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iU m a ves que falam os em deveres dos fu n 
cionários e direitos de todos os portugueses não 
queria deixar passar a ocasião para acentuar que 
direitos e deveres estão intimamente ligados, facto 
que tem sido infelizmente muito esquecido. Ou. 
ve.se fa la r , por toda a parte, em direitos do ci
dadão, direitos do funcionário, direitos do operá. 
rio, mas raramente se ouve fa la r  em deveres. 
Tenho em mim que os deveres è que devem andar 
à frente e que quanto melhor forem  cumpridos, 
tanto maior será a justiça com que se usuf rui os 
direitos».

(De um discurso de Sua Ex." 
o M inisivo do Interior)

CONSIDERACOES PRELIMINARES
pelos resultados obtidos nos 
últimos anos.

A orientação seguida, exige 
uma conjugação de esforços 
de todos os membros da 
Câmara, que nos apraz sa
lientar e, por outro lado, põe 
â prova a capacidade dos di
versos serviços, o que tam
bém registamos com agrado.

No decorrer deste traba
lho, se mostram as razões 
justificativas destas afirma
ções».

(C ontinua )

J
Excelentíssimos Senhores

«Mais uma Vez apresen- 
atamos a V. Ex.aí um relatório 

de gerência da Câmara Mu
nicipal a que presidimos, 
dando assim cumprimento ao 
preceito legal estabelecido 
pelo n.® 5.° do art.® Tí.* do 
Código Administrativo.

Como habitualmente, pre
tende-se, para além do cum
primento da Lei, proporcio
nar a V. £x.as e aos munícipes 
em geral, uma descrição, cer
tamente descolorida mas in- 
bubitàvelmente honesta, das 
actividades muni c i pa i s  do 
ano findo.

As actividades previstas 
no plano oportuiwmente ela
borado e aprovado e ainda 
outras que nâo necessitam 
dessa formalidade, nâo sa- 

. ./tisfazem os desejos da verea- 
Ição, que lhes dedicou o seu 
í entusiasmo, todo o seu ca
rinho.

Cada vez se torna mais di- 
• ffcii singrar nesse mar de di

ficuldades, que não são só 
de ordem financeira, mas 
sobretudo, de carácter buro

crático. Estudos, projectos e 
f; I Planos, que r epres ent am  

, muitas vezes caras aspira- 
rações, urgentes necessida- 

= des, arrastam-se em marcha 
penosa através de diversas 
repartições, por longos me
ses e até anos, o que acar
reta prejuízos vários e, por 

tur, vezes, o desânimo.
J E’ certo que poderemos 

ser acusados de desejar ou 
; até exigir muito, mas a ver- 

fllf ,a“e> é tjue o fazemos inten- 
=sgc*onalmente, c o n v i c t o s  de 

que pedindo muito conse- 
Bjuirnos alguma coisa e, se 

Pedissemos pouco, nada con- 
l ld' ^guinamos.

factos dão-nos inteira 
razao pois, nâo obstante to- 

; «8 as contrariedades, po- 
iuemos congratularmo-nos

ssssS'' |

Campanha de 
Segurança no 

Trânsito
Uma das regras mais im

portantes para a segurança 
do trânsito é a da prioridade 
de passagem que muitos 
condutores ignoram ou e s 
quecem, dando causa a de
sastres e à consequente res
ponsabilidade criminal  ou 
civil ou motivando a apreen- j 
são das suas cartas. *

Os condutores de veículos 
ou de animais, devem ceder 
a passagem aos veículos ou 
animais que se lhes apre
sentem pela direita, excep
ção feita aos condutores de 
veículos ou animais que em
bora se apresentem pela di
reita, provenham de via que 
não cruza com aquela em 
que vão entrar, ou saiam de 
qualquer prédio ou caminho 
particular.

Os veículos automóveis 
têm, porém, prioridade sobre 
os outros veículos e sobre 
os animais.

As ambulâncias, os veí
culos de pronto-socorro, e 
de um modo geral todos os 
v e í c u l o s  que transportem 

(Continua na  p á g in a  4)

A formação de elementos 
aptos a satisfazerem as exi
gências de todas as activi
dades nacionais e a elevação 
do grau de instrução e cul
tura do povo, são objectivos 
que os Governos procuram 
atingir com a difusão do 
ensino.

Em Portugal, essa difusão 
p r o c e s s a - s e  actualmente, 
num ritmo nunca atingido 
entre riós, procurando recu
perar atrasos e colocar a 
Nação ao nível dos povos 
mais progressivos.

A escola primária e a es
cola t é c n i c a ,  base onde 
assentam todos os outros 
ramos do ensino, beneficiam, 
como é lógico, da maior par
cela desse desenvolvimento, 
mas são também sensíveis 
os progressos alcançados no 
ensino médioj ejj superior, 
pois a par de novas instala
ções e de reformas de actua
lização, algumas já em vigor, 
outras em estudo, o seu 
corpo decente tem sido con- 
siderâvelmente aumentado.

No ensino primário, con
cluída pràticamente, com os

festas Populares de S, Pedro, em Montijo
À Dança dos Paliteiros em Miranda do Douro (I)

( D o  ( M e n s á r i o  d a s  C a s a s  P o v o » )

I

Questões de Ensino
A  D I F U S Ã O  D O  E N S I N O  E M  P O R T U G A L

melhores resultados, a cam
panha de alfabetização, que 
em poucos anos levou o ín
dice da escolaridade a apro
ximar-se, muito de perto, do 
seu valor máximo absoluto, 
está actualmente em estudo 
o alargamento da escolari
dade obrigatória, tendo em 
vista elevar os conhecimen
tos básicos da juventude, 
tornando-a mais apta e mais 
capaz.

Para se atingir este objec
tivo, foi necessário alargar 
progressivamente a rede das 
escolas primárias, levando- 
-as até aos mais pequenos 
aglomerados populacionais, 
e criar novas escclas do 
magistério onde se formas
sem os professores necessá
rios âs exigências do ensino.

Anualmente, centenas de 
escolas primárias, satisfa
zendo a todos os conceitos 
higieno-pedagógicos aplicá
veis a este grau de ensino, 
têm sido construídas por todo 
o País, em ordem a satisfa
zer as necessidades cres-

(Continua n a  p á g in a  4)

Esta dança é assim cha
mada, em virtude dos seus 
componentes usarem durante 
ela dois pauzinhos, um em 
cada mão. Durante muito 
tempo se julgou ser esta 
dança uma adaptação da an
tiga dança Pírrica.

Fez esta afirmação o Padre 
joâo Manuel de Almeida

Pelo
Prof. José M. Landeiro

Morais Pessanha, dizendo 
que a Dança dos Pauliteiros  
era a Pírrica dos gregos, 
dança guerreira e sagrada, 
muito vulgarizada entre eles. 
Laroisse deve ter servido 
de gura ao referido sacerdote. 
O Dr. Manuel  Ferreira  
Deusdado (in «Revista de 
Educação e Ensino», XIII, 
pag.s 316-318) segue o mesmo 
caminho. Este autor afirma, 
em seu apoio, que na Sala 
das Musas do Museu do Va
ticano, logo à direita de quem 
entra, se vê esculpida a 
Dança P írrica, na qual «o 
viajante que conhecer a dança 
mirandesa dos paulitos, sente 
a imagem intelectual, objec
tivada no relevo que contem
pla. Adivinha na expressiva 
escultura os movimentoeace
lerados e rítmicos dos dan
çantes guerreiros da antigui
dade clássica, hoje ainda re- 
conservados na tradição viva

dos rústicos habitantes das 
terras de Miranda do Douro 
e Vimioso. Cremos fundado 
na observação própria, que no 
sul da França, em lugares da 
antiga Narbone, existem en
tre as danças populares ves
tígios da dança pírrica...  
Durante a Idade Média foi 
mui-celebrada uma pírrica dos 
suíços, chamada dança das 
espadas».

Comentando o Dr. Deus
dado, o Dr. José Leite de 
Vasconcelos diz: «O meu 
amigo Ferreira Deusdado, se
guindo a opinião do sr. João 
Pessanha, exarada in «Re
vista de Educação e Ensino», 
1886, pág. 216, filia a dança 
mirandesa dos paulitos na 
dança pírrica  dos gregos, e 
desta julga acharem-se igual
mente vestígios em danças 
populares ao sul da França e 
na dança das espadas dos 
suiços na Idade Média: se
riam os romanos quem pro
pagaria a dança pírrica na 
Itália e na Gália».

«Nâo creio nesta origem 
da dança, pois os Romanos 
não tiveram a dança pírrica 
clássica, tal como os srs. 
Pessanha e Deusdado a des
crevem. Sem poder demo
rar-me aqui em longa dis
cussão, que viria fora de pro
pósito, limito-me a citar o 
que se lê  em duas obras au
torizadas : tP yrrh ica  et pyr- 
nche, danse guerrière, d’ori- 

(Continua na  p á g in a  4 )

Imagens e Ecos dos festos cie S, Pedrorem Montijo, 

em Junho de 195B

(Fotografia obsequiosa da Foto Cinefilm c)
O sr . Dr. M iguel R odrigues Bastou, ilustre G overnador Civil de 
Setúbal, acom panhado  pelos srs. José d a  S ilva  Leite e António  
João S erra  Júnior, respectivam ente, P residen te  e Vice-Presidente  
da  Câmara M unicipal de Montijo, ao visitar o Jardim -Biblioieca  

In fa n til , da n o ssa  vila.
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V I D A

íPROFHSiONfli:

Médicos

Sanidade Pública

Dr. Avelino Rocha Barbosa
Das 15 às 20 h.

R. Bulhão Pato, 14 - 1 /  
Telef. 050245 -  MONTIJO

Consultas em Sarilhos Grandes 
às 9 horas, todos os dias, excepto 
ès sextas feiras.

