogos públicos eram um espectáculo alta
mente recreativo; que os gr~gos celebra
vam os jogos 0/ympos, com famosa pom· 
pa, em períodos de cinco em cinco anos, 
denominados Olimpíadas- que são ainda 
hoje o que há de mais social nas relações 
entre os povos-, instituídos em honra 

de Hércules. Eram de tal forma engran
decidos que «os nomes dos vencedores 
eram gravados nos mármores no ginásio 
do U~vmpo». 

Enquanto duravam os jogos davàm-se. 
tréguas a todas as inimizades, uma aliança 
fraterna os atraia pois que os jogos eram 
um laço de nnidaâe nacional. Com o fim 
de os tornar atraentes e de os fazér ser
vir em prol da educação, assóciaram-lhe 
a música, as danças, as recitações voéti
cas e as alocuções discursivas. «Hirodoto 
lia neles suas histórias, Emp1doclls seus 
poemas, Corina e Pindaro suàs Uricas, 
Sophocles e Eurípedes suas tragédias; 
Themistocles neles obteve a sua maior 
recompensa e Platão a prelibação da sua 
imortalidade». 

Não acabaria se fôsse a apresentar agui, 
as opiniões sobre as vantagens dos jogos. 
Disse o bastante para dar-vos a ideia 
fundamental que os jogos já vão longe 
quando aperfeiçoam as faculdâdes inatas 
e morais. Eis o qúe, sem devaneios1 é 
licito espe.rar das suas funções quando 
bem orientados e dirigidos. ServeJl1 pois, 
os jogos, para valorizar o homem embora 
muitos não concordem. 

lo't•u nelA co c. de Heodonça 

A' margem de um caderno 

1-Enquanto dura um cigarro ••• 
Escrever, escrever!... 1\las em que 

poderá interessar ao Mundo a história de 
um homem? Que lhe importa saber as 
suas desditas, os seus desgostos, as suas 
misérias'? Miséria é ele próprio, uma mi- · 
séria universal e esmagadora, fartamente 
reconhecida para poder trocar-se pela 
mesquinhez de um drama individual. E 
quando supomos, porventura, que este 
interessa, sucede apenas uma necessidade 
imperiosa de esconder, de atenuar, de 
mistificar essa miséria enorme. Então, 
dispensam-se carinhos e louvores aos 
personagens da história e dão-se os para
.bens ao actor principal, que é o autor. 

No fim, todas essas histórias são iguais, 
terrivelmente iguais. Umas, fantasiadas, 
outras vividas, todas são ve-rdadeiras e 
todas mentem, umas mais que outras. E 
quando aparece alguma a falar verdade, 
suprime-se. Verdades dessas, há-as de 
mais ••• 

Não. decididamente, não escrevo nada. 
Será melhor assim. l\Iorrerão comigo 
todas as ansiedades, todas as controvér
sias da minha alma em fanicos, todos os 
debates angustiosos da minha conscien
cia. E morrerei traquilo, quando pensar 
que só eu me conheço a mim próprio. A 
mim, e aos outros ... 

l{eli estas ultimas palavras e deu-me 
vontade de sorrir. Pobre louco I Como 
poderei eu pensar em esconder o meu 
drama? ..• Porque julgarei constituir uma 
tragédia àparte nesta existência de cam
balhotas e encontrões?... Vejo pelas 
lJvrarias· muitas edições caras de DIA
RIOS. Imaginárias histórias ou histórias 
verídicas, mas todas fantásticas. E de 
todas as que já li, senti-me delas. Encon
trei sempre um personagem que se me 

QUISERA 
Quisera que a Vida lõsse um verso l 
Outra coisa talvez de mais valia.,. 

-Quisera que se escutasse longe ou perto, 
Que ela fõsse eterna poesia. 

Quisera que o Amor fôsse uma chama l 
Sempre cadente em nosso coração. 
Quisera que fôsse o óseulodequem ama ... 
Recordação eterna, suave sensação. 

Quisera que o soffer fôsse mais lento I 
A dor diferente talvez mais preferida, 
Quisera mais suave êsse tormento •.. 
Aos que tem que sofrer por tôda a vida. 

· QuiMera o coração que fôsse enorme l 
Que nêle existisse sempre a bondade. 
Quisera-o bom para matar a fome •.. 
Aos que estendem a mão à caridade. 

