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D I R E C T O R

M O T T A  P I N T O

0 papel das novas
JUNTAS DE FREGUESIA

Como disse o Senhor Ministro 
do Interior e, todos unanime
mente o reconheceram, — talvez 
mesmo a ponto de causar sérios 
engulhos às poucas dúzias de 
incorrigíveis, que para al ainda 
existem... — as recentes eleições 
das Juntas de Freguesia eviden
ciaram, em alto grau e pela 
enorme afluência do público às 
umas, um excepcional gesto de 
civismo te entusiasmo colectivo, 
porventura sem paralelo nos re
gistos das últimas décadas.

Os tempos, felizmente, vão 
mudando; a compreensão geral 
começa a ser mais efectiva em 
favor da transformação moral e

o esperamos, certo desamor, in
diferença ou entrave, que só de
sacreditava alguns destes orga- 
mismos, burocratizando-os em ex
cesso e criando como que uma 
espécie de divórcio, entre a fre
guesia e os seus representantes 
legais. E tudo está, afinal de 
contas, num recíproco entendi-

Continua na 8.“ pág.

mais 701 Casas

As Caixas de Previdência vão 
investir mais de 50 mil contos 
na construção de um novo e im
portante bairro de casas econó
micas na zona dos Olivais (Sul), 
em Lisboa. O novo agrupamento 
será constituído por 700 mora*

Imagens do Montijo

espiritual que, sem dúvida ne
nhuma, estamos sofrendo, e da
qui um conjunto de circunstân
cias, parece-nos, q u e  mais e 
mais aproxima a massa pública 
dos agentes e autoridades da 
administração. E eleições como 
estas merecem, na verdade, o 
maior interesse, dado que se tra 
ta d.e escolher aqueles dos cha
mados «homens bons» em es
treito, digamos mesmo perma
nente, contacto com os núcleos 
de população locais nas suas pre
mentes necessidades e legítimas 
ou atendiveis reclamações e as
pirações.

Vai finalmente acabar, assim
cinco a n o s , vem  d esenvolvendo u m a obra proficien te  de 

c u itu ra  e assistência m édica e social.

As forças vivas do Concelho de Almada
homenagearam o Presidente do Munícipio Álmadense

Ií t UMA grande m anifesta
r e i  ção de reconhecimento 

e simpatia, a  população 
Concelho de Almada, repre- 

Set>tada pelas suas Juntas de 
^eguesia, organismos corpora- 
tiv°s, cooperativos, desportivos e 
recreativos e outras colectivida
de locais homenagearam o ilus- 
tre presidente do Município Al- 
^dense, oferecendo-lhe a  «Me
alha de Ouro do Concelho».

0 povo de Almada associou-se 
110 domingo, 25, à distinção 
1Ue o Conselho Municipal conce- 
'eu ao presidente da edilidade, 
ern reconhecimento aos serviços 
P°r si dedicados ao progresso de 
Almada.

Praça dr. Cavaleiro Fer
i r a ,  frente ao Tribunal, fez-se 
a concentração das entidades 
°ficiaisj colectividades recreati-

Sr. Or. Aqui les Monteverde
que recebeu a “ Medalha de Ouro,, do Concelho
vas e humanitárias e numerosos 
convidados.

Nessa parada de forças vivas 
do Concelho, vimos a M. P., re
presentada pelos Castelos de Al
mada, Trafaria e Costa da Ca

parica; os Ranchos Folclóricos 
«Sol e Mar» e «Infantil», da Cos
ta  de Caparica, com a  Banda 
Musical dos Pescadores e as alu-

Continua na Z.° pág.

SIDERURGIA NACIONAL
O sr. Embaixador da Alema

nha, visitou os estaleiros da Si
derurgia, em Paio Pires.

Nos escritórios do Consórcio 
foram dados ao ilustre visitante, 
pelo presidente do Conselho de 
Administração, daquela impor
tante empresa, sr. A n t ó n i o

Champalimaud, todas as ecxpli- 
cações, em face de um mapa da 
implantação das obras.

Após estas explicações, foram 
observadas as principais edifica
ções em curso, como alto forno, 
aciaria, laminagem, etc.

Continua na 2.° pág.

50.101 I
dias e poderá ser completado 
com mais 300 se, entretanto, 
nisso se reconhecer vantagem.

Para efeito desta construção, 
foi há dias celebrado o contrato 
entre a Direcção-Geral da Previ
dência e Habitações Económicas 
e a Direcção-Geral dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais, tendo 
os Ministros das Obras Públicas 
e das Corporações e Previdência 
Social homologado já  esse con
trato.

Das 700 moradias referidas, 
560 serão construídas em blocos 
dalguns andares e 140 em mora
dias unifamiliares, repartidas 
umas e outras pelas diferentes 
classss de casas de propriedade 
resolúvel previstas na lei.

Pela primeira vez, vão cons- 
truir-se em Lisboa casas da clas
se B, em ordem a permitir o 
acesso às habitações de proprie
dade resolúvel das famílias de 
mais modestos recursos, com 
rendimentos inferiores a  1.200$ 
por mês, as quais, até então,

Continua na S.“ pág.

N O T I C I A S
D I V E R S A S

( « DA A N I» )
— Os primeiros Jogos Luso Brasilei

ros realizam-se em Portugal e foi e s
colhida a  sem ana de  7 a  14 de Agosto 
de 1960, para  a  sua efectivação, de 
modo a  q u e  o Presidente Kubitschek 
de Oliverlra, possa assistir à  sessão de 
abertura , no Estádio Nacional, em Lis
boa, e ao  encerramento, no Porto.

