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M O T T A  P I N T O

i  ÁFRICA, PROBLEMA I *  1 DA EUROPA O homem e õ máquina
P O R  - L U / S  M A R I A  N O O U E I R A

O que. it tie.ie.at na 3mftxtn.ui
A África continua a ser o 

problema N.° 1 da Europa,
— tal é a opinião da Im
prensa dé Lisboa.

Escreve no «Diário de No
tícias» o dr. Alfredo Manuel 
Pimenta:

«O p r o b l e m a  está-nos 
posto em África. Não é o de 
continuarmos a ser ou não 
titulares de domínios ultra
marinos. Para nós, a ques,- 
tão é mais transcendente. É 
o futuro da própria indepen
dência da Nação, que está 
em causa. Por isso como 
portugueses, estamos a vi
ver a hora  de A ‘f t i c a .

«A tarefa espera-nos. A 
perda de tempo pode ser fa
tal. Para a sua realização 
temos as admiráveis qualida
des de trabalho do povo 
português, o País dignificado, 
finanças sãs e, portanto, 
possibilidades de dinheiro e 
de crédito.

«Quer dizer, temos um 
problema de grande enver
gadura a solucionar, mas 
p o s s u i m o s ,  i g u a l me n t e ,  
meios idóneos para o resol
ver.

«Não há, pois, lugar a in
diferenças, a desinteresses 
ou fatalismos, mais ou me

nos mórbidos. Bem nos pa
rece que os Ministérios do 
Ultramar, da Economia, do 
Interior e da Defesa, sob a 
superior coordenação do prof. 
Salazar, devem gisaro plano, 
para que se passe à sua 
imediata execução, segundo 
as necessidades do interesse 
nacional, agora determinadas 
pelos graves acontecimentos 
do Continente africano. É a 
hora de África que o exige.»

Diz, ainda, o dr. Alfredo 
Manuel Pimenta:

«Como se sabe, Angola é, 
pouco mais ou menos, 14 
vezes e meia maior do que 
a Metrópole, e Moçambique 
tem uma extensão territorial 
correspondente ao nonuplo 
do nosso Continente europeu.

«No entanto, em Angola 
encontramos apenas 78.826 
brancos, e em Moçambique 
48.213, reportando-nos ao 
Anuário Estatístico do U l
tram ar, de 1957.

«É evidente que se não 
pode pensar em possuir em 
terras africanas uma densi
dade populacional aproxi
mada, sequer, ti da Metró
pole.

«Mas é de considerar exi- 
guo que, por exemplo, em

dt Jliiàõd
Angola, 14 vezes e meia 
maior do que a Metrópole, 
haja menos portugueses me
tropolitanos do que o dobro 
da população da cidade de 
Setúbal ou da cidade de 
Coimbra, que têm respecti
vamente, de 44.030 e de 
42.640 habitantes.

«Paralelamente a essa exi
guidade, verificamos que nos 
últimos 10  anos foram para 
as Antilhas Holandesas, para 
a Argentina, Brasil, Canadá, 
Estados Unidos da América, 
França, África do Sul, Vene
zuela e outros países 305.079 
portugueses, como se vê do 
Boletim  da Junta de E m i
gração de 1957.

No «Diário de Lisboa», 
Augusto Casimiro, por seu 
turno, acentua, com a sua 
experiência de antigo Gover
nador Ultramarino:

«Quanto ao que nos diz 
respeito, temos de alargar a 
utna escala mais ampla e 
melhor planeada o que vimos 
fazendo. A situação geográ
fica das nossas províncias 
continentais africanas per
mite contactos e uma osmose 
que pode ser útil ou peri
gosa, segundo a política que 
fizermos serenamente mas 
com uma urgência constru
tiva, dando ao espírito das 
nossas leis uma realização 
fiel, recrutando e mantendo 
nessa f i de l i dade  quadros 
competentes, seleccionados, 
bem remunerados, capazes 
de servir com um espírito 
de missão, à altura da tarefa 
generosa e, criadora que nos 
cabe em África ao serviço 
do Africano e do nosso 
destino.

«Porque a África tropical 
vive uma hora inquieta, as 
populações autóctones, pro
curam uma nova fórmula e 
um novo equilíbrio. Dese
jam-no em termos de coope
ração com o branco. Sentem 
a necessidade (demonstram- 
-no os acontecimentos polí
tico de antigas colónias) de 
continuar o seu caminho, ao 
nosso lado.

«Por muito que tenhamos 
feito, a abrir novos cami
nhos, temos de acudir à 
hora, r e s p o n d e r - l h e  com 
actos que atendam ao que 
essencialmente a determinam 
e deêm às leis justas, o 
cumprimento fiel que nada 
iludirá, nem a franqueza, 
nem a imoralidade,ganhando

(Continua na página  4)

Quando foi que o homem 
se tornou inventor e des
cobridor?

Estou convencido que foi, 
desde que apareceu sobre 
o planeta em que habita.

De todos os seres vivos 
ou depois do seu apareci
mento, só ele conseguiu ser 
descobridor ou inventor.

Só ele c o n s e g u i u — pri
meiro contra a intempérie da 
natureza que o criou, arran
jando abrigos que o defen
dessem das suas inclemên- 
cias, depois o fogo para o 
aquecer e, também para cozi
nhar os alimentos; e os ins
trumentos de pedra e ferro 
que o íam libertando pouco a

pouco do ambiente hostil que 
o rodeava.

Nesta longa caminhada de 
milénios só ele conseguiu 
como ser vivo, alterar e mo
dificar numa luta constante
o ambiente que o rodeava, e 
acelerar por todos os meios 
que a sua rude inteligência 
lhe permitia, elevar-se e li
bertar-se da sua primitiva 
condição.

Depois foram mais outros e 
outros milénios, e chegou-se 
à época actual em que a sua 
inteligência e o seu saber 
têm produzido as mais va
riadas maravilhas da técnica 
e da ciência. Elas têm ser-

(C ontinua na  p á g in a  2)

Legendas de Portugal (XVIII)
Moçambique

Moçambique é, depois de Angola, a mais extensa Província do 
Ultramar Português. Com uma superfície de 771.125 Km.2— oito 
vezes e meia a da Metrópole — e uma população de 5750.000 
habitantes, desempenha um papel de crescente importância na vida 
da Nação.

Mais de 50.000 colonos portugueses vivem e trabalham na Pro
víncia, em zonas climáticas diversas, cultivando oleaginosas, algodão, 
cha, sisal, a cana de açúcar e a castanha de cajú, semeando cereais, 
p antando lruteiras, exercendo enfim a sua actividade em todos os 
i amos de agricultura, da indústria e do comércio, e em todas as 
prohssoes.

A cultura mais importante da Província é o algodão. Os grandes 
progressos registados nos últimos anos resultam principalmente da 
co aboração existente entre agricultores, indígenas e as empresas 
Metrópole & crescen*e Procura do produto pelos importadores da

• ^  *ndú»tria do turismo, ainda há poucos anos pràticamente ine
xistente em Moçambique está a desenvolver-se de uma maneira ex- 
laoidinária. Dezenas de milhar de Sul-Africanos aproveitam a boa 

es> açao para passar as suas férias em Lourenço Marques, onde a pou- 
as horas de viagem, de avião, automóvel ou combóio, encontram, a 

par i e um clima magnifico, todas as comodidades próprias de uma 
ci a e civilizada. Com efeito, a capital de Moçambique, o melhor
1 ? . *a P r iental de Africa — dispõe de uma magnífica praia,
io tis de primeira classe, cinemas, um teatro, «dancings», campos de 

desporto, piscinas, etc. s  ’ H
Mas não é apenas Lourenço Marques que «trai o forasteiro, 

oçambique possui no Gorongoza uma das reservas mais ricas 
Cr\a ^ r0.3,a. todo o mundo,

da r  ant**»uidade da presença portuguesa nessas costas onde Vasco
ama tocou na sua rota para as índias, falam bem as imponentes

ralhas da vetusta fortaleza de Moçambique na ilha do mesmo nome.

(Transcrito  com a devida  vén ia  de  «A C am panha» Ò rgão da  
C a m p a n h a  N acional de Educação de Adultos).

O  P R Í N C I P E  L O I R O
-    - ■ ■ — .......... .......... >1. ■ -  ■  ............................... 

E ra uma vez um príncipe . . .  tão loiro 
Q m  outro tão loiro, não havia igual.
B rilhava ao sol o seu cabelo de oiro 
Como se f ô ta  Jeito de metal.

Num  pedaço do velho Portugal,
Onde cantavam rouxinóis em côro,
V ivia num palácio medievalt 
Onde guardava todo o seu tesouro.

Porque vive tão triste, Vossa A lteza,
Entre os Julgares todos da riqueza ?!
Certa vez, perguntou-lhe um cortezão.

Julgas que sou feliz , que tenhr■ tu t ? 
Mas falta-me dois olhos de veludo 
Que amei e foram  mortos num caixão !...

LOLA DE OLIVEIRA
(«Cartas de A m iza d e» — Rio de Janeiro  de 1958),

imagens das festas de S, Pedro em Montijo

(Foto cedida g en tilm en te  pela  tF oto  C ine Filme*)

Na visita  cie Sua  Ex.* o G overnador Civil de Setúbal a  M ontijo : 
O s r .  Dr. M iguel R odrigues Bastos, correspondendo em  1958  d s  
saudações da  população m ontijense, ao  inaugurar o fic ia lm en te  
a Praça d a  R epública  as nossas fes ta s  trad ic iona is, que são ju s -  

iam ete  repu tadas  «as m elhores do Sul do País».
(Vidé na página seguinte, a poesia <Prazer da  Outra Banda», de autoria 
do nosso es ticado  colaborador, ar. José do N. Teixeira, de Penamacor).
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V I D A

ROFISSIOHflL

Médicos
Dr. áve!is>o Rocho Barbosa

Das 15 às 20 h.
R. Bulhão Pato, 14 - 1.°

Telef. 030245 -  MONTIJO
Consultas em Sarilhos Grandes 

;\s 9 horas, todos os dias, excepto 
à<* sex tas  feiras.