Quisera que o Destino fôsse igual! 
Para todos, desde a vida até à morte ..• 
Quisera que por bem, é não por rrial, 
Todos tivessem na vida a mesma sorte. 

Lisboa zua t::osme 

adapta de forma qua~e perfeita. A minha 
história, pro_priamente, perde por não ser 
extraordinária. 

A vida é igual em todos os homens. 
Banal, tão banal como a desintegraç~o do 
átomo, ou a descoberta da televisão ••• 
Os mesmos problemas, os mesmos com
plicados antagonismos, as mesmas doen
ças pelo corpo, formam úma é grande 
tragédia. Um ou outro, mais inteligente e 
mais ousado, atreve-se a publicá-la num 
volume. E os outros homensJ sedentos de 
novidade, curiosos por esquecerem nou
tras a sua própria vida, rebuscam inces
santemente as estantes dos livreiros, de•
folham com avidez o novo romance e 
devoram-no, na monótona barulheira de 
um «café~ barato, ou na quietude deli
ciosa de um quarto confortável... ãs 
vezes. Depois, bocejam. Uma obra primá 
da literatura! Quanto à história, vulgár.,, 
E neste «vulgar .•. », estremecem. Tam
bém eles se encontraram ali, na circuns
tância de um amor infeliz, na corriqueira 
prostituição de uma mulher sem meios e 
sem marido (ou mesmo com marido.,.), 
na nojenta sordidez de uma oficina ou de 
uma fábrica exploradoras. E tudo é assim. 
Afinal, aquela era à sua história paten
teada a todos, e de todos indulgentemente 
desconhecida. Dava a impressão que fora 
o escritor, com artes diábólicas, que àdi
vinhara a vergonha da sua existêticia1 
para ganhar com ela uma dúzia de contos 
de réis ..• 

Chame-se Fernando ao Luis, Robert ao 
Octávio, mude-se a acção dos cboule
vards» parisienses para a Mouraria, e são 
eles, os homens, na grandeza do seu 
remorso, na enormidàde aviltante dos 
seus angustiosos problemas. Sempre eles, 
iguais, como bolos da mesma forma, fru
tus da mesma árvore, aves do mesmo 
bando. 

Depois, mentem, destroem-se, clamam 
poderes Divinos ou cantam a verdura dos 
campos, ou os olhos daquela mulher. 
Corno se um poeta dei:l!:asse de ser ho-
mem •.. 

.Uauuel do. Cósta Pereira. 

Página Feminina 
Continuamos organisando uma Pãginá 

Ferninin~. dedicada exclusivamente às 
nossas leitoras e assinantes e na qual sO 
as tursmás nossas leitoras e assinantes 
podem colaborar livremente. 

Temos recebido já colaboração para à 

I 
Fagina Feminiua lagumas de nossas esti
madas assinantes e dedicadas amigas de 
~À Província,.. 

I 
Continuamos a receber colaboração de 

tod.as as rwssas leitoras e contamos apre
sehtar bre\·emente a Pãginà Feminina do 
nosso jornal para a qual esperamos ape
nas um desenho 4.ue mandamos exe~ 
para o respectivo cabeçalho. 
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Duas obras Urn POE?ta 
Agostinho Gomes é indubitàvelmente 

um poeta, e é-o, não somente pelo seu 
elevado grau de afectividad_e, _mas ainda 

"'·~.da minha Saudade» e «Ladeira,, 
pela forma artística da extenonzação dês· talvez dum beijo que Alguém me deu .. · 
ses estados afectivos. I Saudade, talvez ... até de mim I .. , 

Nunca o valor duma obra de arte con· 
sistiu no seu volume. 

A verdadeira obra artística é aquela 
onde a sensibilidade e concepção do artista 
s1io polidas e decoradas pela beleza da 
exteriorização. 

Assim são as obras de Agostinho Gomes: 
ricas pela elevada emoção e sensibilidade 
e belas pela sua forma P rnlorido. . 