Dr. fausto Neiva
Largo da Igreja, 11 

Das 10 às 15 e das 15 às 18 h. 
Telef. 030256 — MONTIJO

Dr, fl. Gonçalves de Azevedo
Médico-Especialista

lo e a  •  Dentes — Prélese
Coaiultas ài 3.*s, 5.as t Súkidu à« 14 h.
R. Almirante Reis, 134-MONTIJO

Médicos Veterinários
Or. Cristiano da Silva Mendonça
Av. Luís de Camões - MONTIJO 
Telef. 3 030502 - 030465 - 030012

Instituto Policlínico 
Montijense

Rua Bulhão Pato , 18

Consulta de Ouvidos, Nariz e 
Garganta

Dr. fm ílio Alves Valadares
Todos os sábados às 9 horas

Análises Clínicas

Dr,* (liaria filom ela Quinfonilha
Todos os dias às 10,30^

Consulta de Oftalmologia

Dr. flisio  morgado
Quintas-feira» às 14 horas

Consulta de Ginecologia

B r.' Isobel Gomes Pires
3 ,85 e 6 .as feiras às 16 horas

Parteiras
Augusta Marques Charneira

Parteira-Enferm eira 
Diplomada pela Faculdade de 

Medicina de Coimbra 
R. JoséjJoaquim Marques — N.® 231 

Telef. 030 556 
M O N T I J O

firmando Logos
Parteira-Enferm eira 
r*ARTO SEM DOR 

tíx-EsU giária 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, 030 198 
Bombeiros, 030 048 

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

Polícia, 030441

nos [ IQÍIrros satélites
D E M O N T I J O

p o r  A C Ú R C 1 0 G O D I N H O  D E  M A T O S

Sei perfeitamente e, sem 
favor, que o digno Presidente 
da Câmara Municipal de 
Montijo, Ex."° sr. José da 
Silva Leite, se tem interes
sado, de facto, pelo pro
gresso do seu concelho, 
tendo já feito muito, e maior 
seria a sua revelante obra, 
se não foram os pesados 
encargos de finanças do seu 
Município.

No entanto, solicitarei res
peitosamente a Sua Ex.a 
me permita lhe dirija estas 
linhas, que somente têm em 
Vista chamar a atenção da 
edilidade montijense, para 
algumas deficiências que me 
foi dado o ensejo de obser
var, quanto a dois dos bair
ros vizinhos da progressiva 
Vila do Montijo e que passo 
a expor à sua esclarecida 
atenção.

Sucede, porém, que tendo 
família minha a residir perto 
da Vila do Montijo, — no 
Bairro da Bela V ista—R e
solvi num dia recente em 
que estava disponível, ir ao 
Montijo visitá-la.

Extranhei bastante, no en
tanto, que, nesse Bairro e 
na área anexa, já tão desen
volvida, onde vivem já cen
tenas de famílias, a ^ x . m“ 
Câmara Municipal daquele 
concelho, ainda não tenha 
podido dar àqueles habitan
tes, «fl água, luz e a impres. 
cindivel rede de esgotos-», 
elementos que lhe são tão 
necessários.

Fui com grande satisfação 
ao Montijo, para paisar ale
gremente uns dias com mi
nha família, mas não me foi 
possível estar ali o tempo 
det er mi nado ,  porque as 
«môcas e os mosquitos» eram 
tantos, que me obrigaram a 
desgostar do passeio, dei
xando prontamente a minha 
família e regressando de 
seguida a Palmeia.

E, ainda de noite, com a 
agravante daquela zona do 
Montijo, a que me refiro, 
estar completamente nas tre
vas ! Extranhei bastante tam
bém, que as entidades com
petentes, não tivessem ainda 
mandado colocar as lâmpa
das de iluminação pública 
nos postes montados naquela 
área: — Bairro da Bela Vista.

Também extranhei que as 
« a u t o r i d a d e s  sanitárias» 
ainda não tenham tomado 
providências, quanto ao que 
se está passando no bairro 
a n e x o  ao  da B e l a  
Vista: o do Afonsoeiro, em 
que se Vêem águas estagna
das, dejectos e toda a espé
cie de imundícies, que são 
lançadas para a Via pública, 
sem r e s p e i t o  peia saúde 
alheia, o que origina, decerto 
o desenvolvimento de enxa
mes de moscas e mosquitos, 
que flagelam fortemente os 
habitantes dos referidos bair
ros, estando a sua população 
sujeita a várias e determina
das doenças!

Quando chove, tem-se 
grandes dificuldades em atra
vessar qualquer rua do Bairro 
do Afonsoeiro.

Por isso julgo, na minha 
despretensiosa maneira de 
Ver, que a edilidade do Mon
tijo deveria resolver, com 
brevidade, os referidos as- 
suntos, bem como atender 
a um outro problema de no 
Bairro da Bela Vista, em 
terreno que confronta com 
a es t rada ,  se f a z e r e m  
excavações, para extração 
de areias.

Sucede, porém, que quando 
chove essas covas se enchem 
de chuvas, e os habitantes 
que por ali têm que passar, 
estão sujeitos pela falta de 
luz, a cairem nesses buracos 
e ficarem mal tratados!

Isto foi o que verifiquei, 
quando fui ao Montijo no 
aludido passeio e visitei os 
citados Bairros.

Que a Ex.ma Câmara desse 
concelho não possa atender 
tão ràpidamente a estes pro
b l e m a s : - A G U A  E ESGO
TOS naqueles Bairros, como 
os seus habitantes desejam, 
por necessidade própria, es
tou plenamente de acordo; 
mas quanto ao da iluminação 
do bairro da Bela Vista,— 
principalmente - , e m  que os 
seus habitantes ainda estão 
nas trevas, — isto a dois pas
sos das instalações da União 
Eléctrica Portuguesa, situa
das no Afonsoeiro —, não faz 
sentido que a Ex.ma Câmara 
Municipal, não tenha ainda 
tomado as necessárias pro
vidências, mandando colocar 
as «lâmpadas» nos postes 
iluminativos já montados na 
referida área.

Em nome dos habitantes 
daqueles Bairros e confiante 
no seu conhecido propósito 
de querer ser útil à sua ter
ra, dirijo-me ao Ex.m* sr. 
Presidente da Câmara Mu
nicipal de Montijo, expon
do-lhe estas considerações, 
solicitando-lhe também em 
nome dos interessados que 
tome as providências neces
sárias para a solução do 
que fica exposto.

Isto reverteria poderosa
mente a favor do prestígio 
da sua proficua acção à 
frente dos destinos do Muni
cípio de Montijo, em relação 
às povoações rurais e bair
ros populosos adstritos à 
área vjzinha da vila e sede 
desse progressivo concelho.

<A PROVÍNCIA»
A S S I N A T U R A S

Par Pagam anta ad iantado

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

P ara as Províncias U ltram a
r in a s e E strangeiro , acrescem  
os portes de correio.

Comemorações do 28 de Maio

Dois Concertos Musicais 
dados pela «l.° de Dezembro »

Dando cumprimento ao 
que .anunciámos, a Socie
dade Filarmónica i.° de 
Dezembro, do Montijo, des
locou-se a Lisboa para, no 
coreto do jardim da Praça 
José Fontana, — frente ao 
Liceu Camões —, graciosa
mente cedido para tal fim 
pela Câmara Municipal de 
Lisboa, realizando-se ali um 
concerto musical comemo 
rativo do 33 .® Aniversário 
da Revolução Nacional e de 
homenagem ao Ilustre Chefe 
do Governo, Sua Excelência 
0 Sr. Prof. Doutor ANTO-  
NIO DE OLIVEIRA S A 
LAZAR, como seu digno 
Presidente Honorário.

Sob a regência do distinto 
Maestro, sr. António Gon
çalves, a centenária x.“ de 
Dezembro, do Montijo, exe
cutou uin primoroso con
certo, 0 qual foi ouvido por 
muito povo e freneticamente 
aplaudido, sendo no final o 
seu Maestro muito felici
tado, bem como a Direcção 
da Sociedade.

Damos nota do PRO
GRAMA DE HONRA que 
em Lisboa foi executado:

I— Cavalery o j  the Stepps, 
de Lev Knipper; II— Gui. 
lherme T ell (Abertura da 
Opera), de R ossin i; III — 
Rapsódia Húngara, de F. 
L isst;  IV — Torre del Oro 
(Escorço sinfónico), de Gi- 
menez; V — Palhaços (Se
lecção da Opera), de León- 
cavallo; VI — Rapsódia n* 
2 , de Victor H u ssla ; VII — 
Floripes (A Pastorinha Por
tuguesa), de Sebastião R i
beiro.

Em extra programa e sa
tisfazendo muitos pedidos 
foi executada a peça «1 8 1 2 » 
e bisada <A Pastorinha Por
tuguesa».

Entre a inúmera assistên

cia notámos muitos naturais 
de Montijo e residentes na 
Capital, bem como maestros 
de bandas militares e civis, 
dirigentes corporativos, cor
pos directivos da Federação 
das Colectividades de Re
creio, e de outras colectivi
dades congéneres, dos quais 
colhemos os seus pareceres, 
de que oportunamente da
remos a respectiva reporta
gem em número especial 
alusivo ao MONTIJO e às 
FESTAS POPULARES DE 
S. PEDRO, feita pelo nosso 
enviado especial.

* **
À noite, pelas 2 í e 30 , no 

Coreto Municipal da Praça 
da República, em Montijo, 
a mesma Banda de Música 
deu outro concerto, sendo 
o mesmo escutado respei
tosamente pela assistência 
que literalmente enchia a 
placa principal da mesma 
Praça.

A Banda de Música da
i.* de Dezembro e 0 seu 
distinto M a e s t r o ,  foram 
muito aplaudidos e felicita
dos.

A  Direcção da mesma 
colectividade com a reali
zação deste concerto na 
nossa vila, deu inteira satis
fação à massa associativa e 
aos admiradores da velha 
colectividade, pois como era 
sabido, sempre pelo 28 de 
Maio, a 1 .° de Dezembro 
dava um concerto para fes
tejar aquela data histórica.

Em qualquer dos concer
tos reparámos a falta da 
execução do «HINO NA
CIONAL», da «Maria da 
Fonte», ou o da Sociedade, 
já pela Homenagem que era 
prestada, como também pelo 
próprio dia de FESTA NA
CIONAL.

José J ú i le

!
Tudo está c o n j u g a n d o  

para que as Festas do cor
rente ano decorram com o 
brilhantismo das anteriores, 
ou talvez a suplantá-las nal
guns pormenores.