No dia 26 do mês findo, o Subsecre
tário d a  Educação Nacional, dr. Bal
tazar Rebelo de Sousa, recebeu o pre
sidente do Conselho Técnico da Con
federação Brasileira de Desportos, co
ronel Jerónimo Bastos, tendo ficado a s 
sentes a s  linhas gerads dos logos e g a 
rantido o patrocínio do Ministério da  
Educação Nacional.

— No Panteão dos Reis de  Portugal, 
em S. Vicente, por iniciativa d a  Casa 
de Bragança, foi celebrada, h á  dias, 
missa sufragando a  alm a d a  Rainha 
Senhora D. Amélia, falecida h á  oito 
anos, em Versailles.

— O presidente d a  Comissão Execu
tiva do Centenário do Infante D. Hen
rique, prof. Caedro d a  Mata, foi rece
bido pelo Chefe do Governo, prof dr. 
Oliveira Salazar, tendo sido tratados 
diversos assuntos, relacionados com as 
celebrações henriquinas.

— Um baixo relevo evocativo da 
bata lha  de Aljubarrota, está a  ser es
culpido por Raul Xavier.

Destina-se à  capela de  S. Jorge, em 
Aljubarrota, tendo, Ultimamente, os Mi
nistros da  Presidência e  das Obras Pú
blicas, dr. Pedro Teotónio Pereira e 
eng.° Arantes e  Oltveira, e  o Subse
cretário d a  Educação, dr. Baltazar de 
Sousa, apreciado a  obra n a  oficdna do 
escultor.

(Continua na 8.° pág.)

U M  A P Ó S T O L O

[
A figura inesquecível do bon

doso sacerdote que foi o padre 
Cruz, íntimo de hospitais e de 
prisões, missionário de todas as 
horas, companheiro amigo dos 
infelizes e da gente humilde, con
tinua, onde anos após a sua 
morte, a ser recordada e vene
rada pelo povo de Portugal.

Na casa do Largo do Caldas, 
em Lisboa, onde frequentemente 
se recolhia o padre Cruz, após 
as suas jornadas de bem-fa
zer — dispensara o aconchego 
do lar de sua família, já  que a 
sua tarefa era, segundo dizia, a 
de missionar — foi inaugurada, 
na data do centenário do seu nas
cimento, uma lápida, que ficará 
a recordar a dedicação extraordi
nária de toda uma vida em be
nefício dos necessitados.

Na cerimónia realizada, a que 
se associaram entidades oficiais 
e muito povo, o escritor Rodri
gues Cavalheiro, referindo-se à 
figura do homenageado, disse:

«Durante algumas décadas, po

de bem dizer-se que a figura do 
padre Cruz, tão frágil, tão sim
ples, tão humilde, iluminou com 
o clarão sobrenatural do seu 
olhar, tão vivo e tão doce, ao 
mesmo tempo, e  do seu espírito 
simultâneamente tão superior
mente eleito e tão carinhosamen
te familiar, todos os recantos 
sombrios e tristes da capital.

Continua na 3.“ pág.
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Ás (orças vivas do Concelho de Almada
homenagearam o P resid en te do M unicípio

Notas à Margem ( 8 )

Continuação da 1.“ pág.
nas das Casas de Trabalho dos 
Centros Sociais da Trafaria e 
Costa; as Sociedades Recreati
vas da Academia e Incrível, de 
Almada, com as respectivas Ban
das e Corpos Directivos; Banda 
Musical da Cova da Piedade; Di
ga dos Combatentes da Grande 
Guerra e uma deputação da «Ca
sa dos Belenenses», desta vila; 
Corporações Humanitárias dos 
Bombeiros de Almada, Cacilhas 
e Trafaria, no máximo da sua 
força, e material-viaturas e am
bulâncias; Misericórdia e Hospi
tal Luís Rodrigues, de Almada; 
Clube Recreativo «União e Ca
pricho» do Monte da Caparica; 
Futebol Clube da Trafaria e Al
mada Atlético Clube; Sociedade 
Recreio e Beneficência, Socieda
de Columbófila e Grupo Despor
tivo e Obra Social, de Porto 
Brandão, com os seus estandar
tes e grande representação de 

, habitantes, daquela localidade; 
Posto de Defesa Civil do Terri
tório da Costa; Comissão Con
celhia da União Nacional; Giná
sio Clube do Sul, e Sociedade 
José Avelino de Cacilhas; Presi
dente e Vice-presidente da Câ
m ara de Sesimbra; e os presi
dentes e vice-presidentes de Câ
maras, de outros concelhos.

* * *
Cerca das onze horas fez-se 

o desfile do cortejo, até à Praça 
Luís de Camões, sob o estrale- 
ja r de morteiros e foguetes, e 
acordes de marchas marciais, 
pelas quatro bandas nele incor
poradas.

Frente ao edifício da Câmara 
onde se encontravam as autori
dades militares e civis, do dis
trito  e concelho, bem como as 
entidades oficiais e outras repre
sentações, realizou-se a sessão 
solene de homenagem.

Na mesa de honra, presidida 
pelo Chefe do Distrito, sr. dr. 
Miguel Rodrigues Bastos, senta
ram-se o homenageado, sr. Co
modoro Henrique Tenreiro, Juiz 
da Comarca, sr. dr. Octávio 
Garcia, Comandante D istrital da 
P. S. P., Comandante da G.N.R. 
e da G. F. e Monsenhor Gonçalo 
Pedro, reitor do Seminário de 
Almada.