A primeira obra, •d<' 11>1 Saudade~. e 
um livro de belos sn1 l~ bses levanta-
dos pelo calor dessa J •• • --~. onde o Amor 
floresce no palor insubmisso de incompa
ráveis quimeras; é um livro de J?U~gentes 
saudades edificadas ao som melod1co dês· 
ses gorgeios, que só a alma dum poeta 
pode perceber I 

Note-se na música e perfume dêste seu 
soneto, onde há lampejos fulgurantes dessa 
saudade crnciante, que tão fortemente ata
cou a utópica e insatisfeita visionária Flor· 
bela Espanca: 

Eu tenho uma saudade, grande, in~ente .•. 
como penumbra, como luz mansinha, 
como sortilégio doce de tardinha 
ou como a média luz dum sol-poente. 

Eu tenho uma saudade . .. ete,rnamente, 
segue-me os passos e assim caminha. 
E ora me beija, ora me espezinha, 
-fatal enlêvo e cruciar pungente ... 

-Tenho uma saudade ... De quê? Não sei I 
Talvez da vida que vivi, passei 
num sonho alado C: e fulgor sem fim .•. 

-Duma esperança que ao nascer morreu , 

São assim todos os outros: um golpe 
final mais incisivo, tende a conduzi-los, 
sem dúvida, a um elevado ponto de impres
sionismo. A doçura e leveza da adjectiva
ção, são pinceladns felizes, n~m<t tela de 
pratearins reflexos. São, enfim, sonetos 
que, ppJ,. sua cadência e música, sua côr 
e sabor, ~ó podem pertencer a um _poe~a. 
que sahe regar com o seu pra~to o 1ard1m 
nostálgico da sua alma e poes1a. 

Tal como o seu autor diz, construiu, a 
conselho de Goethe, um poema da sua 
Dor. Ora roçando o Hrismo pálido _dum 
António Nobre, ora bebendo o saudos1smo 
dum Gonçalves Crespo, consegue .d~sdo
brar a sua Dor, em penadas de suaviSSimos 
acordes. 

O livro termina com uma série de poe
mas, menos frescos, menos melódicos, mas 
mais intensos de vi.Qração. 

A segunda obra, LADEIRA, não tem 
qualquer paralel'? .com a pri~1eira.- E' um 
livro de poemas ngtdos, aquectdos ~chama 
dum sentimento pleno de humamdade e 
compaixão. 

As personagens já não possuem a me
lancolia lírica das primeiras, nem estão 
estampadas numa tela de fundo prat~ado 
e bucólico. Aqui são bronzeadas, yoetren
tas, brilhantes de suor, enrouqueCidas pela 
rudeza das suas tarefas; o fundo das suas 
telas é de bruma ou noite triste, sem lua 
nem estrelas; noites da alma, frias, silen
ciosas, cortantes ... Há gritos rouc~s deses~ 
perados, qual _sinfonia Beethovenmana; ha 

"A PROVíNCIA" ALEGRE 
Em certa batalha, as tropas dum exer

cito fugiam em desordem à frente do 
inimigo. . 

Dos soldados havia um que quena 
morrer pela Pátria, e não fugir como os 
outros, e por isso ficou ~oz!nJlO! despe
jando balas sõbre as tropas mtmtgas Al
guns dos seus camaradas, vende aquilo, 
enche~m-se de coragem e correram para 
l!:le auxiliando-o. Depois de algum tempo 
de combate, parte dos soldados ini~igos 
estavam em terra e os outros fugtram 
para lhes não acontecer o mesmo. 

O comandante do aventureiro, sabendo 
aquilo, correu para éle, abraçou·o ~ disse
-lhe: E's um herói. Vi~lo que asstm sal
vaste a tua Pátria, _ corno recompensa, pe
de-me tudo o que quiseres. 

-Não quero nada, meu cumaudante, 
respondeu o soldado. _ .. 

-Quero premiar o teu heroismo; ~ll-
·me o que queres. 

-Nada, meu comanàante: . _ 
-Então vais ser promovtdo a c.apttao. 
-Obrigado, meu comandante, não 

quero nada. 
-Ao menos aceita as medalhas de 

honra. 
-Nem isso, meu comandante. 
-Tens de aceitar seja o que for. 
-Então, para já, umas cuecas, meu 

general, disse o heróico soldado I 

--11-

ORTOGRAFIA .MODEHNA 

José, precis~ndo ~e dinheiro, escrev_e 
ao pai: •Quendo pai: estou mal de dt
nheiro e muito agradecia que me man
dasse soo escudos. Seu filho que o ama
]oat». 