O técnico de electricidade 
Senhor António Joaquim 
Crêspo, e o grupo de dedi
cados colaboradores que 0 
acompanham estão traba
lhando activamente na cons
trução da Fonte Luminosa, 
que deve  constituir um 
curioso atractivo nas Festas 
do corrente ano.

As o r n a m e n t a ç õ e s  da 
Praça da República vão 
apresentar a novidade das 
suas placas ajardinadas de
coradas com arcos especial
mente feitos para tal fim, o 
que embelezará mais ainda 
a nossa principal Praça,con
tribuindo também para uma 
mais eficiente iluminação.

O Festival de Folclore 
está despertando vivo inte
resse, estando a Comissão a 
estudar a possibilidade de

instalar um elevado número 
de cadeiras, 0 que será ga
rantia de proporcionar uma 
certa comodidade num es
pectáculo que forçosamente 
terá longa duração.

Independentemente dos 
lugares sentados, haverá  
sectores de pé para os quais 
0 acesso é gratuito, para que 
todo o público possa assis
tir a um festival que  ̂ pela 
primeira vez é levado a 
efeito na nossa região.

A Comissão dirigiu apêlo 
aos moradores das artérias 
em Festa solicitando que 
ornamentem as suas janelas 
e fachadas.

Igualmente foi dirigido 
apêlo aos Senhores Comer
ciantes para que ornamen
tem as montras dos seus 
estabelecimentos, não  só 
com artigos do seu comér
cio, como tambem com mo
tivos alusivos às Festas de 
S. Pedro.

Os cartéis das Corrida» 
(C ontinua n a  p á g in a  4)
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j  AGENDA
i ELEGANTE

J o ã o  R a m o s
* . José jo a q . M arq uei, 6 
Telef. 0 3 0 3 9 7  - MONTIJO

O F I C I N A

O F I C I A L

V O lKSU iA G EM

M  O

T

ãssasa

A n i v e r s á r i o s

JUNHO 
Fizeram anus:

_No dia 1, o sr. Carlos Albeilo
da Conceição Marques, íiiho do 
nosso estimado assinante, sr. Va- 
ientim Marques, da Baixa da Ba
nheira.

_  No dia 3, a sr.a D. Maria da 
Conceição, esposa do nosso esti
mado assinante acima citado.

Fazem anos:
— No dia 6 , completa o seu 19.° 

aniversário o sr. José Outeiro, 
nosso pregado assinante.

— No mesmo dia, a menina Ma 
ria Antónia da Cruz Motta Pinto, 
gentil filhinha do nosso Directoi,

— Neste mesmo dia, perfaz o 
seu 2i.“ aniversário a sr." D. Mar- 
celina Antonieta Serra Rocha Ca- 
nastreiro, esposa do nosso prezado 
amigo e assinante, sr. António 
Joaquim Grego Canastreiro.

— Em igual data, completa 89 
anos de idade o nosso estimado 
assinante, sr. João Dias Parreira.

— Ainda em igual data, completa 
29 anos de idade, o nosso também 
estimado assinante, sr. Jorge Mar
ques Maurício.

— No dia 2, o sr. Raul Alexan
dre Rosa Barros, nosso prezado 
assinante.

— No dia 8, o sr. João Gabriel 
Sacoto Martins Fernandes, filho 
da sr." D. Maria Elvira Borges 
Sacoto, nossa dedicada assinante.

— No mesmo dia, a sr.‘ D. Joana 
Gcrtrudes Amado, esposa do nosso 
prezado assinante, sr. João Frede
rico Amado, completa 33 anos de 
idade.

— Em igual dala. o nosso dedi
cado assinante, sr. Francisco Pinto 
da Veiga Marques.

— No dia 9, o menino José Joa
quim Pialgata Júnior, filho do 
nosso estimado assinante, sr, Joaé 
Maria Victor Júnior.

— No dia 10, perfaz a linda idade 
de 86 anos, a sr.* D. Maria José 
Ribeiro, mãe do nosso prezado 
assinante, s r .‘Joaquim das Neves, 
da Moíta do Ribatejo.

.4 todas as pesaoas an iver
sariantes e su a s f a m í l i a s  
apresentam os ae n o ssa s  fe l i
citações e votoa da  sua  repe ti
ção p or m uitos anos.

Banda Democrática 
2 de Janeiro

Com elevada assistência efec
tuou se no coreto municipal desta 
vila, no domingo dia $1 de Maio, 

.sob a regência do distinto maestro 
sr. Homero Ribeiro Apolinário, 
ura concerto por esta aplaudida 
Banda, com o seguinte program a:

I — H om enagem  a  G arcia e 
Costa ( m a r c h a ) ,  de A. M. 
Stoffel; II -  Der Freichutz (a b er
tura), de Von W e b e r ; ,  III — 
W erther, (selecção d a  Opera). 
de J. M assenet; IV — R apsód ia  
Portuguesa: (a) — Maia de Can
tigas ; (b) — Sombras no C houpal; 
(c) — Sol no Adro, de J . Silva 
Marques, V — La B oda de Luis 
Alonao — (interm édio), de G. Gi- 
menez, e VI — Q uiiulin  (m a r
cha] d e  Baltazar M. Valente.

A sua execução mereceu cari
nhosas ovações dos seus assisten
tes, gentileza que muito penhorou 
o hábil regente e executantes da 
Banda.

Grandiosos Bailes f̂ort̂ e ̂ arotf lngasurQl ^ ■ M°ntiia
D O S

SANTOS P O P U lf lB B
N O

MfRCADO CENTRAL
Em organização da Comissão 

das Festas de S. Pedro, já é conhe
cido o programa dos dias 9, 10, 12, 
13 e 14 do corrente mês de Junho, 
respeitante aos bailes que se efec
tuam nessas noites no Mercado 
Central, desta vila, o quai está 
assim constituído:

Dia 9 — A afamada ORQUES 
TRA ELDORADO, exibindo-se 
igualmente o categorizado TRIO 
M ONTIJENSE;

D ia 10 — 0  apreciado Conjunto 
Musical «OS REIS DA ALEGRÍA», 
com a actuação da aplaudida a r 
tista «TERESINHA»;

D ia 1 2 — O distinto Conjunto 
Musical «OS CUBANOS», da Moila 
do Ribatejo.

Dia 13 — O aplaudido Conjunto 
Musical UNIDOS DO J >ZZ, do 
Alto Estanqueiro ;

Dia 14 — Mais uma exibição 
do distinto Conjunto Musical «OS 
CUBANOS».

Como nota típica das nossas 
Festas e das gentes da nossa terra, 
teremos portanto nestes bailes o 
Montijo brilhantem ente represen
tado pelos conhecidos agrupam en
tos m usicais: ORQUESTRA EL
DORADO, e os CONJUNTOS 
«REIS DÁ ALEGRIA» e «UNIDOS 
DO JAZZ», com a gentil e aplau
dida pequena «a rtis ta » TERE- 
SINHA e o brilhante TRIO MON
TIJEN SE; realçadas pela prim o
rosa actuação em duas noites pelo 
Conjunto Musical «OS CUBA
NOS», da vizinha vila da Moita 
do Ribatejo.

Para início com «chave de ouro» 
das Festas Populares de S. Pedro 
nesta vila, preparam-se cinco n o i
tes de animação, com boa música 
e belas cançõ. a

Assim, que ninguém falte aos 
Bailes dos Santos Populares no 
Mercado Central desta vila, nes»as 
noites 1
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A n ú n c i o
COM ARCA D l MONTiJ©

2.“ Publicação
No dia DEZANOVE de JUNHO 

próximo, pelas DEZ horas, no 
T ribunal Judicial desta Comarca, 
nos autos de execução ordinária 
que Alfredo Farinha, da Sertã, 
move à firma Francisco Beatriz
& Filhos, Lda., com sede nesta 
vila, hão-de ser postos em praça 
pela prim eira vez e para se a rre
matarem ao maior lance oferecido, 
acima do valor indicado no pro
cesso, diversos mecanismos pe
nhorados à firma executada, como 
sejam : máquinas de garlopa, de 
espaldar, etc..

Montijo, 16 de Maio de 1959 
0  Chefe da Secção, 

a) Francisco A ntónio Faria  
VERIFIQUEI:

O Juiz de Direito, 
a) Ilid io  B ordalo Soares

f i & R A D f  C l í í l í l H O
B a lb in a  Rose V ie irâ

Seu marido, João Baptista Jú 
n io r ; seus filh o s: Carlos Baptista 
e João dos Santos, e suas m ulhe
res; e seu irmão, Agostinho Vieira, 
vêm por este meio e por desconhe
cimento de algumas moradas, agra
decer reconhecidamente a todas 
as pessoas que se dignaram acom
panhar à última morada a sua 
chorada mulher, mãe, sogra e 
irm ã; e para todos aqui fica ex
pressa a sua maior gratidão.

Jogos florais do Montijo-1959
rd noite de 11 de Jarsb

Aproxima-se o inicio das conhe
cidas e propagandeadas Festas Po- 
pulases de S. Pedro da nossa terra 
e o nosso coafrade de imprensa 
Gentil Marques, com o seu espirito 
dinâmico, que está à frente do 
Jornal «FESTA», prepara-se para 
trazer ao Montijo a famosa «Or
questra Típica Scalabitana», re
gida pelo consagrado Maestro sr. 
Joaquim Luís Gomes, acompa
nhada pelos dois fandanguistas 
vencedores do Concurso In terna
cional de Folclore, realizado em 
Madrid.

Essa apresentação na nossa terra 
terá lugar na noite de ií  do mês 
actual, no Salão do Cinema Teatro 
Joaquim  d ’Almeida, pela inaugu
ração dos Jogos Florais das Festas 
Populares de S. Pedro, neste ano 
de 1959, que tem o patrocínio da 
nossa Câmara e Comissão Exe
cutiva das Festas, num programa 
sensacional que daremos a público, 
na próxima semana.

Apesar de todos os encargos dum 
espectáculo desta natureza, os p re
ços são verdadeiramente acessíveis, 
prom etendo esgotar-se dentro em 
breve a lotação do Cinema-Teatro 
Joaquim  d’Almeida, na noite pró
xima de 11 de Junho corrente.