Dr. Fausto Neiva
Largo da Igreja, 11

Das 10 às 15 e das 15 às 18 h. 
Telef. 050 256 — MONTIJO

Or, 8. Gonçalves «Sc Azevedo
Médico-EspecialÍ3ta 

Boca a Dentes — Prótese
Consvllos Ò! 3.as, 5,as c Scbados à\ 14 h.
R, Almirante Reis, 134-MONTIJO

Médicos Veterinários
Sr. (risiiano do iiiva Mendonça
Av. Luís de Camões - MONTIJO 
Telef.8 030502 - 030 465 - 030012

Insíituto Policlínico 
Montijense

Rua Elulháo Pato , 18

Consulta de Ouvidos, Nariz e 
Garganta

Or. fm ílie fllves Valadares
Todos os sábados às 9 horas

Análises Clínicas

i r /  (ííaria Manuela Quinfanilha
Todos os dias às 10,30

Consulta de Oftalmologia

Dr. flísio  íflorgodo
Quintas-feiras às 14 horas

Consulta de Ginecologia

B r.a Isabel Gemes Pires
3.as e 6.as feiras às 16 horas

Parteiras
Augusta Marques Charneira

Parteira-Enfermeira 
Diplomada pela Faculdade de 

Medicina de Coimbra 
R. José Joaquim Marques — N.° 231 

Telef.’030 556 
M O N T I J O

flrmanda lagos
Parteira-Enfermeira
t*ARTO SEM DOR 

tíx-Estagiária das Maternidades de 
Paris e de Strasbourg.

De dia - R. Almirante Reis, 72 
Telef. 030 038 

De noite - R. Machado Santos, 28 
MONTIJO

Telefones de urgênc ia
Hospital, 030 046 

Serviços Médico Sociais, 030 19S 
Bombeiros, 030 048^

Taxis, 030 025 e 030 479 
Ponte dos Vapores, 030 425 

Polícia, 030 144

M O N T J O
] ? A S E  V I

A provação  das  d e i ib e raçõ as  
sobre  c r ia ção  de novas 

rece i ta s
Não obstante ae constantes re 

ferências à necessidade de aumen
tar as receitas municipais, não se 
projecta para o ano próximo a 
criação de novos impostos.

Julgo que a criação de um im
posto, além de ser sempre recebida 
de má vontade, como aliás tudo o 
que é «imposto», poderá trazer 
consequências nefastas na econo
mia do conceho — dada a incons
tância do funcionamento das in
dustrias locais e a crise que ne»te 
momento existe e que sempre 
ameaça os lares de uma boa parte 
da população operária — sector 
este, no fundo, mais sacrificado 
por via indirecta, com as novas 
imposições fiscais.

Retardaremos pois, enquanto 
nos for possível, qualquer inicia
tiva de vulto nesse sentido. No 
entanto, não perderemos oportu
nidade de actualizar ou remodelar 
a cobrança de uma ou outra taxa 
reíerida na tabela B anexa ao Có
digo Administrativo, tendo em 
vista as alterações, ein estudo no 
Ministério do Interior, e que su
pomos serem publicadas com bre
vidade.

B A S E  V I I
A provação  das  d e l ib e raçõ es  

so b re  em p ré s tim o s
O empréstimo é uma operação 

financeira que temos sustado, não 
por espirito de oposição, mas por
que a situação económica do Mu
nicípio não o exigia urgentemente 
e por isso, não seria muito fácil 
apresentar argumentos que jus t i
ficassem nas esferas superiores a 
respectiva concessão.

Este facto não impediu, porém, 
que se fossem coligindo elementos 
de estudo para oportuna petição 
às entidades competentes.

A primeira oportunidade já se

deparou com a projectada exe
cução da importante obra de abas
tecimento de água ao Montijo e 
bairros satéllites e, assim, foi soli
citada a concessão de um emprés
timo de 500 contos, com destino 
aos Serviços Municipalizados, que 
o Conselho de Administração apro
vou por sua deliberação de 31 de 
Julho de 1957, confirmada pela 
Câmara Municipal por deliberação 
de 6 de Agosto do ano findo e 
pelo Conselho Municipal em sua 
reunião de 22 de Setembro do 
mesmo ano.

O processo, devidamente do
cumentado, aguarda nas instâncias 
superiores a competente resolu
ção. * * *

A Câmara Municipal, julgou 
também chegada a oportunidade 
de tentar semelhante operação de

crédito para ocorrer a despesas 
extraordinárias, de grande inte
resse para valorização da Vila.

Assim, em sua reunião de 14 de 
Outubro corrente, deliberou con
trair um empréstimo de 4.000 
contos destinado às previstas des
pesas de aquisição de terreno para 
o futuro edifício da Escola Indus
trial e Comercial, Bairro de Casas 
Económicas — a construir pela Fe
deração das Caixas de Previdência 
—e ainda para urbanização da Vila. 
É esta deliberação que se submete 
à esclarecida apreciação de V. 
Ex.as, nos precisos termos legais 
e que parece suficientemente ju s 
tificada no plano de actividades. 
Montijo e Paços do Conselho, 27 

de Outuro de 1958 
O Presidente da Câmara 
José d a  S ilva  Leite

Prazer da outra banda
O Montijo, ô Montijo,
L.inda, formosa varanda!
Em  ti sempre regozijo . . .
E prazer da outra Banda.

P Jlo S. P ed ro . . .  jo lg a zã o , . .
H á folclore jo r te  e rijo ;
H á jestas, animação 
Em  ti, ridente Montijo.

Neste cantinho da Beira  
Sinto o prazer, a fo lia  
Em volta de tua bandeira 
Drapejando alegria.

V ila alegre, prazenteira  
Nos subúrbios de Lisboa,
Fazes a lide toireira 
E  cantas a Madragoa.

Teus populares festejos  
A legres e concorridos,
Satisfazem  os desejos 
Dos mais ardentes cupidos.

E, como que a rematar 
Teus esforços finais,
Fulge o Tejo ao luar 
E  brilham jogos jlo ra is .

P ’lo S. P e d r o .. .  P escador!. 
De almas e corações;
De Jesus o sucessor 
Em suas santas missões.

O homem e â máquina
( C o n t i n u a ç ã o  d a  p r i m e i r a  p á g i n a )

vidade pela supressão do seu 
braço, por isso no mesmo 
jornal também li que o go
verno abria um crédito de 
dez mil contos para ocorrer 
à  crise do trabalho no Alen
tejo.

Mas nem por isso deve
mos condenar a máquina.

E’ uma transição dolorosa 
para quem sofre as suas con
sequências imediatas, mas 
novas indústrias se hão-de 
ir desenvolvendo conforme o 
plano do actual governo e 
pouco a pouco esses braços 
presentemente inactivos, ou 
fora da sua actividade normal, 
serão absorvidos pela expan
são do trabalho nacional, não 
esquecendo nunca que novas 
fórmulas sociais de governo 
hão-de ir acompanhando os 
progressos da técnica e da 
ciência, para que tod©s os 
homens possam usufruir os 
seus benefícios.

O homem tem resolvido os 
mais complicados problemas 
durante a sua existência ; te
nhamos esperança de que 
este também o será ; e a má
quina em lugar de ser sua 
inimiga, será elevada à cate
goria de libertadora dos seus 
trabalhos rudes e pesados, 
deixando-lhe maior número 
de horas disponíveis para a 
sua instrução, educação e 
bem estar.

Luís M aria Nogueira

vido quase sempre para ali
viar o homem dos trabalhos 
rudes e violentos, e libertá-lo 
de pesadas cargas.

Ainda há pouco li num 
órgão da imprensa, que, em 
certas regiões do Alentejo, 
a monda estava sendo feita 
por avião. A monda é  um 
trabalho penoso pela posição 
constante do trabalhador que 
o executa, aliás como quase 
todo o trabalho braçal do 
campo.

Mas esta libertação do tra
balho violento pela máquina, 
tem um reverso para o tra
balhador, que é  a sua inacti-

Pen am ae or,  Abril  de 1959 José do Nascimento Teixeira

« A  P R O V I N C E A »
A S S I N A T U R A S

Per Pagam ento ad ian tado

10 núm eros  — 9$90  
20 núm eros  — 20S00  
52 núm eros — 50S00

Para as  P ro v in d a s  U ltram a
r in a s e E strangeiro , acresce os 
portes de correio.

V is a d o  p e l a  C e n s u r a
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I

A m i g o s  : escolhidos, 
aceita-os como são, não 
exijas perfeição.

II
O mal da vida, nela não 

està contido ; sim, na crí
tica dos seres e no tempo 
perdido.

III
A melhor filosofia e 

instrução, é esquecermo- 
-nos de nós para amar
mos os outros.

IV
Dá, sem espera de re

compensa e as tuas so
bras te bastarão.

V
As crianças e a natu

reza, são para os sábios 
o zero dum parágrafo.

VI
Os piores olhos huma

nos não deixam de amar 
o Sol, pelo menos porque 
lhes aquece o corpo.

VII
Os homens são sapien- 

tes quando as mulheres 
lhes permitem escutar os 
seus discursos.

VIII
Antes o cimo dum mon

te que a maior festa de 
sociedade...

As flores estão para a 
vida, como a lua para os 
amantes.

X
Os po e t a s  foram o 

maior e n v e n e n a m e n t o  
para o Amor.

XI
Crê no que te dizem, 

mas, duvida ainda, da
quilo que possas ver.

Minda Pires

Eíih Hiiíililpil m Hmllía
Como é hábito usual da 

nossa Câmara, cujas, gen
tilezas registamos com sa
tisfação e reconhecimento, 
recebemos há dias o seu 
relatório respeitante à ge
rência de 1958 . É um valio- 
síssimo trabalho de 56 pá
ginas, que inclue diversos 
mapas elucidativos das suas 
contas e insere vários capí
tulos relacionados com as 
actividades do nosso Muni
cípio, a cuja leitura atenta 
vamosjproceder, para devida 
elucidação dos nossos lei
tores, 0 que começaremos a 
fazer a partir dum dos pró
ximos números.