Jillpaàus doi5 dias recebe a resposta : 

~Meu filho, agradeço a tua, carta e e:nvio 
50 escudos que me pedes. fenho a dtze!
·te que 50 se escreve com um zero e nao 
com dois. Teu pai- Reboão•. 

-li-
HUMOR INGLtS 

O medico :-De que sofre? 
O doente, mal humorado: 
-Isso é a si que lhe corr:pete saber. 
O médico:- Nesse caso procure um 

veterinário. Ele está habituado a fazer o 
diagnóstico sem interrogar o doente I 

-11-
O Zeca estreava a sua bicicleta nova, 

presente do padrinho, por ter ficado .:dis-
tinto~ nos exames. , 

Subiu a rua a pedalar com tôda a fôrça 
e, na volta, ao passar em frente de casa, 
gritou: 

-Vês mamã? Sem as mãos! . .• 
E a m~mã respondeu da janela: 
-Cuidado, filho, vê se cais I .. ~ 
O Zeca respondeu com uma gargalhada, 

e quando tornou a pa~sar em frente da 
casa dali a instantes, grttou: 

-Vês mamã, sem os pes!. .. 
E a rr,~mã tornou a dizer-lhe da ja.r.~1a: 
-Cuidado, filho, vê lá se cais! ... 
O Zeca tornou a responder com uma 

gargalhada. e lá seguiu na sua bicicleta 
com os pézttos n? ar. _ 

Durante dez mmutos nao tornou a pas
sar diante casa, ate que, finalmente apa
receu- a pe e com a bicicleta puxarl~ à 
mão. E a mamã perguntou-Ih,.: 

- Que foi, filho? 
E o Zeca respondeu, não a gritar, mas 

ate baixinho: 
-V e:... mamã, sem dentes ... 

esgares alucinados de sonhos distantes, 
inatingíveis. . • de sonhos arremessados 
para além 

Para um além que não tem 
a curva banal 
dum horizonte qualquer 
a limitá-los. 

Há imagens que riscam rudemente a 
nossa sensibilidade. Aqui e além, penadas 
suaves tentam por vezes amenizar o pêso 
das imagens, mas o p0 ~td contirtuco com a 
alma eternamente pes.tc!!l. ~.ú.:i" d~ noite, 
cheia da sua noite que 

.•. por vezes 
tem lágrimas dependuradas 
nos galhos solitários 
da paisagem do sm Ser I (a) 

Rasgos relampejantes de originalidade 
rompem por vezes a bruma incomensurá-
vel da sua poesia. . . 

E' imensamente humana e Impress!O· 
nista esta obra I 

Ao voltar~mos a última das suas páginas, 
há em nós ainda, o eco dum soluço, que 
as trevas da humanidade acolhem fria
mente no seu seio I 

Tudo quanto a minha observação perce· 
beu e tudo quanto, nestas obras, toco~ a 
minha sensibilidade até à emoção, fo1 o 
que acabei de expor: 

Um Poeta, duas obras, e uma nuvem 
que caprich;j em p:- - · der ambas as coisas. 

E. V. I~. 

•La'deira• (esgotada) 
(") O sublinhado é nosso 

Quando apareceram 
os primeiros homens ? 

Em que data apar~c.eram as. primeir.~s 
manifestações da acttv1dade humana? Ets 
o primeiro mistério que defrontamos à 
entrada da paleontologia. Das q u a t. r? 
grandes épocas em que os geologos divi
dem a história da nossa velha terra, a 
epoca primária foi a dos peixes e das 
flores, que os ~éculos !'ubseqüentes tra
garam e carbomzaram. A época secundá
ria durante a qual se elaboraram carvões, 
cal~áreos, pedras e ambar, é dos répteis 
e dos pássaros. Os primeiros howens 
aparec~ram sôbre a ~err~ durante a época 
terciána, com os pnmetros mamiferos e 
os primeiros verteb~ados? A qu~stão 
ainda não está resolvida. Alguns opmam 
pela afirmativa, baseando-se na desco
berta de pedras, que parecem trabalha
das, nas regiões geológicas da época ter
ciária, apresentando, como exP.mplo, as 
de Puy Courny, perto de Aurillac; de 
Otta em Portugal, e de Ipswich, na lngla
terr~. Mas aquelas pedras antiquissimas 
são verdadeiramente obra do homem? 