Em lugar de destaque, esta
vam: o vice-presidente da Câma
ra de Almada e vereação, Juntas 
de Freguesia e dezenas de indi
vidualidades de posição no con
celho e autoridades eclesiásticas.

Apesar da chuva incessante, a 
festa não perdeu na sua impor
tância e brilho.

* * *
Falou em primeiro lugar o 

presidente da Junta de Fregue
sia da Cova da Piedade, sr. Má
rio Pinto, em representação das 
cinco autarquias do concelho, 
para saudar as entidades oficiais. 
Aludindo à obra realizada pelo 
sr. dr. Aquiles Monteverde, du
rante seis anos, as Juntas de 
Freguesia — disse — manifes
tavam pública e sinceramente, o 
seu reconhecimento e apreço por 
t ã o  notáveis empreendimentos 
levados a efeito, como lejam: a 
Escola Técnica, o Novo M ata
douro, os muitos edifícios esco
lares construídos, a restauração 
do Convento dos Capuchos, a re 
de de esgotos na Caparica e

abastecimento de água a  todo 
o Concelho.

O orador, m ultas vezes aplau
dido, terminou pedindo ao sr. 
Governador Civil que fizesse en
trega da «Medalha de Ouro», 
oferecida pelas Juntas de fre
guesia e que fôra concedida pelo 
Conselho Municipal, ao ilustre 
presidente da edilidade almaden 
se, acto que todos os presentes 
e o povo, computado em milha
res de pessoas, aplaudiu vibran
temente, aclamando o sr. dr. 
Aquiles Monteverde, Governador 
Civil e Comodoro Henrique Ten
reiro. As Bandas deram o devido 
realce a esta vibrante manifes
tação popular executando os pri
meiros acordes do Hino Munici
pal.

Seguidamente, em nom” das 
colectividades recreativas e hu
manitárias, desportivas, coope
rativistas e assistenclals, falou 
o dedicado almadense, sr. Augus
to Santana Araújo, que declarou 
associar-se à homenagem pela 
excelente obra realizada pelo 
multo Ilustre presidente do mu
nicípio, sr. dr. Emílio Aqui1** 
Monteverde, em favor do pro
gresso do concelho.

Depois de pôr em destaque as 
actividades do Chefe do Distrito 
e do sr. Comodoro Henrique Ten
reiro, como Provedor da Miseri
córdia de Almada, o o r a d o r  
enalteceu em termos elogiosos 
as realizações do presidente da 
Câmara, a  quem todo o Concelho 
estava a prestar-lhe a mais jus
ta  e significativa homenagem.

A certa altura, o orador afir
mou:

Sr. dr. Aquiles Monteverde.
Se outros motivos fortes não 

existissem para  exaltar a  acção 
adm inistrativa e realizadora de 
V. Ex.”, este feliz pensamento 
das Juntas de freguesia em apro
ximar o povo do presidente do 
seu município, só por si, consti
tuía uma agradável razão para 
nos encontrarmos em festa, por
que, perante uma Almada que 
velozmente se agiganta eim mol
des duma encantadora beleza, 
não podia nem devia a nossa 
gente, alhear-se desta fantástica 
e extraordinária realidade para, 
livremetnte aqui vir saudar a  Câ
m ara a  que V. Ex.° tão digna
mente preside, para  bem mani
festar o integral interesse que 
existe por um unido e permanen
te convívio, de| forma a  que, 
Câmara e Povo, numa mais con
fiante e respeitosa estima, me
lhor conjuguem esforços, para a 
suprema conquista do seu vital 
progresso, do qual resultará, no 
campo económico e educativo, 
mais riqueza, cultura e instru
ção».

Mais adiante, o sr. Santana 
Araújo disse: «Sucede que o nos
so velho e vasto Campo de São 
Paulo, uma das mais belas a trac
ções turísticas de Almada, pelo 
seu surpreendente panorama, vai 
finalmente ser dotado do afor- 
mosetamento que há tantos anos 
exigimos». Assim nos foi prome
tido pelo nosso Presidente da 
edilidade, visto um cuidado pro
jecto estar sendo elaborado, pa
ra  transform ar esse local num 
grande Parque Infantil, Escolar e 
Florestal, aproveitando toda a 
sobeirba rocha para  construir um 
sumptuoso Miradoiro».

Foi também pelo orador pedi
da ao sr. dr. Aquiles Montever
de, a criação de um Museu e Bi
blioteca Municipal. Referiu-se 
também elogiosamente à activi
dade e generoso carinho do ho
menageado, pela Cultura e A trac
ção Turística do Concelho, re
construindo o Convento dos Ca
puchos.

Terminou o seu discurso por 
apresentar, em nome de todas as 
instituições ds Almada, os me
lhores desejos de felicidades pes
soais, com votos para que a fu
tura orientação administrativa 
se revista das maiores felicida
des para uma ALMADA GRAN
DE E PROGRESSIVA.

O Sr. Dr. Miguel Bastos, num 
vibrante e empolgante discurso, 
disse da sua satisfação por es
tar na festa do bom povo alma
dense ao seu presidente da Câ
mara, associando-se à manifes
tação do público, e agradeceu em 

nome do sr. Comodoro Henri
que Tenreiro, as elogiosas refe
rências que os oradores antece
dentes lhes fizeram. Depois, dis- 
ss abraçar na pessoa do sr. dr. 
Aquiles Monteverde o povo de 
Almada. Vibrantes e quentes ova
ções da assistência, rompendo 
as bandas com os acordes do Hi
no Municipal, sob vivas de mi
lhares de pessoas que ali tinham 
ido vitoriar o obreiro n.° 1, do 
Concelho de Almada.