Por agora limitamo-nos a 
dar devida nota de registo 
de entrada nesta redacção, 
e com os nossos cumpri
mentos ao sr. presidente do 
Município, respectiva ve- 
reaçãoge Chefe de"Secreta- 
ria, testemunhamos-lhes os 
nossos agradecimentos pela 
gentileza de que fomos ob
sequiados.
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A GENDA 
ELEGANTE

A n i v e r s á r i o s
F izeram  a n o * :

MARÇO

— No dia 7, o sr. José Joaquim 
Rosa Valenle, residente em Como
doro de Rivadávia (Argenfina), 
sobrinho do nosso dedicado assi
nante, sr. José Victor, industrial 
de marcenaria, nesta vila.

— No dia 25, a sr.a D. Adelaide 
Rosa Valente, cunhada do mesmo 
nosso prezado assinante, e igual
mente moradora na aludida loca
lidade argentina.

ABRIL
— No dia 3, perfez 14 anos o 

menino Reinaldo Manuel Rodri
gues de Almeida, filho do nosso 
estimado assinante sr. Avelino de 
Almeida Pina.

_No dia 4, completou 21 anos
a menina Ercília da Conceição 
licites, gentil filha do nosso p re
zado a*sinante, sr. Miguel Pereira, 
di Baixa da Banheira.

— No dia 5, completou a bonita 
idade de 72 anos o sr. Albino Ma
tilde, pai do nosso dedicado assi
nante, sr. António Albino Matilde, 
de Moutinho, Canha.

— No dia 13, perfez 31 anos a 
sr.* D. Emília Margarida Dias de 
Carvalho, prima e comadre do 
nosso prezado assinante, sr. A’l varo 
da Costa e Silva, deita vila.

— Igualmente na mesma data, a 
menina Maria Teresa Oliveira Ro
drigues, gentil filha do nosso a n 
tigo e prezado assinante, sr. José 
Rodrigues, já falecido.

— No dia 18, completou 10 anos 
o menino A’lvaro Manuel Ferrão 
Serra, estimado filho do nosso 
prezado assinante, sr. A’lvaro Ave
lino da Veiga Serra, conceituado 
comerciante local.

— No dia 19, fez um ano de 
idade o menino Joaguim Fernando 
Brissos Palhais, filhinho do nosso 
estimado assinante, sr. Custódio 
Sequeira Palhais, desta vila.

— No dia 20, a sr.* D. Maria 
Eduarda Barreto de Almeida, es
posa do «r. Capitão José Augusto 
de Almeida, digno Delegado da 
Comissão de Censura, em Setúbal.

— No dia 22, fez dois anos de 
idade o menino Francisco José 
Resina dos Santos, neto do nosso 
prezado assinante, sr. José Antó“ 
nio Resina, de Montijo.
Fazem  a n o s:

— No dia 23, completa 13 anos 
o menino Luís Mendes Gonçalves, 
filho dedicado da nossa prezada 
assinante, sr.* prof.a D. Emília 
Cabrita Mendes, da Baixa da Ba
nheira.

—_No dia 24, atinge 14 anos a 
menina Rosária Maria Nunes Par
dal, filha do nosso dedicado assi
nante, sr. Luís Nunes Pardal, da 
referida localidade.

—_No dia 26, atinge 12 anos o 
menino António João Bicho Neves, 
filho do nosso prezado assinante, 
sr. Joaquim das Neves, da Moita 
do Ribatejo.

A todoa oa a n iversa r ia n tes  e 
«iia8 fa m ília s , a p resen tam os  
a s nossas fe lic ita çõ ts  e votoa 
de continuidade, p o r longos  
anos.

Escrever à máquina
— ENSINA-SE, rua Central, 55 

MONTIJO.

M  O  N  T
A Bonda «1.* de Dezembro» de Montijo

na VI Feira do Ribatejo
Todos por certo estão ainda re

cordados do notável êxito alcan
çado pela Banda «1.° de Dezem
bro», desta vila, no concurso 
internacional realizado o verão 
passado na Holanda. Entre qua
renta e t a n t o s  agrupamentos 
imundos de vários Países, os re 
presentantes de Portugal classifi- 
caram-se em segundo lugar. O 
acontecimento deu brado — como 
é de justiça. Os jornais deram 
destacado relevo à notícia do ex
traordinário feito dos músicos do 
Montijo, a população da Vila 
acolheu-os apoteóticamente e todo 
o País rejubilou e sentiu patrió
tico orgulho do sucesso brilhante 
que o prestigioso agrupamento 
nacional foi obter a terras estran
geiras.

Para maior glorificação desta 
jornada, de triunfo para a música 
portuguesa, deu-se o caso dos 
componentes da Banda — amado
res possuídos do mais acentuado 
espírito de sacrifício — terem via
jado em condições dignas do 
maior elogio, pois nem sempre 
beneficiaram do conforto compa
tível com a sua inegável categoria 
artística.

Pelo alto grau do título obtido, 
pelas condições particulares em 
que foi alca içado, a verdade é que 
a Banda do Montijo atingiu uma 
auréola que justifica posição de 
relevo, digamos mesmo, a home
nagem de que vai beneficiar no 
programa da Feira do Ribatejo

deste ano, a efectuar de 31 de Maio 
e l i  de Junho p.° futuro.

Convidada a actuar no decorrer 
deste certame a Banda que esgotou 
já a lotação do Coliseu e do Pavi
lhão dos Desportos em Lisboa, 
dará um concerto que despertará 
seguramente a maior curiosidade 
dos entendidos da música e do 
público em geral.

Sabemos que a prestigiosa Banda 
dos Bombeiros de Santarém pre
para recepção carinhosa à sua 
congénere do Montijo, para a qual 
oportunamente convidará a popu
lação da Cidade.

Estas atitudes, a da Comissão 
da Feira convidando o excelente 
agrupamento musical e da nossa 
Banda, promovendo recepção de 
excepção merecem na verdade a 
melhor simpatia e encontrarão da 
parte de todos os ribatejanos o 
acolhimento favorável a que têm 
direití.  3

Estes gestos de simpatia pela 
nossa Banda representativa na 
próxima Feira do Ribatejo, a levar 
a efeito em Santarém, servirão 
decerto para estreitar mais inti
mamente os vínculos de amizade 
que desde há muito ligam Mon
tijo à capital da nossa província, a 
que Santarém corresponderá ga
lhardamente, evidenciando que o 
R ibatejo é todo uno, quer se tr-ite 
da vastidão das suas lezírias, ou 
se circunscreva às terras da mar
gem ribeirinha do Sul.

Que Bem Hajam ! . . .

A construção da

CASA DA CRIANÇA Dt M0NTI1Q
é comparticipada pelo Estado

A Comissão « P r ó - C a s a  da 
Criança de Montijo», por ofício 
emanado da Direcção de Urbani
zação do Distrito de Setúbal, com 
data de 11 de Abril corrente, foi 
notificada que, para a construção 
da Casa da Criança, lhe foi atri
buída, por despacho do ex.m* sr. 
Ministro das Obras Públicas, uma 
importante verba dada por com
participação do Estado, estando 
atribuída para já, em primeira 
fase, a importância de 20 contos.

Se possível, segundo nos consta, 
será já no próximo dia 27 do 
corrente mês, para assinalar a data 
do 70.° aniversário natalício e 31.® 
da entrada para o Governo, de 
Sua Ex.* o Presidente do Conse
lho, sr. Dr. António de Oliveira 
Salazar, que recomeçarão as obras 
da construção da C A S A  DA 
CRIANÇA DE MONTIJO, que até 
aqui estavam paralizadas pelo mo
tivo da comparticipação pedida 
agora satisfeita.. .

Tomámos conhecimento do en
vio de um expressivo telegrama 
dirigido ao sr. Ministro das Obras 
Públicas agradecendo a compar
ticipação, cujo teor revelava a sa
tisfação com que foi recebida tão 
importante comunicação, e que 
assim virá dar continuidade à

S E D E  mil ARMAZÉNS
LISIOA, Rua de S. Julião, 41-1.° |  IÍI0IMJ0, Rua do Bda Vista
AhROMOTOR SANFER o moinho que resistiu ao 

ciclone — FERROS para construções, ARAMES, 
ARCOS, etc.

CIMENTO PORTLAND, TRITURAÇÃO de alimen
tos para gados

M O N O  BELGA para adubo de batata, cebola, eto.
CARRIS, VAGONETAS e todo o material para Ca

minho de Ferro
ARMAZÉNS DE RECOVAGEM

construção da Casa da Criança de 
Montijo.

Segundo nos disseram, não foi 
assinalada essa noticia com fogue
tes ou embandeiramento da fachada 
da sede da União Mutualista N.a 
S.a da Conceição, pelo recebimento 
de tão valiosa comparticipação, 
por a Comissão «Pró-Casa da 
Criança» ter deliberado respeitar 
o luto que atingiu a Aeronáutica 
Militar Portuguesa, pelo desastre 
ocorrido ultimamente com um 
avião militar português, onde pe
receram alguns aviadores da Base 
Aérea de Montijo.

«A Província» aproveita para 
felicitar o trabalho realizado pela 
valiosa Comissão «Pró-Casa da 
Criança de Montijo», que até aqui 
ainda não desmoreceu em levar 
por diante os seus bons propósi
tos, e assim, nunca é demais enal
tecer quem, sem interesse próprio, 
trabalha para que melhor futuro 
tenham as criancinhas filhas do* 
operários montijenses.

fociedcde Recreativa 

Progresso Afonsoeirense
A nova Direcção desta simpática 

colectividade do vizinho bairro 
do Afonsoeiro não se poupando a 
esforços para o seu desenvolvi
mento, leva a efeito no próximo 
domingo, dia 26 do corrente mês, 
uma grandiosa «soirée», intitulada 
«Noite Azul», que será abrilhan
tada pela apreciada Orquestra «Os 
Lírios Azuis».

Saudando os actuais dirigentes 
da «Progresso Afonsoeirense» por 
todas as iniciativas que venham 
a realizar para o bom cumprimento 
da sua função recreativa e cultu
ral, vaticinamos-lhes as mais lison- 
geiras prosperidades associativas.

J O
fESTAS Dt S, PfDRO 

DE MONTIJO
Em aditamento às notícias já 

vindas a lume neshs  colunas, po
demos informar os nossos leitores 
de que a Comissão das Festas Popu
lares de S. Pedro, de Montijo, con
tinua a empregar os seus melho
res esforços para imprimir o maior 
brilhantismo ao I Festival do Sul 
de Folclore Nacional, que se en
contra em organização.