Sociedade Kecreotiva 
do flifo das Vinhas Grandes

Pelo resumido espaço que temos 
disponível ao organizarmos esta 
página, e a pedido da Direcção 
desta Sociedade, informamos os 
nossos leitores que esta Colectivi
dade, no propósito de proporcionar 
aos seus sócios, famílias e amigos 
desta agremiação recreativa um 
maior número de diversões, inau
gura no próximo domingo, dia 7, 
a sua esplanada privativa, 11a qual 
110 corrente mês actuarão algumas 
das mais categorizadas Orquestras 
desta região.

Assim em «soiréea, no dia 2 do 
corrente, tomará parte na festa 
inaugural dessa noite, o Conjunto 
Musical «Os Vencedores de Rio 
Frio», tanto de agrado do nosso 
público.

Nos dias 14 e 21, em «matinées» 
e «soirées», tomarão parte — respe
ctivam ente—, os apreciados Con
juntos, «Os Unidos do Jazz* e «Os 
Canários», este último da Atalaia.

Durante as Festas Populares de
S. Pedro, nesta vila, serão inter
rompidos os bailes nesta Sociedade, 
reabrindo a mesma no domingo, 5 
de Julho,com  o já  muito conhecido 
e aplaudido Conjunto Musica «Os 
Reis da Alegria».

Que sejam noites de esfusiante 
alegria e animação, é o que since
ram ente lhes auguramos.

Elisiário Quintino
de Carvalho

Agradecimento
Elisiário Joaquim  Carvalho e 

Maria Matilde Morgado Quintino, 
bem como sua restante família, 
vêm muito sensibilizados, por este 
meio e por desconhecimento de 
muitas moradas, agradecer re 
conhecidamente às entidades ofi
ciais, colectividades desta vila e 
doutros pontos do país, pessoas 
amigas e de suas relações, que 
lhes testemunharam o seu pesar 
por diversos modos, na ocasião 
do falecimelo do seu querido filho, 
neto e parente, ocorrido em 1 1  do 
mês findo, e àquelas que se digua- 
ram acompanhá-lo à sua última 
morada.

Especializam, de igual modo, o 
sc-u profundo reconhecimento ao 
E x mos j;rs Reitor do Liceu Na
cional de Setúbal e, Directores da 
Escola Técnica de Setúbal e Mar
quês de Pombal, de Lisboa, seus 
corpos decentes e alunos, pelas 
provas de amizade e carinho m a
nifestadas pelo seu antigo aluno e 
condiscípulo, em tão doloroso m o
mento que muito profundamente 
os atingiu.

Para todas, indistintam ente, o 
testem unho da sua maior gratidão.

Apeadeiro d# Sarilhos - Montijo
E L IS IÁ R IO  Q U I N T I N O  D E  

C A R V A L H O

fflissa de Agradecimento
Seus país, avós e restante famí

lia, têm a honra de convidar todas 
as pessoas de sua amizade a assis
tirem à missa de suf rágio do 30.° 
dia, por eterno descanso da alma 
di; seu querido filho, n> to e parente, 
a efectuar na Igreja Paroquial de 
Montijo, no próximo dia 11 do 
c o r r e n t e ,  —quinta-feira —, pelas
9,30 horas da manhã.

Para todas as pessoas que se 
dignarem com parecer a esse acto, 
o testem unho do seu profundo re 
conhecimento.

L U T U  O  S  A
António Luí* Gouveia Júnior

Em virtude de antiga doença, 
faleceu na última 2 .® feira, dia 1 
do corrente, na sua residência 
nesta vila, o sr. António Luís 
Gouveia Júnior, de 70 anos, ca
sado, funcionário municipal há 
muitos anos, onde desempenhava 
actualmente o cargo de fiscal de 
limpesas.

O saudoso extinto era casado 
com a sr.“ D. Ângela Gouveia, pai 
do nosso estimado assinante, sr. 
Carlos Júlio Gouveia e irmão das 
sr.as D. Carolina Gouveia, Matilde 
Gouveia dos Santos e Clarisse 
Gouveia e dos nossos bons amigos, 
srs. Justiniano António Gouveia, 
Firm ino Augusto Gouveia e José 
Rodrigues Gouveia, deixando vá
rios sobrinhos e netos.

O seu funeral teve lugar no dia 
seguinte, para o cemitério m unici
pal desta vila, com largo acompa
nham ento. A toda a sua família 
em luto, «A Província» endereça 
a expressão das suas sentidas con
dolências.

AGENDA
UTILITÁRIA

farmddas de Serviço
5.a feira, 4
6 .* feira, 5
Sábado, 6 

Domingo, 7
2 .* feira, 8

3.* feira, 9

4.» feira, 10

— M o n t e p i o
— M o d e r n a  
—H i g i e n e  
— D i o g o
— G i r a i d e s
— M o n t e p i o
— M o d e r n a

Simpática festa orgasUada pela 
P’ré-Jac de Montijo

No passado domingo, 31 de Maio 
último, organizada pelos dirigen
tes da «P’rè-Joc» de Montijo, rea
lizou-se no Salão de Festas do 
Musical, gentilm ente cedido para 
tal fim, uma graciosa festa na qual 
predominou a graça juvenil dum 
numeroso grupo de meninas e 
meninos, os quais interpretaram  
variadíssimos números de varie
dades, todos eles aceites com agrado 
e simpatia pelos muitos assistentes 
que enchiam aquele salão, tribu 
tando fartos aplausos aos seus in 
térpretes e ensaiadores, todos eles, 
crianças de palmo e meio.

De permeio, talaram alguns di
rigentes da LOC e da JOC de 
Montijo, para esclarecerem a assis
tência qual o fim a que a festa se 
destinava: — Consagrar aquele dia, 
como festa nacional, ao DIA DOS 
PAIS.

Representando a LOC, falou o 
sr. Ferreira Alves, o qual no fim 
foi muito aplaudido.

Por convite, dissertou sobre o 
tema «AS PALAVRaS DE UM 
PAI», o nosso prezado assinante e 
colaborador, sr. José Júlio Valério 
Rodrigues, que foi escutado com 
bastante interesse, sendo no final 
muito aplaudido e felicitado pelo 
seu excelente trabalho de litera
tura religiosa, não só pelos ex.mos 
Reverendos Padres da nossa F re
guesia do Espírito Santo, como 
pelos membros da LOC e da JOC 
de Montijo.

Excelente festa de MOVIMENTO 
APOSTÓLICO e EDUCATIVO. 
Parabéns aos seus organizadores.

B o letim  R elig ioso  
Vida Católica

HORÁRIO DAS MISSAS
5.«- fe ira ,  4 - à s  8,30, 9 e 9,30 h
6 .* fe ira , 5 -  às 9 e 18 h. 
Sábado, 6  -  às 8,30, 9 e 10 h. 
D om ingo, 7 — às 8  h . na

Igreja da M isericórdia; às 9 . h. 
na Capela do Afonsoeiro ; às 1 0  ;
11,30 e 18 h. na Igreja P a ro q u ia l; 
às 11,30 h. no Santuário da Ata
laia, e às 16,30 h. na Jardia.

A missa das 18 horas, de do
mingo, dia 2, na Igreja Paroquial 
é celebrada em louvor de N." Sr.* 
da Conceição.

Q  u a d ras Popula res
A Rádio-Televisão Portuguesa, 

promove um concurso de quadras 
populares entre os seus telespec
tadores, que será integrado num 
program a especial, a transm itir de 
Alfama, em Lisboa, na véspera de
S. Pedro, domingo, 28 de Junho.

O prazo de entrega das produ
ções é até ao dia 15 de Junho, 
fornecendo a R .T .P .  — Alameda 
das Linhas de Torres, 95, Lisboa
— as condições do concurso.

Pimentão Moldo
— Para Carnes de Porco, fabrico 

garantido e afiançado, VENDE-SE,, 
até mil quilos. T ratar com JOSÉ 
CAEIRO — PA VIA — (Alentejo).

Vende-se
— A propriedade rústica o «Ca- 

rodes». Recebe propostas por carta 
D. Justa Ventura Sarreira — TOR
RES VEDRAS.

Rapaz
— PRECISA-SE para balcão de 

pastelaria e café, de preferência 
com alguma prática.

In fo rm a: Pastelaria Ribatejana
— MONTIJO.

Vende-se
— UM BILHAR em  estado  

N O V O , m odelo «BRAZÃO» e
2 .0 0 0  garrafas, de vários  
tipos.

Traia Jacinto C aria  — Sari
lhos G randes.

Telefone 0 3 8 9 4 0 .

Poços
— Se o cliente está interessado 

em fazer um poço de toda a q u a 
lidade de construção, consulte An
tónio Francisco Margalhau, mo
rador na Rua F, n.° 27 — Afon
soeiro — MONTIJO.

Vendem-se
— UMA HABITAÇÃO e um 

quintal, com seis moradias.
Trata Rua F, n.* 27 — Afon

soe iro— MONTIJO.

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

JL2JUUU.QA.0.g,.g SL2A S. .SJUUUU
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Á Dança dos Pâuiiíeiros
e m  M i r a n d a  de (D f ía i&

( 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 )

gine dorienne... peles bizar 
en introduisit à Rome urie 
imi tat i on que favorisèrent 
aussi plusieurs des ses su- 
cesseurs> (Ric, Ditionnaire 
des ant i qu i t é s  romaines,
s. v.); Pyrricha : ...........Ballet
dramatiqueet mineique, exè- 
cuté par plusieurs danseurs 
et danseuses: ce divertiment; 
qui n’a rien de par cofnmun 
avec la pyrrhique dorienne, 
est du temps de 1’Empire» 
(Cagnat & Coyan, Lexique 
des A n t iq u i té s  romaines, 
s. v.)- Portanto sem se apre
sentarem mais provas que a 
fortuita coincidência de al
guns passos, não se poderá 
dizer tão peremptoriamente 
que a dança dos paulitos é a 
dança pírrica. (J. L. de Vas
concelos in «Estudos de Fi
lologia Mi r a n d e s a » ,  1900, 
t. I, pág. 45, em nota).