Por último usou da palavra, 
profundamente emocionado com 
tão grande manifestação, o dr. 
Emílio Aquiles Monteverde para 
agradecer a  presença dos seus 
municípes e amigos, cujo discur
so foi muito aplaudido no final.

Neste momento o sr. dr. Mário 
Bento, chefe da Secretaria dos 
Serviços Municipalizados ofere
ceu, em nome dos funcionários 
da Câmara e dos Serviços Muni
cipalizados, uma placa em ouro 
com inscrições. Também o pes
soal da Limpeza da edilidade al
madense, ofereceu um lindo ra
mos de flores igual gesto tam- 
,bém teve o Ginásio do Sul, de - 
Cacilhas, ofercendo um belo ra
mo de cravos vermelhos.

O sr. dr. Aquiles Monteverde 
foi, no final da festa, muito cum
primentado depois de as insti
tuições ali concentradas, têrem 
retirado.

As ruas por onde o cortejo des
filou, estavam vistosa e linda
mente engalanadas.

Homenagem justa e mereci
da, por ela traduzir o sentir de 
toda a população do concelho 
almadense.

Fizeram-se representar quasi 
todos os jornais da Imprensa Re
gional do Distrito e alguns jor
nais diários da Captial.

Pela m uita consideração que 
sempre tivemos pela prestigio.-ia 
figura de tão ínclito cidadão ». 
admirador da grande obra rea
lizada no Concelho de Almada, 
essa moderna Cidade de Cristo- 
-Rei, daqui endereçamos a Sua 
Ex.a o sr. dr. Aquiles Montever
de o nosso abraço de felicidades 
pessoais, extensivas a  seus fa
miliares, com os mais ardentes 
votos de maiores venturas no 
novo ano administrativo que vai 
iniciar, para bem das gentes do 
progressivo torrão português — 
ALMADA.

LUIS S. PERES

Foi com desvelada admiração 
e com sentido reconhecimento 
espiritual, que acabei de obser
var a  justíssima consagração 
que a nossa imprensa local de
dica a  um dos mais prestimosos 
e dos mais valiosos amigos da 
nossa Terra, há relativamente 
poucas horas ainda falecido e se
pultado no cemitério de Monti
jo.

A projecção do seu real valor, 
como artista  musical e como 
regente de agrupamentos musi
cais civis, é eminentemente no
tável. De tal modo que a pró
pria imprensa da capital se as
sociou, de forma relevante, às 
manifestações fúnebres, em ho
menagem ao homem que, a tra 
vés de mais de um a vintena de 
anos, dirigiu com extraordinária 
proficiência, a prestimosa Banda 
Democrática 2 de Janeiro, desta 
vila, integrando-a no auge da 
glória e do prestígio, entre as 
mais afamadas sociedades filar
mónicas do nosso país.

Amadeu de Moura Stoffel me
rece, sem qualquer sombra de 
dúvida e sem a  mais leve discre
pância de opiniões, que a sua 
passagem pela nossa Terra e a 
sua insuperável actuação, no 
campo musical, sejam assinala
das e gravadas na alm a de to
dos os montijenses e, como mui
to plauslvelmente diz «A Provín
cia», a sua ilustre memória se
ja  condignamente perpetuada na 
abençoada te rra  da sua predile- 
ção, que tem a  honra de guar
dar os seus restos mortais.

Mal diria eu, ao tracejar, des- 
preocupadamente, as despreten- 
ciosas linhas da minha última 
«nota», em que fazia realçar, a 
necessidade de se pôr em desta
que a parte espiritual da nossa 
vida, que, dentro de poucas ho

ras, haveria, infelizmente, <je 
ser chamada a atenção geral pa. 
ra  um gesto de consagração mo- 
ral, devida a alguém cuja pre. 
sença se notabilizou entre nós« 
que à nossa Terra prestou assi
nalados e meritórios serviços.

Convencido, em absoluto, do 
espírito de equidade e de justi- 
ça, que impera na alma dos meus 
conterrâneos, não duvido um mo
mento, sequer, de que, ao sau
doso falecido, virá a ser presta
da a homenagem pública, a que 
tem inegável jus.

Crente me acho de que essa 
justíssima e merecidíssima con
sagração terá  por base uma de
vida e ajustada iniciativa da pró
pria Banda Democrática 2 de 
Janeiro, principal devedora, paia 
com o falecido, das maiores e 
melhores provas de gratidão. Es
se esperado gesto terá, com toda 
a  certeza, o apoio unânime da 
respectiva massa associativa e a 
devida atenção das autoridades 
locais e da população montijen- 
se.

O valioso jornal «A Província) 
perdoar-me-à, certamente, este 
desabafo, que, no entanto, tem 
por fim reforçar as suas belas 
palavras, em atenção ao saudoso 
falecido e traduzem, ao mesmo 
tempo, o sentir dum montijense, 
cem por cento, como ora é cos
tume dizer-se, o qual, parecendo 
embora afastar-se um pouco da 
essência desta secção, entende 
traduzir, nesta «nota», também, 
o sentir grato da nossa boa gen
te.

Que os nossos pensamentos se 
concentrem, um pouco, na inti
midade anímica, na hora do 
cumprimento dum dever imanen
te!

Um MONTIJENSE

TODA A GENTE “ SABE,,  
D I R I G I R  U M  J O R N A L

O importante diário «O Co
mércio do Porto» inseria em 
suas colunas o suelto que se se
gue, ao qual damos a  publicida
de, por reconhecermos a  sua ve
racidade.