Desde já está assegurada a pre
sença e participação nesse interes
sante certame folclórico, dos se
guintes agrupam entos:

« D as  Rosas*, da Figueira da 
F o z ; <ídas C asas do Povo», de 
Casa Branca (Sousel), de Santo 
Estêvão (Tavira), de Cano (Sousel), 
de A lmeirim; uTipicoa», «Sete 
Saias», de Benavente, (Infantil e 
Adultos), e de Pom bal; «Folcló
ricos», do Cartaxo, «Alegria de 
Arraiolos», «Miramlês-Pauliteiros 
de Miranda do Douro, Duas Igre
jas», «Tá-Vlar», da Nazaré e o de 
Vila Franca de Xira.

Entre aqueles também já con
vidados e de que se aguardam as 
suas respostas, figuram os valio
sos ranchos :
g « D a s  C antarlnhás», de Buar- 
c o s ; Casa do Povo de Samora 
C orre ia ; Grupo Municipal da Pó
voa do Varzim, e o do Centro de 
Recreio Popular «Leões da Flo
resta», da Covilhã.

A Comissão continua activa
mente nos seus trabalhos de modo 
a que as nossas Festas Populares, 
que decorrerão de 25 a 30 de J u 
nho próximo, possam vir a de
monstrar o entusiasmo incessante 
da nossa população pelas suas 
festas tradicionais, e que consti
tuem um título de honra para o 
Montijo. » •  *

Igualmente a Comissão Organi
zadora no intuito de desenvolver 
a propaganda de realização das 
próximas festns, já estabeleceu 
acordo com as seguintes estações 
radiofónicas para as suas emissões, 
cora os seguintes horários; nas 
quais se dará o seu noticiário.

R á d io  Clube Português. 2.*s 
feiras, às 21 ho ras ; R ádio  Porto, 
:í.as feiras, às 22 h o ra s ; R ád io  
Graça, 4.*s feiras, às 19,25 m ; C. 
A zas do Atlântico, 5.as feiras, 
às 20 ho ras ; R ádio  R ibatejo, 6.aa 
feiras, às 12,25 m ; e aos sábados, 
o R ádio C. de A ng ra , às 22 ho
ras.

O p r o g r a m a  MONTIJO EV1 
FESTA, totalmente dedicado às 
Festas de S. Pedro, será transmi
tido por Rádio Clube Português, 
(Parede), todos os Sábados, das
19 às 19,15 m.

Para estar ao corrente do que 
virão a ser as próximas Festas 
Populares de S. Pedro, em Mon
tijo, neste ano, é recomendado a 
todos os radiófilos que estejam 
atentos à publicidade destas Fes
tas, através desses postos emisso
res.

AGENDA 
UTILITAR1A

Peregrinação a Fátima 
e m  12 e  13 d s  M a io

O próximo mês de Maio — tal 
como nos anos transactos — pre
para-se para oferecer a Fálima o 
maior número de peregrinações, 
em evocação de N.B Senhora, pa
droeira da terra bendita de Por
tugal, tal como outrora foi N.a S.a 
da Conceição.

Maio, mês das flores, em que 
rejuvenescem as rosas e mês di
lecto para o espírito cristão dos 
peregrinos que ali vão levar os 
seus louvores, não pode ficar es
quecido pelos montijenses, pelo 
que a conhecida «Casa das Vergas», 
Praça 5 de Outubro, — frente ao 
novo Jardim desta vila —, leva a 
efeito uma nova peregrinação este 
ano, nos dias 12 e 13 desse mês, à 
Cova da Iria e regiões circunvizi
nhas.

Facilita-se desse modo aos seus 
peregrinos, visitarem diversos Mu
seus, Mosteiros, Castelos, Barra
gens, etc., para o que bastará fa
zerem ali directamente com pos
sível brevidade a sua inscrição; 
ou pelo telefone 030260.

farmácias de Serviço
5.* feira, 23 — D i o g o
6.“ feira, 24 — G i r a l d e s
Sábado, 25 — M o n t e p i o
Domingo, 26 — M o d e r n a
2." feira, 27 — H i g i e n e

3.* feira, 28 — D i o g  o

4.a feira, 29 — G i r a l d  e 8

E s p e c t á c u lo s
CINEMA TEATRO

JOAQUIM DE ALMEIDA
Sábado, 25; (Para 17 anos) O 

filme de aventuras e mistério: 
«Os Gigantes Dominam», com Van 
Heflin; e o filme cómico: «O Doido 
Faz-Tudo», com Norman Wisdom.

Domingo, 26; (Para 12 anos) 
M atinèe às 15,30 e So irée ás  
21,30. O filme português em Tec- 
nicolor e Cinemascópio : «A Cos- 
tureirinha da Sê», com Maria de 
Fátima Bravo, e muitos outros. 
No programa: lindos complemen
tos.

3.a feira, 28; (Para 17 anos) O 
filme de aventura*, colorido e em 
Cinemascópio: «O Grande Aven
tureiro», com François Perier e 
Rossana Podestá. No programi, o 
filme de gargalhada: «O Herói 
Sou Eu», com Renato Rascel e 
Delia Scala.

5.* feira, 30; (Para 17 anos) Um 
grande filme de aventuras da 
M .G.M ., com 'tew art  Granger e 
Rhonda Fleming: «A Arma de 
um Bravo». No p rogram a: com 
plementos escolhidos.

Para atenuar 
a crise de trabalho

Na secção desta vila do Sindi aio 
Nacional dos Operários da Indús
tria Corticeira do Distrito de Se
túbal foi aberta a pedido da nossa 
Câmara Municipal a inscrição dos 
operários dessa indústria que es
tejam desempregados e que se dis
ponham a prestar os seus serviços 
nas obras de construção civil que 
o nosso Município tenciona efec
tuar. Todos os interessados devem, 
pois, dirigir-se para esse fim à Di
recção des*a secção profissional, 
afim de serem devidamente escla
recidos.

MARIA GERTRUDES LAIÇA
 .-----  ———-— • ..................

Agradecimenio
José da Cândida, filho e filhas, 

vêm por este meio e devido a 
desconhecimento de algumas mo
radas agradecer reconhecidamenti: 
a todas as pessoas que se interes
saram pelo estado de saúde de sua 
falecida mulher e estimada m ã e ; 
assim como àquelas que se digna
ram acompanhá-la à sua última 
morada.

Angariadores
— B em  r e l a c i o n a d o s  no  

comércio e in d ú s tr ia s  de M on
tijo e concelhos vizinhos, p re 
c isam -se. Boa comissão. Cartas 
com ofertas e referências rigoro
sas.

Trata-se na redacção deste j o r 
nal, até ao fim deste mês.

Bordado à Máquina
— Faz-se com perfeição e rapi

dez.
Trata Avenida D. Afonso Hen- 

riques 2.° Dt 0 (Prédio do sr. 
Pinto), MONTIJO.

Pregadeira
— PERDEU-SE no domingo, 19 

do corrente, desde a Rua Joaquim 
Almeida 40 - 1.® EBq.°, a meio da 
Avenida Dr. Oliveira Salazar.

Agradece-se pessoa que o en
controu favor entregá-lo morada 
acima i n d i c a d a ,  gratificando-se 
bem devido seu valor estimativo 
(recordação de família).
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Campeonato Nacional de Juniores

MONTIJO, 1 -  S. L. E BENFICA, 1
O s locais estiveram mais perto da vitória. . .

Columbofil i a
Sociedade Columbófila de Montijo

5.° Concurso - C O R UN HA -M O NTIJO  
Prova de  12-4-1959 -  d e  522 Km,os

T A Ç A  « Á L V A R O  A M A R A L »

Sob a arbitragem do sr. Lou
renço Simões, de Evora, as equi
pas alinharam com a seguinte 
constituição :

MONTIJO : -  Emidio; Gervá
sio e Alves dos Reis; Bexiga, 
J. António e A rtur; Correia Mar
ques, Finto, Coelho, Neto e Ga- 
lambas.

BENFICA Maló ; Helder e 
Carvalho; Cardoso, Rocha e Cruz; 
Ribeiro, Flávio, Vagumar, Luciano 
e Espírito Santo.

A visita dos benfiquistas a Mon
tijo, era esperada com certa expec
tativa, porquanto trata-se de uma 
equipa tida, muiio justamente, 
como candidata ao título máximo. 
O jogo começou com o Benfica ao 
ataque e não tardou muito a mar
cação do seu único golo, por in 
termédio de Espírito Santo, em 
bora com cerias culpas de Emídie. 
Os montijenses não se impressio
naram e como que espevitados

( C o n t i n u a ç ã o  d a

o tempo perdido e indo ao 
encontro do que, se o des
cuidamos, nos fará perder o

Política

«Mais do que em nenhuma 
parte, na África é necessá
rio colocar no primeiro plano 
de acção : a correcção e a 
defesa da terra* — escreve 
Augusto Casimiro, no «Diá
rio de Lisboa» em artigo, da 
série < 0  problema africano, 
intitulado «Política da terra».

Recordando o que já es
crevera em livro da sua au
toria, acentua Augusto Ca
simiro :

«A terra africana degra
da-se, agoniza. Os homens 
defendem-na mal. Sem a 
ajuda do adubo, cansa-se, 
exausta. Torna-se em de
serto. E o deserto é a fome, 
a doença e a morte. 0  pri
meiro capítulo de um grande 
plano de fomento em Africa, 
com imediatas repercussões 
no campo económico, polí
tico e social — tem de servir 
a terra. Cremos, escrevía
mos no Angola í o Fuiuro, 
que o estudo mais urgente a 
realizar na Africa, a comple
tar onde foi já começado, 
em termos, porém, de insu
ficiente realização seria feito 
por uma grande missão de 
agrónomos competentes que 
levasse ao mais pronto e 
exacto conhecimento das ca
rências do solo, da forma 
de corrigi-lo, de protegê-lo, 
procurando minorar os in
convenientes dos métodos 
tradicionais da cultura agrí
cola nativa, reduzindo os 
abates das árvores e as 
queimadas pela adopção de 
processos capazes de per
mitir o enriquecimento dos 
solos com estrumes e con
servá-los a coberto da des
truição por efeito das chu
vas e da erosão; fixando 
cada vez mais a agricultura 
itinerante, vagabunda, pra-

pelo tento sofrido, lançaram-se 
por sua vez ao ataque bem apoia
dos por Artur e Pinto, dando que 
lazer à defesa dos encarnados; 
quando Coelho fez o empate, aliás 
um bonito golo. numa jogada 
começada por Artur, ele era me
recido, peio empenho e vontade 
que os locais estavam a pôr na 
luta.