E o saudoso Abade de 
Baçal, perante estes comen
tários disse:

«Certamente que não se 
trata da Pirra clássica grega, 
nem podia ser, pois tendo 
esta por fim manter os exer
cícios guerreiros e adestrar 
os mancebos para o combate, 
devia evolucionar a par dos 
progressos na arte bélica; 
mas pode muito bem derivar 
dela ou da tradição das dan
ças guerreiras gregas, intro
duzidas em Roma e desta 
comunicadas a nós, se não 
foi directamente pelos gre
gos, como muito bem podia 
suceder, a p r o x i ma n d o - s e  
mais da pírrica grega, por 
não admitir mulheres nem 
mímica. Quanto às evoluções 
da táctica militar, sabe-se que 
os Espartanos estavam agru
pados em cinco regimentos, 
cada um de quatro batalhões, 
composto de oitopentccostias 
ou dezasseis enomocias, isto 
é, companhias, e que se ves
tiam de vermelho para o

combate e se coroavam de 
flores (2). Depois Epaminon- 
das alterou f u n d a m e n t a l 
mente a táctica militar, subs
tituindo-lhe outra da sua cria
ção (3). Mais tarde, veio 
Filipe da Macedóniu e fez o 
mesmo com a criação da Fa
lange (4) e o mesmo fizeram 
depois os Romanos, organi
zando a legião (5), Todas 
estas alterações deviam re
flectir-se na Pírrica, visto ser 
dança guerreira por excelên
cia e depender da sua apren
dizagem a conservação da 
nacionalidade, como afirmam 
os escritores gregos» (6).

Como este assunto é vasto 
e desejamos dar também a 
nossa opinião, continuá-lo- 
-emos no próximo artigo.

** *
(1) Em Calabar, povoação 

espanhola da freguesia de 
Senabria, ainda em 1893, se 
exibia a Dança dos Paulitos.

(2 a G) César Cantu, <His- 
tória Un i v e r s a l » ,  tomo I, 
pág .8 339, 402, 407, e tomo 
II, pág.s 264.

José M anuel Landeiro

Campanha de 

Segurança no 

Trânsito
(C onlinnação da 1.* p á g in a )

doentes ou feiidos, quando 
em serviço urgente e assina
lando devidamente a sua 
marcha, e bem assim as 
colunas militares ou militari
zadas, têm prioridade de 
passagem sobre todos os 
veículos e animais.

Os condutores não devem, 
no entanto, partir do princí
pio de que os veículos que 
vêm da sua esquerda lhes 
darão em todos os casos a 
prioridade de passagem. É 
indispensável que um con
dutor que entra num cruza
mento, e particularmente se 
for de visibilidade reduzida, 
o faça sempre com atenção, 
diminuindo a velocidade do 
veículo que conduz, para, 
em caso de necessidade, po
der parar rapidamente, evi
tando qualquer possível aci
dente.

Torna-se, portanto, neces
sário chamar a atenção dos 
condutores no sentido de 
respeitarem a regra de que 
tem prioridade de passagem 
quem se apresente pela di
reita, salvo as excepções 
atrás referidas.

Questões de Ensino
A  D I F U S Ã O  D O  E N S I N O  E M  P O R T U G A L

(C ontinuação da  í.* pág ina )
centes da sua população es
colar.

Esta orientação, intensifi
cada, ano após ano, tradu
ziu-se, em relação a 1958,

E S C O L A  T É C N I C A  D E  M O N T I J O
Já no próximo ano lectivo, Montador-Electricista, For-

na construção e equipamento 
de 425 novos edifícios e s 
colares, número este já acres
cido, no presente ano, com 
mais algumas dezenas de 
novas construções.

começarão a funcionar na 
Escola Industrial e Comer
cial de Montijo, os seguintes 
novos cursos.: Formação de 
Serralheiro, For mação  de

Defenda a i  suas culturas com bons produtos;

** Contra o e sc a ra v e lh o  da batateira

A G R O N E X A
Insecticidas de Lindane, em pó e em líquido

A G R O T  E  X
Emulsão com 28 ®/0 de Lindane

t*  C ontra a largarta da co u ve

S  U S S  E  C  T
Pó molhável, com 50°/e de DDT

I I  Contra o «bichado» da fruta, piolhos da fava, mosea dos frutos

M A L A T H A N E
Emulsão, com 50 8/. de Malathion

K' vendo nos Grémios da lavoura e ne Comércio lucel

R epresentantes E xc lu s ivo s:

Sociedade Permuíadora, s. A .  R . L.
L isb o a :
Av. da lib erd ad e , 190  
Telef. 48141 / 2

P o rra :
Rua da Boavista, 44  
Telef. 32107

mação Feminina e Geral de 
Comércio.

Pela criação destes novos 
Cursos, vai entrar a nossa 
Escola Técnica num maior 
grau de desenvolvimento da 
sua tão necessária e útil 
actividade em proveito da 
população escolar de Mon
tijo e dos concelhos vizinhos, 
com o que muito nos rego
zijamos.

Por tal circunstância feli
citamos o sr. Presidente da 
Câmara de Montijo e a 
Comissão de Patronato cons
tituída há poucos meses e 
que vem funcionando zelo
samente sob a presidência 
do sr. Dr. Eugênio de Mo
rais Cardigos, director da 
nossa Escola Técnica.

Impõe-se, igualmente, a 
construção de edifício pró
prio para este Instituto de 
Ensino Secundário, a cujo 
problema o sr. José da Silva 
Leite, continua dedicando a 
melhor atenção.

No entanto, como é de 
prever alguma morosidade 
nessa construção, urge que 
se estude a ampliação das 
instalações actuais, de forma 
a que em Outubro próximo 
já nelas possa funcionar o 
primeiro a n o  d o s  cursos 
recém-criados, alguns dos 
quais, como o de serralheiro, 
carecem de oficina apro
priada.

Festas de S. Pedro 
de Montijo

(C ontinuação da  2 .» página)

serão excelentes, de molde 
a interessarem todos os afi- 
cionados em geral, e serão 
conhecidos pela sua própria 
propaganda dentro de bre
ves dias.

Nas manhãs das corridas 
realizar-se-5o animadas lar
gadas.

O excelente Grupo Coral 
tStela Vitae» estará pre
sente no programa litúrgico 
do dia 29, o que muito va
loriza as solenidades daque
le dia em honra de S. Pedro.

São em número bastante 
elevado as excursões que 
visitam Montijo de 25 a 30 
do corrente, 0 que prova in
teresse cada vez maior pe
las nossasFestas de S. Pedro, 
hoje conhecidas de Norte 
ao Sul do País.

Ácademia Musical União e 
Trabalho

(Continuação d a  5.* pág ina)

íoto-gravuras, alusivas a esse  
honroso acontecimento em 
terras de Sarilhos Grandes.

Por nossa parte vai um 
abraço de amizade para to
dos que estão colaborando 
na edificação desta presti
giosa obra e um aceno de 
simpatia pela sua valiosa 
colectividade.

José M iguel M artlnho

«Bodas de Prata»  
do Museu José Malhoa

(C ontinuação d a  6.‘ p á g in a )

Nacional percorreu demora
damente as salas do Museu 
José Malhoa e visitou no 
parque a exposição de nu
merosas estátuas, que ali 
estarão patentes até fins de 
Setembro, iniciativas artís
ticas que bem se enquadram 
neste período de manifesta
ções intelectuais efectuadas 
nas Caldas da Rainha.

N.“ 219 - «A Província» - 4-6-959

Ánúncio
COM ARCA D l MONTIJO

2 .* Publicação

No dia 5 de Junho próximo, pe
las 10 horas, no Tribunal desta 
comarca, nos autos de carta pre» 
catória vinda da Primeira Vara 
Cível da comarca de Lisboa e 
extraida da execução ordinária 
que Maria da Conceição Oliveira 
e Outros movem contra José de 
Jesus e m ulher, hão-de ser postos 
em prim eiia praça, para serem 
arrematados ao m aior lanço ofe
recido acima do valor adiante 
indicado, os seguintes prédios 
penhorados àqueles executados.

1 .*
Prédio de tijolo e cal coberto de 

telha que se compõe de rés-do- 
-chão com cinco divisões, sendu 
uma para comércio e quatro divi
sões para habitação com uma de
pendência e quintal, tendo a frente 
com uma janela e uma porta vi
rada ao nascente, confrontando do 
norte com João Nicola Covaeich, 
do sul com José Abrantes Cortez, 
do nascente com a Rua Bartoio- 
meu Dias e poente com Rua Par
ticular. Está descrito na matriz 
urbana da freguesia do Barreiro 
com o 11.0 3.499 e descrito na Con
servatória do Registo Predial do 
Seixal sob o n.“ 7.692 a fls. 167 do 
livro B - 2 1 .

2 .°
Prédio urbano constiuido de 

pedri e cal, coberto de telha, para 
habitação de dois inquilinos que 
se compõe de rés-do-chão com 6 
divisões e uma dependência, tendo 
a frente coro duas janelas e uma 
porta virada ao poente. Confronta 
pelo norte com Camilo Marques 
Pina; do sul com José Abrantes 
Cortez; do nascente com o pro
prietário e do poente com Rua 
Particular João Nicola, sem nú 
mero, Está inscrito na matriz 
urbana da freguesia do Barreiro 
sob o n.° 3.722 e descrito na Con
servatória do Registo Predial do 
Seixal sob o n.* 7.692, a fls. 167 
do Livro B 21.

Vão à p ra ç a  pelo valor de 
181.440J00.

Montijo, 15 de Maio de 1959 
O Chefe da .‘i.* Secção

A lfredo  M aria  P. R ibeiro  
Verifiquei:

O Juiz de Direito 
Ilid io  B ordalo  Soaree

Leia, Assine e Divulgue:

« A  P R O V Í N C I A »

S E D E  llll ARMAZÉNS
LISBOfl, Rua de S. Julião, 41-1.° | | | |  ÍDOMIJO, Rua da Btla Yisla

AEROMOTOR SANFER o moinho que resistiu ao 
ciclone — FERROS para construções, ARAMES, 
ARCOS, etc.