Eis o suelto:
«Damos plena razão a um jor

nalista americano (por experiên
cia própria), que a propósito da 
forma de dirigir um jornal, fez 
ar< seguintes e judiciosas consi
derações:

Não há coisa mais difícil, do 
que dirigir um jornal. Se publica 
ou desenvolve certas notícias, o 
público desgosta-se, porque o que

SIDERURGIA  
NACIONAL

Continuação da 1.° pág.

O embaixador, sr. dr. Herbert 
Schaffarezyk, que se fazia acom
panhar pelo adido comercial, sr. 
Heirinch, pelo adido da Impren
sa, sr. Dohms, e pelo 2.° secretá
rio da Embaixada, sr. Vacano, 
foi durante toda a  visita perfei
tamente elucidado sobre a m ar
cha dos trabalhos pelo sr. Antó
nio Champalimaud e pelos técni
cos alemães do Consórcio e en
genheiros portugueses, encon
trando-se também presentes, os 
delegados do Consórcio, srs. dr. 
Amold A d a m ,  eng.0 Hellwig, 
eng.° Boettcher e dr. Luís Avilez.

diz são mentiras. Se as suprime, é 
para encobrir as verdades ao pú
blico.

Se tra ta  de política, os assi
nantes despedem-se, porque es
tão fartos de política. Se pres
cinde de política, despedem-se, 
porque o jornal é insípido e pe
sado.

Se apoia os dirgentes, dizem 
que quer govemar-se. Se ataca, 
dizem que é um traidor.

Se dá a  notícia que certo ar
tigo vai baixar de preço, tem 
contra si, os que o têm para ven
der. Se não a  dá, descontenta os 
que querem comprar.

Se faz gazetilhas alegres, di
zem que pretende ser espirituo
so. Se não as faz, dizem que 0 
jornal é um velho fóssil, íue 
cheira a  «apé.

Se publica artigos originai®' 
dizem que não valia a pena ocu
par espaço com eles, havendo 
coisa boa a  copiar. Se copia, dl- 
zeta que escreve à tesoura.

Se aplaude, dizem que é lis<®' 
geiro. Se censura, é um vilão.

Se reproduz quanto ouve.  
dizem que é indiscreto.

Se não reproduz, dizem que  ̂
incorrecto.

Quer dizer: — a velha histó" 
ria do «velho, o rapaz e o bui" 
ro».

A acção do jornalista acarre- 
ta-lhe m uitas vezes ódios e anti" 
patias daqueles que desejariam, 
que o jornal se fizesse apenas a 
seu modo...»

)
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«Vida Ribatejana»
Qom uni expfcndido e atraente 

volume de 246 páginas, em forma 
dj revista «brindoirnas» o concei
t o  semanário «Vida Ribateja- 
naJ>i brilhantemente dirigido pelo 
nosso confrade, sr. Fausto Nunes 
Dias. ° qual constitui; um interes
sante repositório d% actividades da 
linda e progressiva Vila Franca de 
Xira e dos vários concelhos que 
abrangem a va:ta província do Ri
batejo; e outros, da exuberante 
província da Estremadura.

0  número já em nosso poder há 
tempos, a que não nos pudemos 
referir oportunamente, por crucian
te falta de espaço, insere brilhan
te colaboração e vem ornado de 
belas gravuras, acompanhado de 
larga publicidade, que muito va
lorizou esse número especial de Ju
lho passado.

Ao nosso amigo Fausto Nunes 
Dias, com o.s nossos agradecimen
to; pela sua gentileza, endereçamos, 
as nossas felicitações pelo número 
especial vindo a público e apresen
tamos-lhe cinceros votosi de inúme
ras prosperidades para o estrénuo 
arauto do progresso da nossa pro
vinda.

«A Voz de Palmeia»
Pela remodelação operada últi- 

mamente no quadro directivo deste 
nos:o prezado colega de imprensa, 
como órgão do vizinho e amigo 
concelho de Palmeia, assumiu as 
funções de seu director, o sr. Nico
lau M. P. da Claudina, tendo pas
sado a desempenhar o cargo de di- 
rectoradjunto, o seu antigo chefe 
ie-. redacção, sr. Victor Rodrigues 
Bastos, atribuições que agora .fica
ram a cargo, do sr. Manuel Joaquim 
M. Barrocas.

Ao iseu deligente proprietário, sr. 
António Augusto Simões e aos 
actuais elementos redactoriais de «A 
Voz de Palmeia», apresentamos 
afectuosos cumprimentos e votq* de 
muitas prosperidades. na sua nova 
rota, em prol do histórico rincão, 
de que é paladino.

MONTIJO A G E N D A  

UTILITÁRIA

C o m i s s ã o  P r ó - C a s a
D A  C R IA N C A  D O  M O N T IJ OB

Pela ordem de serviço redactorial fomos surpreendidos com 
a notícia de que o nosiso dedicado e distinto colaborador, Sr. José 
Júlio Valério Rodrigues, tinha pedido, em 22 de Outubro último, 
a exoneração do cargo para que tinha «ido nomeado e que já há 
alguns anos vinha exercendo com exemplar saber e dedicação: — 
Secretário-Geral da Comissão P'ró-Casa da Criança do Montijo; 
comiissão essa que ficou agregada à Direcção da Associação de 
Socorros Mútuos Nossa Senhora da Conceição (Montepio).