Obtido o empate, o encontro 
passou a desenrolar-se, com ata
ques alternados duma e doutra 
equipa, tendo ambas as defesas 
trabalho de certo modo aturado, 
com realce para os guarda redes, 
para anularem as tentativas dos 
atacantes contrários.

No 2.° tempo, as características 
do encontro não se alteraram, 
prosseguindo o jogo na toada de 
bola lá bola cá; no entanto, justo 
se torna salientar, foram os rnon- 
tijense< que estiveram mais perto 
da vitória p is Neto e Galambas, 
sózinhos em frente <la baliza com 
Maló pela frente. não fizetam o

p r i m e i r a  p á g i n a )

que é essencial, económica 
e politicamente, ao orgulho 
e à continuidade da Nação».

da terra

ticada ainda hoje. Alguma 
coisa fizemos já. Reconhe
cemos o que havia de válido 
e podemos conservar na téc
nica nativa. Mas temos de 
fazer muito mais e sem de
mora. Em muitas regiões ao 
Sul do Sahará, sob o enqua
dramento e impulso de agró
nomos europeus, notáveis 
transformações se verifica
ram».

Fala, seguidamente, Au
gusto Casimiro da obra dos 
colonatos indígenas empreen
dida pelo Governador Silva 
Carvalho e diz que, nesses 
colonatos, as populações se 
fixaram na terra protegida 
contra a erosão, beneficia
das pela assistência técnica, 
médica e social. Máquinas e 
tractores prepararam os so 
los, abriram, valas de pro
tecção, de enxugo, de irri
gação. Construiram-se casas 
e armazéns comuns, estábu
los e nitreiras. Distribuiram- 
-se sementes. Variou-se a 
produção. Aumentou-se, em 
alguns colonatos, a riqueza 
pecuária.

«Como p r o s s e g u i r  esta 
obra ?»— pergunta, em se
guida. E. responde:

<Em África, quando falta 
a continuidade governativa, 
mantida por um verdadeiro 
chefe, as grandes iniciativas 
dispersas perdem-se. O que 
há a fazer tem de ser pla
neado em termos de duração 
e permanência. Para tal, e 
para imediato melhoramento 
da condição dos homens, e 
da paz política e social, es
tas realizações deviam ser 
integradas num grande plano 
de fomento, a par de um 
programa de educação de 
base em que elas seriam 
tarefasfundamentais».(ANI.)

mais fácil, que seria marcar golo.
Na equipa benfiquista, gostámos 

das actuações de Maló, Cardoso, 
Flávio e Vagumar ; nos montijen
ses, Emídio, que com uma exce
lente actuação, redimiu-se do golo 
que sofreu, J. António, Artur, 
Pinto e Alves dos Reis.

O árbitro teve comportamento 
que mereceu nota baixa.

Para o Torneio Distrital de Prin
cipiantes, promovido pela A .F .S . ,  
o Montijo recebeu a visita do Vi
tória de Setúbal, e, apesar do em
penho que puzeram na luta ambas 
as turmas, não foram além do 
empate a 1 bola.

Artur Lucas

por ARTUR LUCAS
No dia 28 do corrcire mês de 

Abril, realiza-se e já não é sem 
tempo, a Assembleia Geral do 
Clube Desportivo He Montijo. Até 
à data da saída do nosso .1 >rnal, 
consta que não existem nomes 
para formar a nova Direcção que 
irá substituir a que está. Lamen
tamos sinceramente que tal acon
teça, porquanto muito possivel
mente, ir-se à dar o que já tem 
acontecido por diversas veze3: 
nomeação de uma Comissão, para 
arranjar Direcção, que levará certo 
e determinado tempo com as suas 
démarches: nova Assembleia para 
dar conta da sua missão e o tempo 
a passar-se e nada feito.

Nesta conformidade, apelamos 
para todos os sócios que se inte
ressem pela colectividade, para 
que no dia 28, procurem resolver 
tia melhor e mais rápida maneira, 
esta situação, para ver se ao ter
minar a Assembleia, o Clube pode 
contar com uma Direcção. Que 
assim seja, são os nossos muito 
sinceros votos.

Jogo em Montijo, no Campo 
«Luís de Almeida Fidalgo.

Sob a direcção do sr. Aníbal de 
Oliveira, as equipas formaram :

MONTIJO: — Redol (Belchior); 
Mora e Barrigana; Veredas, Pinto 
e André ; Lamego, Serralha, Ro
drigues, J. Paulo e Romeu.

CORUCHENSE:— José Maria; 
Bastos e Bailão ; Alfredo, Piates e 
Afonso; Peleiro, Arlindo, Foguete, 
Mário e Sousa.

Torna se realmente difícil fazer 
um juízo crítico de um encontro 
que pouco de bom teve, e, onde o 
desinteresse, a baixã de forma 
física e moral, predominaram.

Realmente os montijenses têm 
comprometida a passagem, à outra 
fase da Taça, um tanto por culpa 
própria, o que é de lamentar, pois 
tem valor e responsabilidades para 
muito mais.

E na realidade incompreensível 
pelos resultados já apurados, a 
formação apresentada no passado 
Domingo, realçando ainda mais a 
pouca atenção que se vem noíando 
p«lo* jogadores reservistas que, 
neste período da época, devem ser 
incluidos a fim de se submeterem 
ao juízo final.

Não estamos trabalhando em 
profundidade, ou por outras pala
vras, trabalhamos pouco, o que 
não é mister no Clube montijense.

E portanto necessária muitís
sima ponderação quanto à ce
dência de jovens atletas para que 
não se verifique o exodo das épo
cas anteriores, com manifesios 
prejuízos para a organização fute
bolística do clube.

Passando ao encontro; este foi

C lass if icações :
1.°, Victor Manuel Viegas; 2.°, 

5.°, 7.°, í».°, 11.», 19.» e 24.°, João 
Santos Amaral; 3.°, José Martins 
B a rre s ; 4 °, José Manuel S. Bor
ges; 6.’, 25.° e 26.“, José Correia 
Leite ; 8 0 e 20.°, Eduardo Sabino 
Terras; 10.'', Mateus Rosa; 12.'*, 
16.°, 21.° e 29.", Amàndio José 
Carapinha-; 13.a e 23.°, Alberto

Esta colectividade ao iniciar a 
nova Campanha Desportiva de
1959, que significa o seu 9,° ano de 
existência, dirige em especial as 
suas efusivas saudações às Ex.m*s 
Direcção Geral dos Desportos, 
Federação Portuguesa de Colum- 
bofília, Comissão Columbófila do 
Distrito de Setúbal, Soeieíades 
congéneres e a todos os seus esti
mados consócios.

Bem assim dirige 03 seus me
lhores agradecimentos às diversas 
entidades, firmas comerciais e 
industriais que de qualquer modo 
auxiliaram este grupo na elabora
ção do seu calendário desportivo 
dessn Campanha: srs. Júlio Mi
randa, João Ricardo Faetor, Adão 
Cantante, Rosa Fonseca. Jorge 
Trinca, Silvestre Pereira Vitorino, 
Alberto Felício, Francisco Valério 
Quitério, António Silva, José Le- 
xívia, Patrício, Jaime Silva, José 
Mariano, João Amado, Rogério 
Veiga, José J. dos Santos, Ven
tura Faísca, Dua-te, José A. L ú
cio, António Amado, Laurentino 
M. da Silva, Alberto Correia, Joa
quim F. Lopes, Luís Marques, 
sr.*5 D. Maria do Céu R. Fonseca 
e Maria Aliei.

S a u d a ç ã o :  — Ao iniciar as 
actividades desta nova Campanha, 
cumpre-nos dirigir-vos estas pa
lavras, como expressão do sentir

realmente fácil para os visitados 
que jogando lentamente devido à 
pouca resistência adversária, con
seguiram por vezes detalhes curio 
sos com finalidade pronta, quase 
sempre com a oposição final de 
José Maria.

Uns tantos rasgos individuais 
ou mesmo de conjunto pouco 
abonam uma equipa que global
mente está saturada ou mal traba
lhada.

O desnível individual é dema
siado evidente para que seja pos
sível durante uma época exibir  e 
sustentar um padrão concebido 
e de resultados práticos.

O Coruchense exibiu-se pobre
mente; tàcticamente ainda conse- » 
guiu manter o seu xadrez de § 
molde que ocasionasse as suas 
dificuldades, mas tècnicamente, é 
insuficiente de qualidades para 
permanecer ou disputar jogos da
2.a Divisão.

A sangria verificada deve ser 
um dos principais molivos.

Marcaram, José Paulo e Rodri
gues 2.

Arbitragem irregular.

D O E N T E
Por motivo de doença que ins

pira alguns cuidados, recolheu ao 
llospital de Santa Maria, Quarto 
n.° 9, 7.° andar o nosso prezado 
assinante e amigo sr. Abílio da 
Luz Clara, conceituado industrial 
de cortiças desta vila.

Muito desejamos o seu breve 
regresso ao seio de sua Ex.m* fa
mília, com todas as melhoras de 
que é digno.

Afonso Estradas; li.°,  António 
Joaquim Lucas Catita ; 15.°, Eduar. 
do Sintoâ Bieta; 17.°, Deodato 
Santos Borges; 18.° e 31.*, Alde
miro Eduardo Borges; 22.°, Abel 
Ervedoso; 27.°, Jorge A. Figuei- 
roa, 28.°, Reinaldo Martins Ber
nardo; 30.“, Joaquim M. Resina.

dos dirigentes desta colectividades
Entre outras considerações, da

qui era nome da sua Direcção 
expressamos os nossos melhores e 
sinceros agradecimentos, por tudo 
o que tendes feito em prol deste 
grupo, e pedimos tambén, que 
procurem com maior frequência a 
sua sede, conservando o maior 
número de pombos, mantendo a 
mais leal camaradagem, para que 
assim resulte o bom nome da 
columbofilia local, por uma colum- 
bofilia maior e melhor 1

— E por nossa parte e a com» 
pletar estes apontamentos, somos 
a desejar a todos os concorrentes 
uma feliz campanha, com bons 
triunfos.