Incontestável é, no entanto, o apareci
mento da actividade humana nos primei
ros séculos da época quaternária, isto é, 
segundo o ilustre antropólogo Verneau, 
há mais ou menos roo.ooo anos. Desde 
êsse momento, aparece claramente o tra
balho do homem sõbre sete matérias su
cessivas, das quais êle ext:ai armas, apa
relhos, utensílios; a madeira, as conchas, 
a pedra, a terra, o cobre, o .bronze e o 
ferro. Aqui, os docum,.·ntos são certos e 
as fontes seguras. 

A.r.maud Rio (francês) 

PROVfNCU. 

E~altação 
Horas ardentes da noite ••• 
A quj.limarem-me o sangue •• 
Horas caladas, 
De desejos, 
Espasmos febris, 
Uusões ... e beijos ••• 
Sinto·me vibrar, 
Estou entontecida, fremente. 
O sonho da noite 
, um manto que alma sente 

Envolver cariciante 
Numa labareda violenta. 
Há dentro de mim 
Febre. Uma febre que veio de ti 
E me faz sedenta I .•• 

llarta Critltlaa 

Assim falam os mestres ••• 
-Sabemos em princípio o que é a mo. 

ral. A moral é a regra dos costumes . E 
os costumes são os hábitos, A moral é, 
pois, a regra dos hábitos. Chamamos bons 
costumes aos costumes habituais; maus 
costumes àqueles aos q-uais se não está 
habituudo. - Anatole France. 

-Na verdade a salvação só e possível 
pela justiÇa; nem o arnor,'nem a fé, nem 
a esperança a podem dar. Os homens 
sfvâo loucnme11te apa•xonados, vãmente 
r ., se não forem antes de tudo justos 
- H.!.11kln. 

••• E assim fala o povo .• . 
-Antes escorregar do pé que da lín· 

gua ... (Provét bio francês). 

-Não é necessário plc.ntar parvos; 
nascem espontânea mente. (Pro v é r b 1 o 
ruuo). 

-Cerra· a .tua porta, farás a tua vízi· 
nha boa. 

-Capricho teiJnoso não cede à razão 

Palavras Cr"zadas 
2 5 4 5 s 7 s 9 to 11 

lndclo N. Leonço Portei 

llORIZONTA!S : 1-Nome de mulher; pernas 
de pau. 2-Preposição ; nome de homem ; cul
pada. 3-Ahundância. 4--Pronome pessoal; ves
tíJmlo · caminhar. 5- Cltima letra do alfabeto 
grego;' aplana. 6- Elevo: fracção de uma uni
dade. 7- Estima; instrumento de cordas. 8-
Nota de música; detrito pulverulento de ro
chas· parecPnca. 9- Cidade portuguesa da In
dia. 'to- :Some de letra; legava; siga. 11- In
ventor; da~ musas (adj. poet.). 

VERTICAIS : 1 -!\iodo; acaricia. 2- O menor 
número; orvalpa~~; pronome p~s~oaL 3-Hep~
tição. (r...Segotr; Ja; nota . de mustca. 5-Art~rt~ 
principal do corpo; deseJO veemente .. 6-~Ia10r, 
mterjeicão. 7- Do ar; a mulher do flllado. 8-
Descobérto; árvore leguminosa; união de prep. 
com artigo. 9- Nome de l10mem. 10- Seme
lhança; separa; reparei. 11-Peixe escombrídeo; 
arpéu. 

Solução do problema anterior 
HORIZO~TAJS: l-Repto; ripem. 2-Acorri; 

alma. 3-Róridas; cor. 4-A's; bitácula. 5-F!!
nerário. 6-Cana; usar. 7-Cataratas. 8-Apeh
dam : lá. 9- Rei ; areavas. 10- Taxa ; ortivo. 
!l-Arara; casas. 

VERTICAIS : l-Raras; carta. 2-Ecos: capear. 
3-Pór; fateixa . 4-Tribunal; ar. 5- Ordinária. 
6-late· adro. 7- Sarutaerc. 8- Ia; casamata. 
9-PleÚras; vis. 10 -Emolir; lava. 11- !darão; 
rasos. 
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