A sua deliberação, tal como conseguimos saber, foi motivada 
pelo seus actuais afazeres e responsabilidade^ profissionais, e assim 
foi, que subscrito pelos Srs: Manuel Cipriano Rodrigues Futre; 
Luis de Sousa e António Tavares Marques, respectivamente Pre
sidentes da Mesa da Assembleia Geral, Direcção e Comissão 
P'ró-Casa da Criança da mesma Associação Mutualista, o nosso 
prestimoso colaborador foi recebedor de cativante ofício, com data 
de 30 de Outubro último, do qual, com permissão do seu possui
dor, transcrevemos a seguinte passagem: — . «Dadat, as ponde
rosas razões apresentadas por V. Ex.°, resolveram aceitar o v / 
pedido de demi-são do cargo, que vtnha exercendo•, cie Secretário- 
-Geral da Comissão P'ró-Casa da Criança, ‘embora com bestan
te pena, em vê-ta da mviítai valiosa colaboração sempre pr\^stade\ 
por V. E x à referida Comiissão, o que reconhecidamente agrade
cem, bem como a vosra eventual colaboração, quamdo necessária, 
já que, não é possível contar com carácter efectivo».

Pela parte que nos toca, como periódico que bem de perto 
temo$ feito os possíveis de acompanhar, aplaudir e incitar os em
preendimentos de vulto que venham enriquecer a nojsa vila, la
mentamos sinceramente a escusa do cargo que estava confiado ao 
nosso colaborador, pois rconhecemos que nos dias de hoje, os 
elementos de valor, escasseiam por todo? os lado:, nomeadamen
te no seio recreativo, desportivo e benemerente, pelo que a per
da daquele e doutros valores é sempre de lastimar, pois que, mais 
tarde ou cedo, muito se há-de reflectir na vida das colectividades 
ou noutras organizações, o mesmo é dizer que o afastamento 
desses que muito poderiam fazer em p'rol de tantos outros, afec
tará a vida colectiva.

Todavia, queremos aqui frizar que em. nada é afectada a 
nossa modesta comparticipação no apoio, defesa ou propaganda 
da bela iniciativa que a simpática Associação de Socorros Mútuos 
Nossa Senhora da Conceição (Montepio), meteu ombros, pois, 
felizmente, poderemos contar nas. nossas fileiras o nosso dedicado 
colaborador para continuidade do que até aqui o nosso modesto 
jornal vinha dando publicidade, devendo por iíso «A Província» 
esperar e contar a merecer a continuação de informes de modo a 
não prejudicar a nossa missão ou daquele aquem está confiado o 
trabalho que até aqui ninguém poderá contestar. Terminando, ape
lamos e esperamos da Comissão P ró-Ca-sa da Criança a sua cola
boração de modo a facilitar a missão do nosso redactor, tal como 
até aqui tem sucedido.

AS JUNTAS DE FREGUESIAS
Continuação da 1.“ pág-.

mento de direitos e deveres, com
0 fim supremo, exclusivo, de se 
cuidar dos interesses e deveres, 
Win o fim supremo, exclusivo, 
'k se cuidar dos interesses em 
causa.

Há numerosos problemas que 
^  Juntas compete estudar e so
lucionar, na justa medida das 
SUas atribuições, é óbvio; mas 
?Ue. muitas vezes, têm sido des- 
CUrados e se convertem em ele
mento de malquerença ou anti- 
Patia: o da indigência; o da me- 
ftor escolha dos jardins e logra
douros públicos; o da atenção 
‘fevida à caracterização indus- 
toal ou comercial de muitas pra- 
Ças °u ruas, com o objectivo de 
evitar incómodos ou até perigos 

 ̂ monta à vizinhança, mercê 
a instalação de determinados 

“̂ talebecimentos (drogarias, por 
templo); o da assistência aos 

vâIidos e desempregados; o das 
Crianças abandonadas, durante
03 afazeres profissionais d o s  
jjals; o dos estudantes pobres; o 

repressão do vício do álcool e

do jogo, quando conduz a conse
quências funestas, senão mesmo, 
em tantos casos, fatais, irreme
diáveis.

Tão importante assunto já  foi, 
aliás, criteriosamente desenvol
vido na grande Imprensa da ca
pital — «Diário de Notícias» de 
17 do mês findo para  que cha
mamos, com a devida vénia, a 
atenção do leitor — nunca sendo 
demais as apreciações e comen
tários que se façam em capítulo 
de ta l relevância.

A lista das novas Juntas su
jeitas ao voto eleitoral, já  pelos 
nomes que informou, já pela acei
tação que lhes foi conferida, tor- 
na-se penhor seguro da eficiên
cia da administração. Que elas 
sejam, de facto, o melhor sus
tentáculo moral e social da F a 
mília, sempre atentas às suas 
necessidades e justas aspirações, 
quer agindo directamente, quer 
levando, sem delongas escusa
das, ao conhecimento superior os 
casos ou problemas fora do seu 
âmbito.

Zuzarte de Mendonça Filho

Pedidos de Madrinhas 
de Guerra

Por intermédio do nosso jornal 
íoiicitam madrinhas de guerra, para 
conforto espiritual, Luís António 
Assis Costa Pires, 1.° cabo de Ca
valaria n.° 8/59, do Grupo de Dra
gões de Angola, Caixa Postal n.° 
5.152 — LUANDA; e, Joaquim 
Mendes da Costa Veiga, íoldado 
n.° 865, da 3." Companhia B. C. E., 
Apartado 20 — GOA (índia Portu
guesa) .
Estes dois interessados encontram- 

-se ali em serviço da Pátria, e dese
jariam encontrar madrinhas, que pe
las suas palavras de encorajamento 
lhes dessem o necessário conforto e 
resignação, para o bom cumprimen
to dos seus deveres militares., aguar
dando o seu regresso à Metrópole. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

P E R D E U - S E
UM PORTA MOEDAS, com 

anel e aliança, de estimação, entre 
Lançada e o apeadeiro de Sari
lhos.