CIMENTO PORTLAND, TRITURAÇÃO de alimen
tos para gados

RICINO BELGA para adubo de batata,rcebola, etc.
CARRIS, VAGONETAS e todo o material para Ca

minho de Ferro
ARMAZÉNS DE RECOVAGEM

LU M IA R B A T E  TODA A  
CONCORRÊNCIA

G A STA  M £ N 0 S  
DÁ M AIS L U Z  

e  D U RA / Í A i s
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Notícias de Pavia
MAIO, 24  — Com a visita ao

conce lho  de Mora de Sua Ex.*, o 
Sr Presidente da Republica, Alnn- 
rante Américo Tomás, membros 
do Governo e altas patentes do 
exé rc i to ,  foi inaugurado o novo 
edifício da Câmara Municipal de 
Mora, que ficou sendo um dos 
melhores do  nosso País.

Com essa visita, foi também 
descerrado o busto do Ex.mG Sr. 
Dr. Joaquim Nunes M exia,— já 
falecido-, e que foi Deputado 
pelo nosso Circulo Eleitoral.

Ao a'.to inaugural em que com
pareceu muito povo das vizinhas 
freguesias de Pavia, Cabeção e 
Brotas, igualmente compareceram 
as Bandas de Música de Cabeção e 
Pavia, esta última sob a direcção 
do nosso correspondente, sr. José 
Caeiro, que cumprimentaram o Sr. 
José Mexia d’Almeida, digno Pre
sidente da Câmara Municipal, os 
bombeiros locais, a Guarda Nacio
nal Republicana e a Sociedade 
Recreativa Morense.

Na sala das sessões houve um 
pequeno discurso de boas vindas, 
após o que findas as cerimónias 
oficiais na Câmara, o Sr. Presi
dente da República e sua comitiva 
dirigiram-se às barragens de Mon- 
targil e do Maranhão, para a inau
guração daqueles im portantes me
lhoramentos.

Para o Maranhão também se
guiu a Banda do Grupo Musical 
Paviense, a fim de executar o 
«Hino Nacional» à chegada ali do 
sr. Chefe do Estado a seus acom
panhantes,

Também ali compareceu Sua 
Ex.“ Rev.'na o Sr. Arcebispo de 

- Evora, que elogiou as obras das 
Barragens e enalteceu os esforços 
dos srs. Ministros das Obras P ú 
blicas e do Interior, f.ssim como 
dos engenheiros e pessoas que ali 
trabalharam.

Nas duas Barragens, o sr. P resi
dente da República inaugurou um 
obelisco comemorativo e o sr. A r
cebispo de Évora abençoou as 
obras, visitando os descarregado
res que o ilustre Chefe do Estado 
abriu.

Dirigiram-se em seguida à tr i
buna de honra, discursando vários 
oradores e depois foi servido um 
lanche, tendo-se exibido os Ran
chos Folclórios da Casa do Povo 
de Cano e de Casa Branca, da fre
guesia de Sousel.

Terminadas as cerimónias o Sr. 
P residente da República despe
diu-se e na sua passagem por 
Pavia, já  todo o povo ali o espe
rava a pé firme havia mais de duas 
horas, jun to  da Igreja de Santo 
António, para o aclamar e desejar 
a Sua Ex.a e à sua comitiva, boa 
viagem até Lisboa.

Logo que apareceram os p r i
meiros carros e motof, todo o 
povo os saudou apoteòticamente 
com uma vibrante salva de palmas 
e o Grupo Musical Paviense rom 
pia com os primeiros acordes do 
«Hino Nacional», enquanto Sua 
Ex.* que tinha descido do seu 
automóvel, permanecia imóvel em 
continência.

Aqui demorou-se apenas uns 
escassos muitos para receber das 
mãos dos meninos do sr. Almeida 
(Filho) um lindo ramo de flores, 
com a dedicatória da sua passagem 
por Pavia.

De novo se ouviram novas acla
mações, com vivas ao Chefe do 
Estado e membros do Governo da 
Naç5o.

As crianças das escolas prim á
rias, de ambos os sexos, com o 
respectivo professorado lá estive 
ram  também a pé firme, para os 
aclamar, lhes oferecerem flores e 
desejar-lhes boa viagem. — (C.)

Programa - Resumo da Yi 
feira do Ribatejo, nos dias 
5,6 e 1 de Junho de 1959:

6.a D ia : — Sex ia -fe ira , d ia  5: 
à s  11 horas  — TORNEIO DE 
TIRO AOS POMBOS, no Stand 
do Clube de Caçadores de Santa
rém.

A' N O IT E : -  à s  21,30 horas. 
— Na Praceta da Feira — FESTI
VAL TAUROMAQUICO.

A ’e 23  horas. — Corrida de 
Cavalos — Galope e trote atrelado.

7.» Dia — Sábado , d ia  6 : âs  
11 horas  -  TORNEIO DE TIRO 
AOS POMBOS, no mesmo Stand.

A ‘8 16 horas. — Exibição na 
manga da Feira, da BANDA MILI
TAR INGLESA «ROYAL, MA- 
RINES», com evoíuções e con
certo.

A ‘a 17.30 horas. — Largada de 
Toiros, em recinto fechado.

A’a 22  horas. — Grupo Fol
clórico Doutor Gonçalves Sampaio, 
de Braga — Grupo Académico de 
Danças Ribatejanas — Grupo In
fantil de Dança Regional de San
tarém .

8.° D ia : — D om ingo, d ia  7 : 
D IA DO C AVALO .

A’s 9 horas. -  Partida para o 
Raid Hípico para Campinos.

A’s  11 horas. — Torneio de Tiro 
aos Pombos.

A’a 14 horaa. — Provas com
plem entares do Raid Hípico para 
Campinos.

A'a 16 horas, — Desfile de ca
valeiros, amazonas e equipagens 
para classificação e atribuição de 
prémios. — Breve exibição de dan
ças folclóricas.

,4’s  21,30. — Continuação do 
desfile de cavaleiros, amazonas e 
e q u ip a g e n s .  — Distribuição dos 
prémios atribuídos no desfile da 
tarde.

A ‘s 23  horas. — C orridas de 
cavalos. — Galope e trote a tre 
lado.

SOCIEDADE R E C R E A T I V A  Case do Concelho

PROGRESSO AFONSOEIREM5E
Conforme noticiámos no número 

transacto, realizou-se nesta re ju 
venescida colectividade recreativa, 
do vizinho bairro do Afonsoeiro, 
no domingo, dia 31 do mês findo, 
a inauguração dum novo pano de 
proscénio e cenários, que distin
guiram com um atraente aspecto 
esta agremiação.

Devem-se esses melhoramentos 
â iniciativa da actual Direcção, 
secundada pelo valioso auxílio da 
sua massa associativa, que contri
buiu por meio duma colecta e bom 
gosto dum dos seus sócios, que 
obsequiosamente deu o seu con
curso, o cenógrafo sr. Manuel Hi
lário de Oliveira, vulgo «Niny», e 
bem assim um grupo de senhori
nhas daquela Sociedade, que pelo 
seu trabalho imprim iram um as
pecto de alegria à «soirée dan
çante», ali efectuada nessa noite, a 
qual foi abrilhantada pelo apre
ciado Conjunto Musical «Andaluz», 
de Sarilhos Grandes.

A solenizar esse melhoramento, 
teve efeito uma pequena sessão, 
em que na gUa abertura usou da 
palavra o vice-presidente daquela 
sociedade, sr. Frederico Magno, 
que depois de saudar os seus con
sócios aludiu ao auxilio recebido 

os sócios e pessoas amigas da 
** rogresso Afonsoeirense».

Seguiu-se no uso da palavra, o 
nosso redactor-piincipal, sr. José 
‘ *Suel Martinho, que, em nome 
n?i nosso Jornal, d irigiu algumas 
Palavras de amizade à colectivi- 
? ® e felicitações pelo objectivo 

ctuado, apresentando o nosso 
irespondejjtg naquele Bairro, sr. 
aquim Correia Tapadinhas.

♦
fe7E?‘?,no« °  amigo e colaborador 
tanj ura ^uma alocução salien- 
les ° °,?sferí 0 dispendido naque- 

melhoramentos, que orçam

por cerca de dois contos, através 
do auxilio financeiro dos seus só
cios e trabalho dispendido pelos 
seus colaboradores gratuitos. Ter
m inou o palestrante por exortar 
os sócios da colectividade e a to 
dos os presentes, a continuarem a 
dar-lhe o seu esforço, para a ele
vação do seu valor associativo na
quele meio popular.

A encerrar a sessão voltou a 
usar da palavra o nosso redactor, 
que se referiu elogiosamente ao 
espírito de dedicação de alguns 
dos antigos dirigentes, nas gerên
cias transactas, entre os quais o 
sócio-fundador Mauuel Soares Pó
voas, e alguns outros, tais com o: 
Manuel Calado, José Bento de 
Almeida Gaspar, Adolfo Casta- 
nheira, Quirino M artins Correia, 
João Gomes Coelho, Mário Bor- 
deira, e outras individualidades 
com quem privou de perto na ge
rência de 1958, de que também 
tinha feito parte.

A actuação do referido Conjunto 
foi brilhante, com boa execução 
musical e grande animação entre 
sócios e seus fam iliares; amigos 
da «Progresso Afonsoeirense», es
trela rutilante da valorização da
quele bairro, como partícula do 
valioso concelho de Montijo.

Aos actuais dirigentes da sim 
pática colectividade, dirigim os as 
nossas felicitações pela atraente 
noite de alegria que proporciona
ram aos seus sócios e famílias.

Oxalá se mantenham animados 
dos propósitos de manter a união 
necessária para o engrandecimento 
daquela colectividade que é a sin
tetização do louvável esforço dum 
sonho de há dez anos, agora mais 
uma vez em vias de se to rnar uma 
vigorosa realidade, a bem do 
Afonsoeiro e do Montijo.

J. M artlnho

de Penamacor
Promovida por esta casa 

regionalista, de Lisboa, onde 
o nosso jornal conta muitos 
e bons amigos, deve efec
tuar se no próximo dia 14 , 
um passeio fluvial de Lis- 
boa-Barra-Montijo, em que 
tomarão parte cerca de qui
nhentas pessoas.