Igualmente cumpre-nos agrade
cer a gentileza da oferta do seu 
calendário desportivo deste ano, 
pondo à sua disposição as colunas 
de «A Província», em tudo quanto 
possa favorecer a expansão da sua 
modalidade.

Treinos e Prouas de  Con
curso : — Este grupo, conforme 
tinha estabelecido prèviamente, 
vem desenvolvendo a sua activi
dade desta campanha.

Assim em 1 de Março, realizou 
o seu primeiro treino de 50 K,m“s, 
com o percurso de Torres Vedras- 
-Baixas da Banheira ; e no dia 8 
desse mês, o segundo, das Caldas 
da Rainha-Baixa Banheira, de 80 
K .m°s, cujos resultados foram bas
tante animadores.

Tiveram o seu iníeio em 15 do 
mês findo, os concursos de colum
bofilia organizados por esta colec
tividade, na presente campanha.

O 1.° desses concursos, foi a 
prova POMBAL-BAIXA DA BA
NHEIRA, de 140 Km.01, com ai 
seguintes classificações: — Fran
cisco R. !'ratac, 1.°, 11.° e 15.“; Ma
nuel S. Aguas, 2.°; Ferrer e Sil
vestre, 3.°, 13.”, 20 ° e 2G.“ ; Alberto 
Cassiano, 4.°. 17.°, 18.“. 19.“, 21.°, 
24.®, 25.° e 27.°; Manuel Guerreiro,
5.°; António Amado, (i.°; João 
Santinho, 7.°, 8.° e 12 •; Adão Caii- j 
tante, 9.° ; José Maria Liça, 10."; 
Ana dos Anjos Martins, 14.°;’ Joá<> 
Bica, 10.® e 29.°; Laurentino M.da 
Silva, 22.° e 23.*; António Dionísio, 
28.* e Valentim Marques, 30.°.

Ofereceram prémios para est« 
concurso os srs. Francisco de Brito 
Loução. 1 taça para o 1.® classifi
cado; Ginásio Aí 1 ético Clube Ha- 
nheirense, 1 garrafa para o 5." 
classificado e José Mariano, 1 al-. 
mofada, para o.9.° classificado

Na prova do 2.° concurso, efec- 
ctuada em 22 desse mês, de COIM- 
BRA-BAIX V DA BANHEIRA, de 
189 Km.“s, obtiveram-se as seguin-; 
tes clsssificações : — Ferrer e Sil
vestre, l.“ e 23.®; José Lúcio, 2.“; 
António Dionísio, 3.°, 8.“, 11.°, 17.’ 
e 22.“ ; João Santinho, 4.° e ã.“! 
António Amado, f>.°, 18.°, 20." e 
28.°; Laurentino M. da Silva. 7.°, 
Í5.° e 25.°; Alberto Felício, 9.° e 
12.“ ; João L. Santinho. 10.° e 30.®; 
João,Bicas, 13.® e 21."; Alberto 
Cass ano, 14.’, 24.° e 27.° ; Joaquim 
Brito da Silva, 10.°. 19.°, e 26.“ I 
Manuel S. Aguas, 29.°.

A todos os concorrentes os nos
sos parabéns e votos de maiores 
venturas, no fu turo .— (C.)

2.000 contos
— Precisam-se sobre hipotéca, 

por seis meses, ao juro de oito por 
cento. Resposta a este jornal, a0 
n.° 220.

A África, problema n.° I da Europa

—  Preconiza Augusto Casimiro, no «Diário de 
Lisboa», ao escrever sobre o Problema Africano

C T - n f p h t d  TAÇÀ D t  P 0 R I U G M1 f8íe Preliminar

Montijo, 3 - Coruchense, O

Eduardo Santos Baeta

Grupo Columbófilo 5anheirense
(A trazado  na  Redacção)
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'd o M in h o  m  ( j u a d ia n a y

la ixa  da Banheira Aldeia do Bispo (Penamacor)
( A i r  a z a d o  n a  R e d a c ç ã o )

‘  -  A favor da construção da
fu tura  igreja — Na noite de 3 do 
corrente mês,por iniciativa do rev.° 
padre sr. José Feliciano Rodrigues 
Pereira e patrocinada pelo ilustre 
governador civil do nosso distiito, 
sr. Ur. Miguel Rodrigues Bastos, 
teve lugar no Pavilhão dos Des
portos, era Lisboa, um festival de 
hóquei em patins, no qual toma
ram parte as melhores equipas da 
modalidade, obtendo os seguintes 
resultados:— CAMPO DE OURI- 
QU E - P AÇ O  DE ARCOS, 6 - 1 ,  
(Taça «Governador Civil do Dis
trito de Setúbal»); BENFICA -
- PAREDE, 4 -  1, (Taça «Distrito 
de Setúbal»); SINTRA - CAS
CAIS, 5 - 1 ,  (Taça «Q Ribatejo»).

O produto líquido deste festival, 
reverteu a favor da construção da 
futura Igreja local. Bem hajam, 
liem hajam 1

— Futebol a m i g á v e l  — No 
campo de jogos do «Galitos Fu
tebol Clube», teve lugar no dia 1 
du corrente um encontro amigável 
em que se defrontaram duas equi
pas de amadores desta localidade, 
(casados e solteiros), tendo assim 
alinhado:

SOLTEIROS: — Manuel Paiva; 
Rocha, José Belchior e Manuelito; 
Foitinho e Renato; Miguel, Tó
nica, Aguas, Brito e Túlio.

CASADOS : — Silva; Monteiro, 
Paulino e Alberto ; José Pombo e 
Leonel; Mariano, João, Fernando 
Espanhol, Rogério e Zeca.

Resultado final favorável para 
os solteiros, 8 - 1 .

Como massagista o sr. Joaquim 
de Grândola, o qual segundo opi
nião geral, mereceu os melhores 
elogios, pela forma carinhosa e 
eficiente, como se comportou na 
sua missão.

Findo o encontro, cerca das 14 
horas, reuniram-se as duas equi
pas adversárias num almoço de 
confraternização, numa das salas 
do «Novo Café Ribatejano», reser
vada para esse fim, o qual decor
reu num ambiente de maior satis
fação e de boa camaradagem.

Deste interessante encontro fez 
uma completa reportagem, com o 
desenrolar de todo o prélio, o 
nosso pregado assinante, sr. Al
berto de Sousa Branco, proprietá
rio da Foto «A Ideal», em cujas 
montras tem estado em exposição

algumas fotos alusivas a este fes
tival desportivo.

Confessamo-nos muito reconhe
cidos, pela gentileza do convite 
que nos foi dirigido.

— Foto  «A Ideal*  — Este esta
belecimento, o único da especiali
dade existente 110 concelho da 
Moita, completou em 10 do cor
rente mês, o 1.* aniversário da sua 
fundação, pelo que endereçamos 
ao seu proprietário e nosso dedi
cado assinante, sr. Alberto de 
Sousa Branco, os nossos sinceros 
parabéns e desejos de muitas pros
peridades na sua actividade indus
trial.

— «Café R esta u ra n te  A ve
n id a » — Abriu recentemente as 
suas portas ao público, nesta lo
calidade, um novo e modelar es
tabelecimento, assim designado, 
de que são proprietários os srs. 
José Martins da Silva e António 
Veríssimo.

Em vÍBita que lhe fizemos no 
dia 9, verificámos de facto que o 
mesmo enfileirando e rivalizando 
junto dos seus congéneres, encon
tra-se instalado entre as ruas 11 e 
31 - F, composto de uma ampla e 
atraente sala de entrada, moder
namente apetrechada, reunindo os 
principais requisitos, tais como 
boa luz, lindo aspecto e fino gosto, 
inclue um excelente comparti
mento, reservado a várias finali
dades e ainda com um magnifico, 
potente e moderno receptor de 
Televisão, da marca «Geloso».

Aos seus dignos proprietários, 
envia «A Província», as suas feli
citações e desejos de longa exis
tência e as maiores felicidades 
pessoais.

— Será  p a ra  c o n tin u a r? ...
— Há ainda bem poucos dias fo
mos surpreendidos com a visita 
de uma brigada de «varredores  
m u n ic ip a is , (da Moita, é claro...), 
que começaram os trabalhos de 
limpeza das ruas locais. Sem outros 
comentários e que nos perdoem 
estes reparos, mas permitimo-nos 
perguntar : Isto será para «inglês 
ver», ou será para c o n t in u a r? . . .  
Oxalá que seja esta última hipó
tese! E já agora, os nossos since
ros agradecimentos à edilidade 
moitense e felicitações à população 
banheirense ! — (C.)

B ispo  d a  G uarda. — A assis
tir à abertura das solenes exéquias 
da Semana Santa esteve nesta lo
calidade o sr. Bispo da Guarda, D. 
Domingos da Silva Gonçalves que 
se fazia acompanhar pelos diáconos, 
desta aldeia, revd.os Manuel Tos- 
cano e José Pires da Cruz.

Sua Ex.» Revm.* falando ao 
povo exteriorisou o seu prazer em 
se encontrar aqui de visita, em 
terra tão predilecta do seu coração. 
O Venerando prelado aproveitou 
este ensejo para fazer a visita pas
toral e ministrar o sacramento do 
Crisma.

Durante as cerimónias litúrgi- 
cas da Semana Maior foi pregador, 
o sr. Padre João Roberto Mar
ques, do Coração Imaculado de 
Maria.

Torneio In ternac iona l de E s
g r im a .— Neste torneio despor
tivo que se efectuou no Casino do 
Estoril perante uma selecta assis
tência, principalmente do campo 
desportivo, no passado dia 7, foi 
vencedor o nosso conterrâneo Ma
nuel Joaquim Valente Borrego.