Pessoa pobre agradece e gratifi
ca, pela sua entrega nesta redacção.

Festas 
Populares 
de S. Pedro

De harmonia com a  delibera
ção de 27 do corrente, o sr. P re
sidente da Câmara procedeu a 
diligências, para constituir a  no
va Comissão das Festas de S. 
Pedro, convidando para seu Pre
sidente o sr. Humberto de Sou
sa, com quem procurou obter co
laboração de várias pessoas. Fe
lizmente, foram coroadas de êxi
to os seus esforços; e, assim no 
passado dia 29, o sr. Presiden
te do Município, recebeu no seu 
gabinete a nova Comissão, que 
lhè f o i  apresentada pelo sr. 
Humberto de Sousa, com pala
vras de elogio e fé, nas suas 
qualidades de trabalho.

O sr. Presidente da Câmara 
agradeceu a aceitação do convi
te, que lhes foi feito para cola
borarem nas Festas «A bem do 
Montijo», ratificou-lhes a confian
ça já  implícita no convite que 
lhes foi dirigido e assegurou-lhes 
a habitual colaboração pessoal e
o patrocínio do Município.

A nova Comissão, tem a se
guinte constituição:

Humberto de Sousa 
Alvaro Avelino da Veiga Serra 
António Carlos Canastreiro 
António Lopes Tavares 
Ary da Cruz 
Eduardo Baeta 
João da Costa Cartaxo 
João Ferreira da Veiga Serra 
João Soares Falua 
Joaquim de Sousa Gregório 
Luís Onofre 
Mário Vicente

Form atura
Formou-se em Medicina, na Uni

versidade de Coimbra, no passado 
dia 29 de Outubro, o nosso dedica
do assinante em Leiria, onde reside,
o nosso conterrâneo sr. João dos 
Santos Tormenta.

O nóvel médico que, há pouco, 
completou 25 anos de idade, é um 
dos casos mais interessante^ da nova 
geração, pois de natureza humilde, 
ga:a de muita estima na sua terra 
natal, conseguindo com a sua inteli
gência, e, o esforço de seus pais,
— João Gonçalves Tormenta e D. 
Lucinda dos SantOj Baeta, concluir 
brilhantemente a sua formatura.

Ao novo clínico e a sua ex.ma 
família, dirigimos as nossas felici
tações, auspiciando-lhe um futuro 
muito venturoso, como preito de 
amizade dos seus conterrâneos mon
tijenses.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

M O N T I J O  

Joaquim Freire Caria 
AGRADECIMENTO
Sua família agradece a todas as 

pessoas que se interessaram pelo 
decorrer da sua doença; àquelas 
que, por qualquer modo, lhe mani
festaram o seu pesar por motivo 
do seu falecimento; ou, acompanha
ram o extinto, à sua eterna morada.

A todas se agradece e pede se
ja relevada a falta, se a alguém o 
não fizerem directamente, por lapso 
ou desconhecimento de moradas.

f a r m á c i a s  d c  Q a r v iç o

5.‘ feira, 5 — G I R A L D E S
Telef. 030 008

6.“ feira, 6 — M O N T E P I O
Telef, 030 035 

Sábado, 7 — M O D E R N A  
Telef. 030 156 

Domingo, 8 — H I G I E N E  
Telef. 030 370

2." feira, 9 — D I O G O
Telef. 030 032

3." feira, 10 — G I R A L D E S
Telef. 030 008

4." fijira, 11 — M O N T E P I O
Telef. 030 035

y le t ím  Q elic jítrsv

Vida Católica
HORÁRIO DAS MISSAS

NOVEMBRO

5.“ feira, 5 — às 8,30; 9 ,e 18 h.
Ofício de Deifuntos e Mis
sa de Requiem.

6.* feira, 6 — às 9 e 18 h..
Sábado, 7— às 8, 8,30 e 9 h.. 
Domingo 8 —na igreja Paroquial de

Montijo, às 8, 10, 11,30 
e 18 h., acção de, graças 
ao SS.mo); na Igreja Pa
roquial do Samouco, às
9 h.; na Capela do Afon
soeiro, às 9 h.; no San
tuário da Atalaia, às 10,30 
h.; na Jardia, às 16 h.

FIAT-500
Vende-se barato. Tratar pelo 

TELEFONE 034 108. 
* * * * * * * * * * * * * * *  

r a p a z

Precisa-se na Drogaria 
Montijense — MONTIJO

0 Padre Cruz
Continuação da 1 .° pág.

Por toda a  parte, onde se es- 
tadeavam a pobreza e a dor, era 
certo encontrar-se, como um bál
samo divino de misericórdia, o 
rasto  da sua bondade, e éco da 
sua prègação, o perfume daá 
suas bênçãos.

Percorrendo os escaninhos 
mais lôbregos de Lisboa, onde 
raras vezes penetravam a luz da 
verdade ou o calor da ternura,
o padre Cruz infatigavelmente 
semeou o perdão e a esperança 
numa tarefa salvadora, junto 
dos desgraçados e dos miserá
veis, dos doentes e dos desalenta
dos, dos pecadores e dos venci
dos.