A tratar de preparativos 
para esse grande passeio de 
gente de Penamacor, estive
ram no passado domingo 
nesta vila, tendo-se avistado 
para isso, com o sr. Prof. 
Landeiro, os srs. Bartolomeu 
Monteigas da Silva e Cân
dido Esteves Grilo, da D i
recção daquela casa.

Fazemos votos para que o 
passeio decorra com aquela 
animação sã p r ó p r ia  da 
gente da Beira Baixa e cá 
os esperamos.

Vila franca  de Xira
Semana do Ultramar

Integrada na Semana do Ultra
mar, o E x .mo Sr. Dr. Manuel Gon
çalves Monteiro, Inspector Supe
rio r das Alfândegas do Ultramar, 
realizará nos Paços do Concelho, 
em Vila Franca de Xira, no pró
xim o dia 5 de Junho, pelas 21,30 
horas, uma conferência sobre o 
tem a: «Breves considerações sobre 
o problema da unidade económica 
nacional».

Esta conferência e s tá  sendo 
aguardada com o maior interesse 
no meio yilafranquense. -~*(E.)

Ecos de Setúbal
— No Sanatório Marítimo 

do Outão, desta cidade, 
realizou-se no domingo, dia 
3 1  do mês findo, a festa do 
Corpo de Deus, com pro
cissão, que saiu pelas 18 
horas.

— Na sede do «Cine Clube 
de Setúbal», prosseguiram 
nos dias 27 e 29 do mês 
passado, os cursos de ini
ciação cinematográfica e fo
tográfica.

— No dia 30, peias 21,30 
horas, na sede do Clube de 
Campismo, o Cine-Clube 
promoveu uma sessão de 
formato reduzido, dedicada 
aos seus associados.

— A  Empresa João Cân
dido Belo efectuou no pas
sado dia 3 1 do mês findo 
serviços especiais para a 
Feira do Ribatejo, em San
tarém.

— No Santuário de Fátima 
realizou-se no mesmo dia, 
uma Concentração S a le -  
siana, na qual tomou parte 
uma representação de in
ternadas da Casa de San
tana.

— No dia 7 de Junho, 
pelas 9 horas, terá lugar na 
Igreja de Santa Maria da 
Graça, a comunhão solene 
de educandas da mesma 
Instituição.

— Ocorreu no dia 1 deste 
mês o cinquentenário da 
existência do União Futebol 
Avenida, desta cidade, cujos 
dirigentes felicitamos.

As festas comemorativas 
deste aniversário, só se ini
ciarão em data a marcar 
oportunamente.

— No domingo, 3 1  de 
Maio, realizou-se uma ex
cursão à Tróia, no barco 
«Maravilha do Sido».

— No campo do Vitória 
Futebol Clube, iniciam-se 
no sábado, dia 7 de Junho, 
os tradicionais bailes dos 
Santos Populares,que costu
mam ser muito concorridos.

Rui O live ira  
Redocfor-Delegado

Pela necessidade de acom
panhar o grau de desenvol
vimento que na cidade de 
Setúbal se está operando, 
confiámos ao nosso presti
moso amigo, sr. João Mota 
da Silva, daquela cidade, o 
cargo de seu redactor dele 
gado na região Sadina.

Assim, ficaremos devida
mente represéntados na sede 
deste Distrito: o nosso an
tigo e dedicado correspon
dente, sr. Rui Ferreira de 
Oliveira, Rua Fran Pacheco, 
82 - i.° e 0 redactor-dele- 
gado, sr. João Mota da Silva, 
Avenida Luisa Todi, n.# 127 , 
ambos residentes em Setú
bal.

Os nossos cumprimentos 
de boas-vindas e votos de 
útil colaboração, a bem dos 
interesses materiais e pro
gressivos da linda terra na
tal de Bocage e de Luisa 
Todi, duas glórias do nosso 
distrito.

A Redacção

SARILHOS G RAN D ES

À Academia Musical União 
e Trabalho

efectuou no passado domingo, 
com a honrosa presença das en
tidades oficiais, 0 lançamento da 
prim eira pedra, para 0 seu edi- 

fício-sede
A laboriosa população da 

freguesia de Sarilhos Gran
des, «viveu» uma grande 
data de euforia, pelas ceri
mónias que envolveram 0 
lançamento da primeira pe
dra do seu edifício-sede, no 
último domingo, dia 31 do 
corrente.

O edifício actual apareceu 
engalanado às primeiras ho
ras da manhã, assim como 
0 local onde se projecta 
erguer a futura sede, que 
segundo 0 projecto que nos 
foi patente—, ficará sendo 
um dos melhores, entre os 
do nosso concelho, para 0 
seu interessante labor no 
conjunto das freguesias ru
rais de Montijo.

Muito interessante era tam
bém 0 aspecto dos seus nu
merosos h a b i t a nt e s ,  que 
acompanharam com entusias
mo todos os actos festivos 
desse dia, aos quais deram 
a honra da sua presença, os 
srs. Dr. Miguel Rodrigues 
Bastos, ilustre Governador 
Civil de Setúbal e Capitão 
Sirgado Maia, digno Coman
dante Distrital da P . S . P . ,  
que foram aguardados num 
dos limites da povoação de 
Sarilhos Grandes, pela Banda 
da colectividade em festa, 
com seu estandarte e repre
sentações da Sociedade 1.® 
de Dezembro e Banda De
mocr át i c a ,  de Montijo,— 
também com seus estandar
tes ; Presidente e Vice-Pre- 
sidente, bem como vereado
res do nosso Munícipio, junta 
de Freguesia local; delega
dos de diversas colectivida
des, representantes da im
prensa do distrito, indivi
dualidades em destaque na 
f r e g u e s i a  de Sarilhos, e 
muito povo que ovacionou 
os ilustres visitantes, à sua 
chegada.

Foi — como dissémos aci
ma, — um dia de grande eu
foria para os sarilhenses e 
todos que se associaram a 
esses actos festivos, em que 
se evidenciou a dedicação dos 
e l e m e n t o s  da Comissão 
Pró-Sede, Direcção da Aca
demia Musical Ordem e Tra
balho, e Núcleo Feminino, 
que muito contribuíram para 
0 seu maior brilhantismo e 
fechassem com «chave de 
ouro» 0 seu labor desse dia, 
que será uma grande jor
nada nos anais históricos da 
vida da sua Sociedade.

A essa grandiosa e memo
rável obra nos associamos 
com regozijo, — em nome de 
«A Província» — , reservando 
a devida reportagem para 0 
nosso número especial das 
FESTAS POPULARES DE 
S. PEDRO, deste ano, a fi
gurar na n o s s a  RONDA 
ASSOCIATIVA deste con
celho, 0 que não nos é 
dado fazer neste número, 
por falta de espaço e neces
sidade de incluirmos algumas

( C ontinua n a  p á g in a  4) 
José ttiguel Martinho
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IM ARTES E LETRAS um

i

c V
O Museu das Caldas, viva demonstração de 

afecto ao pin tor a li nascido, o núcleo de tra
balhos è significativo.

Reunir duzentas obras de arte, todas elas 
oferecidas em homenagem a um pin tor  — em grande 
parte por gente do mesmo ofício — é exemplo ra to  em 
Portugal, que, além de revelar gentileza e fida lgu ia  
bizarras, demonstra carinho, amizade e admiração pelo 
artista  notável, que, nascido modestamente nas Caldas 
da Rainha, espalhou a sua obra vastíssim a por museus 
e coleccionadores nacionais e estrangeiros.

Foram tantos os artistas que se desfizeram  de obras 
de arte valiosas, os amigos, discípulos e pessoas queridas 
que ofereceram trabalhos que tinham em casa, que houve 
a necessidade dc pensar na ampliação do Museu, única

0  « Museu losé dlalh oa»,

« B O D A S  D E  P R A T A »
do Museu José Mâlhod

N A S  C A L D A S
form a  de recolher os trabalhos que possui, entre os quais 
se contam os originais das esculturas do Mestre h ran- 
cisco Franco — colecção riquíssim a que, dentro de poucos 
meses, constituirá um grande atractivo.

A s  estátuas da Rainha D. Leonor, de Gonçalves 
Zarco, do Rei D. Dinis, o modelo da estátua equestre de 
D. foão  IV , o fr tso  dos Apóstolos que guarnece o pór
tico da Igreja de N ossa Senhora de Fátima, e muitas 
outras obras do consagrado estatuário na sala com o 
seu nome,

Dentre tantos artistas que ao museu caldense oferta
ram os trabalhos, merecem referência especial os pinto
res nortenhos, representados com largueza, graças à 
actividade infatigável do bom amigo, Mestre Joaquim  
Lopes. Não se limitou o ilustre projessor a enviar para 
as Caldas dois trabalhos de merecimento, mas pediu, 
convidou, incitou camaradas e amigos a procederem de 
igual forma.

Foi assim  que se reuniram no Museu das Caldas 
produções tnagníjicas de Marques de Oliveira, Teixeira  
Lopes, António Carneiro, Acácio Lino, A rtu r  Loureiro, 
Dordio Gomes, A bel Salazar, José de B rito , e outros a 
quem presto as minhas homenagens, aproveitando esta 
oportunidade fe lis  para lhes m ostrar, publicamente, o 
meu profundo reconhecimento.

Para comemoraras «Bodas 
de Prata» do Museu Provin
cial José Malhoa, que, sem 
dúvida alguma, se tornou 
num dos primeiros Museus 
do País em arte contempo
rânea, foi, entre outras ceri
mónias oficiais realizadas, 
dia 16 de Mai o  findo, nas 
Caldas da Rainha, inaugu
rado um monumento a esse  
vulto literário de grande des
taque nas letras portuguesas, 
que se chama Ramalho Or- 
tigão.

Era de jús o dever de 
gratidão que as Caldas te
riam de saldar como penhor 
de tão belas frases deixadas 
em colorido tão revelador 
duma época em que as be
lezas naturais eram estima
das e vividas como pertença 
inseparável do homem.