A seu respeito e deste torneio, 
disse 0 jornal «A Bola» do dia 9 
do corrente, escrito por Reinaldo 
Monteiro:

Todos perderam por um toque. 
E esse toque seria suficiente para 
deixar Valente Borrego na van
guarda, sem ninguém a apoquen
tá-lo, porquanto chegou ao fim da 
prova com 7 vitórias e os dois 
excelentes jogadores alemães já 
tinham uma derrota. Foi no der
radeiro encontro, dos regulamen
tares, que Borrego se inferiorizou, 
perante Peter Mayer. Dai o facto 
de ficarem os três atiradores em 
igualdade e a consequente obriga
ção de se fazer uma «barrage». 
Recuperando bem, Borrego venceu 
Gnaier por 5-3 e Mayei por 5-4. 
Foi na realidade, um triunfo ar
rancado a ferros, a golpes de ener
gia, de combatividade e, também, 
mercê de jogo consciente. A assis
tência, que se manteve na sala do 
Casino do Estoril até às 2 da ma
nhã, demonstrando assim o seu 
muito interesse pela competição, 
aplaudiu calorosamente 0 vence
dor, a quem os alemães igualmeete 
felicitaram.

O presidente da F .P .E  , sr. 
Carlos Farinha, distribuiu os pré
mios : taça para o primeiro e me

dalhas para os três seguintes. Na 
véspera, além da taça, o sr. Fari
nha ofereceu aos visitantes uma 
caravela de filigrana, prenda esta 
que foi por eles muito apreciada. 
Em retribuição, o presidente da
F .P .E .  recebeu artística gravura 
e um livro sobre a cidade de 
Heidenheim.

Vejamos, agora, 03  resultados. 
As eliminatórias, em número de 
três, disputaram-se na segunda- 
-feira, de tarde, no Centro Espa
nhol. Foram eliminados Rui Fer
nandes, Rui Santa Bárbara, Alber- 
tino Boto, S e b a s t i ã o  Pombal, 
David Ilorgan, Tomás Baltazar e 
Kiaus Mayer. A final realizou-se 
na mesmo dia, à noite, no Casino 
do Estoril, tendo terminado com 
a seguinte classificação:

1.°, Manuel Joaquim Valente 
Borrego, do Sporting, com 7 vitó
rias e 1 derrota, mais duas vitorias 
nos jogos de desempate; 2.°, Paul 
Gnaier (Heidenheim), 7-1 mais 1 -1;
3.° Peter Mayer (Heidenheim), 7-1, 
mais 0-2; 4.° José Amido Fer
nandes, do Clube «Shell», 4 vitó
rias, 4 derrotas e 33 toques rece
bidos; 5.°, António Marquilhas, 
do Centro Militar de Mafra, 4 v. 4
d. e 35 t. r . ; 6.°, Kurt Gnaier 
(Heidenheim), 3 v. 5 d. e 33 to
ques; 7.°, Mário Mourão, do Cen

tro Nacional de Esgrima, 3 v. 5 d. 
e 36 t. r . ; 8.° Karl Oesterle (Hei
denheim), 1 v. 7 d. ; 9.° António 
Jonet, do C .D .U .L . ,  com 8 der
rotas.

Dirigiram os «assaltos»: Carlos 
Pereira Dias, José Veiga Ventura, 
capitão Pinto Ferreira e o mestre 
de armas alemão Franz Kuhner.

Um pormenor do maior interesse, 
por demonstrativo do carinho con» 
que os alemães tratam das suas re 
presentações desportivas : estes jo 
gadores, que se exibiram vitoriosa
mente em França, Espanha, Mar
rocos francês e Portugal, estão a 
preparar-se já para os jogos Olím
picos de Roma 1 Assim, até dá re 
dobrado prazer a prática do des
porto 1 Infelizmente, em Portugal, 
os factos passam-se de maneira 
muito diferente. Por isso fazemos 
progressos de caranguejo .. .

Embora muito desejado, não era 
de prever o triunfo de um atirador 
nosso no torneio individual, pois 
os visitantes haviam demonstrado 
uma classe inexistente entre os es
grimistas portugueses. Melhor sa
bor teve, portanto, e mais festeja
da foi, por isso mesmo, a viiória 
de Manuel Valente Borrego, na 
realidade o único lisboeta que sou
be lutar contra os mais fortes 
adversários g e r m â n i c o s .  Esteve 
tremida, depois de parecer assegu
rada, a vitória de Borrego. A n tó 
nio Marquilhas e António Jonet 
tiveram na mão a possibilidade de 
afastar Peter Mayer. E o mesmo 
sucedeu com Amado Fernandes 
em relação a Paul Gnaier».

A Manuel Joaquim, como aqui é 
mais conhecido este ilustre esgri
mista, apresentamos sinceros para- 
bénscom desejosde novos triunfos.

É de notar que desta localidad ■ 
é também 0 grande a'leta de luta 
livre, Joaquim Curto T^bo^d s  que 
pela Europa anda em «tournée* 
dessa modalidade desportiva, de 
que ele é um especialista. — (E.)

^AUTOMOVEB e CAMINHÕES \

AUTD-LUOTANIS AV.DA LIBERDADE 
73A79 LISBOA

Mirad ouro da vi d a (2)

Sor um capricho
Conto por: Teresa Helena Pereira Pascoal

No dia seguinte, toda a tarde Fernando a observara. À saída esperou 
por ela.

— E que tal ?
“ Hu m! . . .  Parece-me que você não tem sorte nenhuma.
— Como ? —
— Palei com ela, e, disse-me que tinha um namorado formidável, que 

o adorava...
— Mas, você disse-lhe. .
— Nâo, descanse, de nada sabe.
remando acompanhou-a até casa. Todo o caminho Lúcia conversou e 

riu animadamente. Sentia-se feliz com ideia, pois conseguira afastar do seu 
caminho a Ana Rosa. O tempo passou. A amizade mantinha-se. Saíam juntos, 
passeavam, conversavam, mas, embora Lúcia se «atirasse> ele mantinha-se 

astaao. Fingia não a compreender e um d i a . . .
A bomba rebentou: O Fernando e a Branca amavam-se. Seria verdade 

ju urna maneira de Fernando se pôr a coberto dos descarados «ataques» 
e Vcla. .• — Mas esta sorria de maneira enigmática. 

endurecid^e'aS nã° S6 e s&0*avam naquele cérebro, guia dum coração

e befo001^611 C° m ° ^ anue  ̂ clue ^  lonê e sonhava com um futuro sossegado

Mostrou-se cada vez mais amiga do novo parzinho. Acompanhava-os,

escutava as confidências de ambos, e ia fazendo o seu jogo. As colegas 
brincavam:

— Então filha, deixaste fugir o garoto?
— Então esse  fogo ?
— Vocês não percebem nada disto — disfarçava — pois acreditaram? 

Era só para ver a reacção da Branca. Foi ele que me pediu para investigar...
E lá para com os seus botões: — Sim? Pois veremos minha pombinha, 

minha branquinha se o levas; hás-de levar, espera a í . . .
Tanto fez, tanto disse ao Fernando e à Branca, que, dois meses de

pois, o idílio caía pela base. Para ele, lamentava a ingratidão, o desamor 
dela. Para ela, queixava-se da inconstância dos homens.

E de tanto carinho o rodeou, que em breve a tal amizade desinteres
sada transformava-se em cadeia amorosa. Dos braços bem torneados, fez 
Lúcia duas grilhetas o que mantiveram, qual escravo sem querer, sem sentir, 
diferente do seu senhor.

Quinze meses são passados. O Inverno ruge lá fora. Vento, chuva, 
frio, muito frio. O relógio da sala bate cinco cadenciadas badaladas. Lúcia 
mexe-se no leito, estende os braços como em procura de qualquer coisa. 
Abre os olhos. As lágrimas rolam-lhes pelas faces. Sozinha, mais uma vez  
sozinha. O Fernando nâo aparecera para o jantar nem voltara ainda, Dei
xou-se ficar acordada até que a manhã a surpreendeu. Sentia-se desespe
rada, mas, orgulhosa, não queria dar o braço a torcer e confessar o fracasso 
do seu casamento. As ex-colegas rir-se-iam. Era preciso ser forte e sofrer 
até ao fim.

Levantou-se; aproximou-se da janela. Com a ponta dos dedos desem- 
baciou os vidros e olhou a rua molhada. Dois vultos passavam de braço 
dado. Reconheceu-os. Conheceu então toda a verdade. Ali mesmo, caiu de 
joelhos e chorou amargamente. Ele não voltou. Sentada frente à mesa, 
Lúcia queixou-se mentalmente, mas a voz da razão gritava-lhe:

— Não te queixaste quando o afastaste da Ana Rosa?

(Continua no próxim o número)
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O ciclo das Romarias
------------ E M  — = ----------------------------

terras de Penamacor
Com a chegada da se- 

gunda-íeira da oitava pascal, 
iniciam-se em Penamacor e 
seu termo o ciclo das roma
rias em honra da Virgem 
Maria.

Abre ele com a da Nossa 
Senhora do Incenso, cuja 
ermida, igreja ampla, ultima
mente restaurada com gosto 
artístico, devido aos esforços 
da sr.a D, Carlota Pina Fer
raz, se ergue num vale ameno 
nos subúrbios da vila de 
Penamacor. Depois segue-se 
a da Senhora do Bom Su
cesso, a 12  quilómetros de 
Penamacor, e a três da raia 
luso-espanhola, que, «vol
tando costas a Castela» tem 
à sua frente um ®utro templo, 
o da. instrução, um Posto 
Escolar. São as únicas casas 
que se levantam ali, num 
ermo, tão longínquo das po
voações !

Efectua-se esta festa no 
Domingo do Bom Pastor. 
Depois vem a da S .a da Pó
voa, que foi, em tempos, a 
romaria mais concorrida das 
Beiras. Com o seu rendi
mento se sustentava o hos
pital de Penamacor. Tem 
lugar no Domingo do Espí
rito Santo. A fechar este 
ciclo de romarias campesi
nas, em honra da Virgem 
vem a da S .a do Cabeço, de 
Aranhas,no 2.* Domingo de 
Agosto.

Nos nossos livros «O Con
celho de P tnam acor . . . »  e 
*Diocese da Guarda», trata
mos da história monográfica 
destes templos erguidos à 
Virgem, pelos nossos avoen- 
gos.

Por isso, nesta série de 
artigos, limitar-nos-emos, 
principalmente, a falar nas 
festas do corrente ano.

Fomos este ano à Senhora 
do Incenso, de tanta vene
ração das gentes de Pena
macor.

Apesar do tempo estar

Mossa Senhora do Incenso
agreste, podemos afirmar que 
a vila de Penamacor se des
povoou para ir saudar a 
Senhora e a cantar-lhes Ho
sanas e hinos de louvor.

O mesmo devia ter suce
dido com as freguesias do 
sul do concelho, visto ali 
terem aparecido os ranchos 
de Águas, Aldeia do Bispo, 
Aldeia do João Pires e Ara
nhas, a cantarem, ao desafio, 
aleluias à Virgem pela res
surreição do «Seu Amado» 
Filho. «O recinto mimoso de

Pelo

Prof. José M, Landeiro

Nossa Senhora do Incenso, 
um dos mais aprazíveis san
tuários b e i r õ e s » ,  estava 
repleto. V i e r a m  penama- 
corenses que residem na 
Covilhã, Fundão, em Lisboa 
e em outras terras do país.

Depois de se rezarem mui
tas Missas votivas, seguiu-se 
aMissa solene, campal, tendo 
p r e g a d o  o nosso antigo 
colega P.e César Fatela, ver
dadeira alma de poeta que 
soube tecer um hino de lou
vor à Virgem, enaltecendo o 
amor que o Concelho de 
Penamacor tributa à sua Pa
droeira.

Pode, na verdade, afir
mar-se que a vida social 
penamacorense tem como 
fulcro a Virgem Senhora do 
Incenso.

Este ano não faltou a Casa 
do Concelho d t Penamacor, 
em Lisboa, «que ali foi de 
propósito neste dia para que 
lhe fosse benzido o estan
darte que afirma a presença 
de Penamacor e seu conce
lho, na capital». A bandeira 
desta Casa Regional é bem,

P O B R E Z I N H O
(Onde está agora a .minha esperança e 
quem considera a minha paciência i') 

«Job» — cap. 17 vers. 15

Cobre-lhe os ombros áspera sacola 
F tito  de sacos velhos aos pedaços.. ,
Tem pústulas nas pernas, mãos e braços. . .
JVos pés, negros da lama em que se atola,

T ra z inform e calçado cuja sola 
Anda presa com vimes e baraços.. .
Devagarinho, em vacilantes passos,
D t porta etn porta, vai pedindo esmola.

B eija  cada Ja tia  que Iht dão 
E, p ‘las almas, murmura uma oração 
Com rttígnada j è  nos meigos olhos.

E  à noitinha, jam in to , dtrreado,
Busca abrigo na alcorca dum valado 
E  ali fica dormindo entre os abrolhos.
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como alguém disse, símbolo 
das aspirações de Penama
cor e seu termo, que es
colheu, para mais certeza na 
caminhada, a Senhora do 
Incenso como madrinha.

Vimo-lo na procissão con
duzido pela menina Maria 
Luisa Augusto Robalo, ser
vindo de guarda de honra a 
sr.a D. Olívia Martinho Serra 
dos Santos (bordadora e 
ofertante do estandarte) e a 
sr.a D. Maria José Ponces 
Veiga Grilo.

Gostámos de o ver na 
procissão, já pelo significado 
de gesto tão cristão e sub
missão à Virgem e já pcrque 
para ele, ao estudo das peças 
heráldicas do seu brasão, 
lhe dedicámos o melhor do 
nosso e s f o r ç o .  Queremos 
aqui agradecer à Casa do 
Concelho de Penamacor, o 
voto de louvor e de agrade
cimento que nos exarou no 
seu Relatório anual. A Casa 
pode contar sempre com a 
nossa humilde colaboração.

Após a Missa, a mordoma 
de Nossa Senhora do In
censo, Ex.ma Senhora D. Car
lota Maria Eivas Soares Pina 
de Macedo e Orneias, mos- 
trou-nos vontade de ver de 
pertinho o estandarte. Cum
primos os seus desejos e 
uma comissão, composta de 
sócios da Casa, como o sr. 
Bartolomeu M a n t e i g a s  da 
Silva (Secretário), João Bor
ges Prazeres (Delegado- da 
Casa em Penamacor), Antó
nio Bento de Almeida (Te
soureiro), Cândido Esteves 
Grilo (Vogal), e os sócios 
sr. |osé Rascão, Joaquim 
Ramos dos Santos, marido 
da ofertante e bordadora do 
estandarte, José de Oliveira 
Robalo, etc., dignaram-se 
acompanhar-nos até junto da 
ilustre senhora a quem cum
primentaram e agradeceram 
o interesse que S. Ex.a tem 
tido pela Casa que ali repre
sentavam.

A senhora D. Carlota de 
Macedo e Orneias, agrade
ceu as palavras de saudação 
que lhe f oram dirigidas, 
tendo palavras de louvor para 
as artistas que trabalharam 
no estandarte, mandando de
pois servir «um champanhe» 
às suas visitas. Esta foi a 
nota m a i s  impressionante 
deste ano na Senhora do 
Incenso, mas lembremo-nos 
que, apenas passados dois 
anos e no mesmo dia, havia 
sido benzida a ambulância 
que a mesma Casa ofereceu 
aos Bombeiros de Penama
cor.

Já  depo is de  com postas estas  
linhas, fom o s in fo rm a d o s  de  
que a  C .C .P .  exarou  na acta  
da sua  ú ltim a  sessão  um  voto 
de louvor à E x .mi Sr.* D. C ar
lota P ina.

S ó  fez, com isso, justiça  que 
enobreceu a  Casa.

C U  L T J J  R A L
(Exclusivo da «Ultramare» e em Portugal, da ANI)

S© a Atlântida
me fosse contada..,

P o r  - S e r g e  M o u n d
Não só os romancistas se 

sentem intrigados pelo misté
rio da Atlântida, o continente 
perdido. À hoste dos que se 
sentem at ra í dos  literaria
mente pelo caso juntam-se 
agora os historiadores, os 
biólogos, os geólogos e a 
última opinião parece ser a 
dos russos, que acabam de 
publicar um relatório cujos 
termos indicam uma certeza 
na existência da Atlântida.

Esta ter-se-ia submergido 
nas águas há doze mil anos, 
aproximadamente.

Navegadores de todos os 
tempos — fenícios, egípcios, 
mais tarde gregos — conta
vam a lenda do continente 
maravilhoso, situado algures 
no Atlântico. Nunca comple- 
tamenti; desmentido, nunca 
provado totalmente, o certo 
é que continua a excitar a 
imaginação dos homens.

Sempre o assunto interes
sou vivamente os alemães. 
Segundo um pastor da Heli- 
golândia —um tal Schoephner 
— a Atlântida ligava-se ao 
continente europeu, nos seus 
contornos actuais, por alturas 
do Escagerraque. Chegou 
até a mandar realizar son
dagens submarinas ao longo 
das costas do Escagerraque 
e pretendeu haver descoberto 
vestígios de paredes e mu
ralhas, sob o mar, a certa 
profundidade. Porém nunca 
conseguiu provar que esses  
v e s t í g i o s  correspondessem 
verdadeiramente a ruínas da 
Atlântida e não de cidades 
ou aldeias costeiras, arras
tadas e tragadas pelo mar, 
no decorrer dos séculos.

Há quem a situe, de pre
ferência, na costa de Gibral
tar. Para estes, as Ilhas 
Canárias seriam os restos e 
o Sara o prolongamento da 
Atlântida. A recente des
coberta, em algumas grutas 
sarianas, de frescos murais 
que representavam animais 
e homens parece indicar que 
o deserto teria sido fértil e 
habitado há milharesdeanos. 
Todavia, a julgar por esses

frescos, a civilização que 
floresceu no Sara não devia 
ter sido particularmente avan
çada. Pela amostra, não o 
teria sido mais do que nou- 
tras terras, por essa mesma 
altura, ao passo que a lenda • 
descreve os habitantes da 
Atlântida como verdadeiros 
super-homens.

Conta-se até que o escol 
da intelectualidade atlântida, 
tendo previsto, graças aos 
seus sábios cálculos e â sua 
avançada ciência astrológica, 
a iminência da catástrofe, se 
retirou para o Egipto, dei
xando o país e a massa da 
população à mercê das va
gas destruidoras. Esse grupo 
teria levado para o Egipto a 
ciência que presidiu à cons
trução das pirâmides, cuja 
arquitectura continua a sus
citar discussões e permanece 
ainda de algum modo um 
enigma.

Aliás, de momento, pouco 
importa que a Atlântida ti* 
vesse florescido perto de 
Gibraltar ou do Escagerra
que e que cobrisse todo o 
actual Oceano Atlântico, pois 
que a sua existência não foi 
ainda provada com certeza 
absoluta. Outra fonte de 
conjecturas é o que poderia 
ter causado o seu afunda
mento no mar.

A dar-se crédito ao geólo
go alemão Kraustz, os con
tinentes— América, África, 
Eurásia e Oceânia — nada 
mais são, no fim de contas, 
do que grandes ilhas flu
tuantes sobre um magma em 
movimento, que podem dis
tanciar-se ou aproximar-se 
umas das outras.

Assim, a Europa e a Amé
rica afastar-se-iam insensi
velmente alguns centímetros 
em cada dez anos e, desse 
modo, a Atlântida ter-se-ia 
libertado de ambos os lados, 
Sem força para resistir, ter- 
-se-ia afundado no meio de 
medonho cataclismo natu
ral, que deixaria decerto re
cordação i mp e r e c í v e l  no 
espírito dos homens, se al
guns tivessem sobrevivido. 
(ANI).

c Â  c P z i m a v e z a  —
A  prim avera chegou m agistral,
Corno docemente ensina a natureza;
E  lhe dá linda e pródiga beleza 
Com suave música orquestral.

A  sua paisagem jlo resta l,
Com perfeição é feita , e singeleza 
Como a um céu. poética destreza 
O alumia luz divina sideral.

A s  andorinhas meigas, sorridentes, 
Vem reparar seus ninhos inocentes 
E  dão aos ares mais suavidade.

Tudo rejuvenesce e com prazer,
Só uma esprança, não podemos ter: 
E  que nos volte nova mocidade!

Eduarda Leite  VenturaLiiboa, 31-3-959