Assim, Ramalho, em frases 
que se tornaram elegias, 
cantou as Caldas, — e assim 
a cidade de D. Leonor, atra
vés da oferta que lhe foi 
feita pelo Ministro das Obras 
Públicas, lhe testemunhou o 
seu agradecimento, erguen
do-lhe no Parque uma está
tua que ficará sendo, além 
dum marco de gratidão, mais 
um complemento de beleza 
que, aliado ao Museu José 
Malhoa, continuará unindo 
a mão do homem à expon- 
taneidade acolhedora e ve
tusta da natureza.

Por este motivo se deslo
caram às Caldas da Rainha 
o Ministro da Educação Na
cional e o eng .0 Sousa Viana,

em representação do Minis
tro das Obras Públicas, que 
foram calorosamente recebi
dos pelas autoridades locais 
e por diversas entidades de 
superior destaque; e no lo
cal onde ia ser inaugurada 
a estátua de Ramalho Orti 
gão, realizou-se uma ceri 
móniq a que presidiu o sr 
prof. Leite Pinto.

Usou da pâlavra o eng. 
Santos Pedroso que agra 
deceu a presença do sr. Mi 
nistro da Educação Nacional 
e do representante das Obras 
públicas.

Salientou, em pormenor, 
o que tem sido a vida do 
Museu Malhoa nestes vinte 
e cinco anos e teve de pala 
vras de gratidão para o sr 
Prof. Gustavo Cordeiro Ra 
mos, antigo ministro da lns 
trução, por quem foi autori 
rizada a criação do Museu 
e para os seus fundadores 
entre os quais salientou o 
nome de António Montês.

Seguidamente, a convite 
do Ministro da Educação 
Nacional, o sr. Dr. Manuel 
Ortigão Burnay, neto do e s 
critor, descerrou a estátua, 
e aquele membro do Go
verno evocou brilhantemente 
a memória de Ramalho, nas 
seguintes palavaras:

«Ei-lo de novo entre n ó s : Ra
malho voltou às Caldas, mas desta 
vez para sem p re .. .  para se deixar 
ficar definitivamente na terra en
cantada, que ele tanto am ou! Não

A N T Ó N I O  MONTÊS, 
artista delicado e crítico de 
Arte de grande merecimento, 
no intuito de divulgação do 
Museu Provincial de José 
Malhoa, que dedicadamente 
e i n t e l i g e n t e m e n t e  dirige, 
proferiu na Liga Portuguesa 
de Profilaxia Social, na ci
dade do Porto, uma confe
rência de que neste número 
respigamos do «Boletim da 
Junta de Província de Estre
madura» um valioso passo, 
em que se  identificam os 
anseios de Arte, nos aspec
tos de pintura e burilador 
esmerado nos lavores da sua 
pena, que uniam respectiva
mente, os grandes mestres: 
JOSÉ MALHOA e RAMA
LHO ORTIGÃO.

Comecei por falar de Silva Porto, 
Mestre de Mestres, que teve grande 
influência na obra dc Malhoa. E 
falando de Malhoa, ccorrc-m e o 
nome de outro portuense ilustre, 
homem de letras notável, cuja 
obra tem pontos dc contacto com 
a do glorioso pintor Caldense.

Chama-se José Duarte Ramalho 
Ortigão, áivore de rijeza antiga, 
com raízes mergulhadas no solo 
da nossa terra e a ram aria fron
dosa a estampar-se no azul do 
céu, o Ramalho vigoroso e desem- 
penado, de passo lento e cabeça 
erguida, figura robusta como ro 
bustos eram o seu espirito, a ale
gria, o carácter.

Revolucionário na forma de es
crever, ama a língua, burila-a,

MALHOA e o Museu das Caldas
trabalha-a'com o um lavrante, e a 
prosa sadia, ardente, luminosa, 
salta-lhe da pena sem esforço, 
com uma verdade, uma clareza, 
uma naturalidade verdadeiramente 
espantosas.

Dotado de grande poder descri
tivo, Ramalho operou verdadeiros 
milagres, reproduzindo os mais 
lindos retalhos da nossa terra, com 
uma beleza, uma expressão e um 
sentimentalismo, que não são vul
gares.

Senhor de talento genial, amou 
a Natureza de tal forma, com- 
preendeu-a tão bem, que a tradu
ziu nas suas páginas memoráveis ; 
não contente em retratar a paisa
gem falou dos trajos, das lendas, 
dos costumes, das festas, das ro
marias, das indústrias populares, 
de tudo que é nosso, muito nosso 
e há-de perdurar enquanto a nossa 
terra se chamar Portugal.

Delicado na forma, elegante na 
descrição, nunca se lêem as suas 
páginas coloridas, que' o coração 
não vibre e não sinta certo orgu
lho de ter nascido neste canto da 
Europa, privilegiado e amoroso.

O mesmo se nota quando se 
contemplam os quadros de Malhoa, 
irmão dc Ramalho na alma, no 
sentimento, no carácter, no por- 
tuguesismo !

Ambos amaratr» a N atureza; am
bos quiseram à a rte ; ambos se 
apaixonaram pela nossa terra, que 
não se cansaram de exaltar. Pena 
foi que, em vida dum e outro, 
esses dois homens fortes, que fo
ram amigos e companheiros de

horas bem passadas, não colabo
rassem numa obra a que poderia 
chamar-se «História do Portugal 
rústico».

«As Farpas», verdadeiro m onu
mento da literatura contemporânea, 
escritas com o coração por Rama
lho, mereciam ser ilustradas, tam
bém com o coração por Malhoa. 
O escritor portuense não encon
traria quem m elhor iluminasse os 
seus escritos vigorosos ; da mesma 
forma o pintor caldense não topa
ria quem comentasse, com prosa 
mais recortada, os seus quadros 
p r im o r o s o s ,  transbordantes de 
luminosidade.

Desfilam nos quadros do 
pintor e nas páginas do es
critor, quase todas as fases 
da vida dos campos, bas
tando olhar os nomes das 
telas — que parecem postos 
por Ramalho — para respi
rarmos o perfume da esteva 
e do rosmaninho, o ar fresco 
das madrugadas, a melan
colia suave do entardecer, 
tudo isto ligado às horas de 
alegria e tristeza, à faina 
rude da gleba, num hino 
impressionante ao trabalho, 
numa apoteose triunfal, não 
só à nossa terra, mas à nossa 
gente, ao nosso sol rutilante,

à nossa luz prodigiosa — para 
a qual Malhoa achava sem
pre fracas as tintas berran
tes da sua paleta fantástica, 
onde misturava bizarramente 
as sete cores do arco-íris, 
que depois namorava com 
olhos brilhantes, os quais, 
nos últimos anos de vida do 
pintor, pareciam conservar 
as cores assombrosas dos 
seus trabalhos.

«A Procissão», «O Fado», 
«As P r o m e s s a s » ,  «Basta, 
meu Pai», «As Cócegas», 
«O Emigrante», «Gritando 
ao Rebanho», e tantos outros 
quadros, s ã o  verdadeiros 
p o e m a s  etnográficos, são 
pedaços da alma portuguesa, 
são trechos deste Portugal 
alegre e lindo, pintados a 
sorrir e a cantar.

E, o que é consolador, é 
que em muitas das suas pro
duções é enaltecido o traba
lho, como sucede em «A 
Vindima», «ADescamisada», 
«Os Oleiros», «A embraçar 
cebolas», «As Padeiras», «A 
corar ao sol», em tantas e 
tantas obras de arte espa
lhadas pelo mundo fora, que

veio agora, como no tempo das 
«Farpas», em companhia daquele 
professor teulónico de Hanover, 
que em nossas terras passeou como 
viajante e crítica de arte, e para 
sempre, ficará ligado à historio
grafia de arte portuguesa, com 
esse admirável livro sobre a «Ar- 
quitectura da Renascença em Por 
tugal».

Em sua companhia ameni
zaram a viagem variadas e 
e n t e r ne c e do r a s  conversa' 
ç õ e s : «À Mesa da Estala
gem», na «Imperial» das 
deligências, ou «Caminhando 
a pé pelas estradas, para 
encurtar tempo».

Mais adiante, continuou : «Pou
cos souberam amar a vida, os ho
mens, as árvores e a graça femi
nina com um límpido e arejado 
amor, como ele amou, os seus 
sentidos 1 Ver, ouvir, cheirar, apal
par e sabo rear! Sim, a própria 
arte de cozinha, o prazer da mesa 
e o anacreôntico deleite das capi- 
tosas bebidas são por ele celebra
das com a impressão de quem ama 
a vida em plenitude e dá-nos em 
graciosas páginas a análise da in
fluência da mesa no carácter dos 
povos.

Com que entusiasmo ele ceie 
brava o «segredo glorioso da an
tiga canja de galinha gostosamente 
saboreada na estalagem do Cercal 
a caminho das Caldas» !

E term inando: Foi por esta altun 
que eu conheci Ramalho. Leoi 
bro-me de o ver passar algumas 
vezes no Chiado. Estava quase 
no fim da vida.

Com perto de 80 anos, era ainda 
admirável a presença, atitude e a 
marcha deste velho jovem, em 
cujos músculos havia a elastici
dade magnífica de um vencedor 
de Delfos e de Olimpia».

A sessão foi encerrada 
pelo sr. prof. Leite Pinto, 
que estabelecendo confronto 
entre Malhoa e Ramalho 
concluiu que um na tela, o 
outro no seu belo estilo 
literário, ambos enalteceram 
com apreciável admiração 
as belezas das Caldas.

O Ministro da Educação 
(Continua na  p á g in a  4)

constituem o melhor, o mais 
franco, o mais sincero elogio 
das virtudes do povo portu-

Malhoa e Ramalho, enten
deram-se bem, foram amigos 
e, como eram semelhantes 
na alma, na obra, na forma' 
ção, no sentimento e no na 
cionalismo, entendi devei 
juntar os dois príncipes 
cor e do realismo, nesta pa' 
lestra despretenciosa, eni 
que vim falar de Malhoa, 
com carinho, com tespeito, 
com afeição, sinceramente, 
apaixonadamente, pois enfi- 
leiro no número elevado dos 
admiradores do portugue- 
sismo sadio, da arte lusita- 
níssima, das virtudes exem
plares do Homem que paS' 
sou a vida a amar Portugal 
e se chamou José Vital 
Branco Malhoa.

In — « Da Estrem adura» 
— Dê Boletim  de iy jó .ip f f