E assombrava, como um ho
mem de aparência tão voluntà- 
riamente apagada — curvado, 
modesto, isolado — irradiava um 
tão aliciante fulgor de grande
za e de captação espirituais. Ê 
este, decerto, um dos segredos 
das personalidades que a Provi
dência escolhe para as missões, 
que transcendem sempre a m ar
cha habitual da vida e a  acção 
tão limitada dos homens».
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Notícias
D iv e r s a s

(Continuação da 1.“ pág.)
— Não parece necessário fazer-se a  

reconstrução, no mesmo local, da  igre
ja de S. Domingos — assim  apurou o 
«Diário Popular» na conclusão de um 
iaquérilo, em que depuseram  artistas, 
escritores e numerosos leitores do jor
nal. Preconiiza-se a  am pliação da  zona 
da Praça da FigueiTa, pela demolição 
dos prédios que rodeiam as ruínas de 
S Domingos, destinando-se à nova 
igreja o centro do grande largo.

— Reabriu, com um original portu
guês, o Teatro Nacional D. M aria II. 
Ao espectáculo, em que foi apresenta
da  a  peça «O lugre», de Bernardo 
Santareno, assistiiu o Presidente Amé
rico Tomás.

Trata-se de um espectáculo de  in
tensidade dram ática e  em nível artís
tico excepcional, segundo acen tua a 
crítica da  Impreaisa da  manhã.

— Dois mil contos foram concedidos 
por um empréstimo, da  Caixa Geral 
de Depósitos à  C âm ara M uniapal de 
Cascais, p a ra  serem utilizados nas 
obras da  rede de saneam ento da  vila.

— As obras de am pliação das re 
des de ág u a  de Portimão e da Praia 
da Rocha, estão orçadas em 2.000 con
tos.

— Segundo noticia da Beira — Mo
çam bique — um gigantesco tubarão 
com 400 quilos de peso, foi pescado 
de bordo do navio «Sofala», fundeado 
no porto de Nacala, por um dos seus 
tripulantes. Só o íigado do peixe, pe
sav a  120 quilos e media mais de dois 
metros de comprimento.

— Num encontro de  voleibol, entre a 
equipa feminina da Mocidade Portu
guesa e a  secção feminina da  Falange 
da Madrid, foi aquela  vencedora por 
3-1.

— O r.ovilheiro português losé da 
Gam a, foi aplaudido em ambos os seus 
novilhos, cm Mérida, tendo-se mostrado 
muito voluntarioso n a  véspera na  mes
ma localidade.

— Toronto é actualm ente o maior 
centro português do C anadá, contan
do a  colónia portuguesa da  referida 
«ddade, mais de  quatro mil pessoas 
— revela o jornal «Luso-Canadiano».

Baixa da Banheira
Continuação, da, 5.° página

da Banheira, para que julguemos 
trazer algo de novo ao caso, ser
vindo apenas para interessar mais 
uma vez a Câmara Moitense, na 
solução deste importante assunto.

Mas... dar-se-á o facto do nos
so Município ignorar, (no seu a:- 
pecto afrontoso e imoral), que o 
auto-tanque da limpeza efectua a 
recolha dos dejectos humanos, em 
plena hora de maior movimento, — 
como sucedeu hoje —, em que fo
mos «mimoseados», (nós, e os ou
tros banheirense^), na rua que ser
ve de Mercado, com o fétido, que 
resulta da baldação dos escremen- 
tos, e com o espectáculo trágico- 
-cómico, do homem do auto-tanque, 
vazando neste a «porcaria» dos bal
des, em gesto simultâneo com os 
homenjS 3o peixe, da came, da hor
taliça, da criação, do.j bolos e da 
fruta, ostentando ao público, em 
gesto reclamatório, o artigo para 
venda?

Quererão dizer eles — (os ho
mens da recolha e os da venda) — 
na simultaneidade dos iseus gestos 
ocasionais, que «isto era aquilo»?

Sarcasmo e ironia, mágoa, imen
sa mágoa que resulta de sermos nás, 
operários, que com a força do,j nos
sos músculos, rasgamos esta estra
da (a única coisa boa, desta ter
ra), por onde passam em veloci
dades meteórica®, aqueles que, fie 
não fosse este facto, teriam tempo 
para verificarem que, com alguma 
razão, se chama à Baixa da Banhei
ra — a imunda... e mandassem — 
em simpleis e humno gesto — que a 
-ecolha ie efectuasse a horas con
venientes.

João Maria. Campos

JANTAR DE MATANÇA
Continuação da 6.a página

le do Ano Bom, peguei na 
viola deles e quiz acompa
nhar... mas, foi impossí
vel... Assim que eu apanha
va o tom a música fugia lo
go para outro ! Tive que de
sistir!

Gargalhada geral e co
mentário da professora:

—  Fáltou-lhe a inspira
ção!

— Não, minha senhora, 
não faltou. A música é que 
era da mesma raça dessa 
tal poesia e não dava jogo. 
Eram guinchos dum lado, 
roncos do outro... pareciam 
porcos a chiar com fome...

O Luís sacristão até ar
mou um verso a dizer, que 
um Jazz a tocar em seu con
junto, era carro de bois a 
chiar com falta de unto... 
E digo-lhe mais: Como os 
instrumentos ficaram lá em 
casa a guardar, porque o 
Jazz voltava no dia de Reis 
e não mereceu a pena levá- 
-los, eu, no dia seguinte, pe
guei na viola para recordar 
velhos tempos e, como a te
lefonia estava dando músi
ca popular portuguesa, logo 
acertei no acompanhamen
to. Não imagina, minha se
nhora, o prazer que senti ao 
acompanhar muito piani- 
nho, muito pianinho, uma 
dessas melopeias com letra 
de Guerra Junqueiro musi
cada por Tomaz Borba, a 
moleirinha:

...toc... toc... toc...

—  Albertmo! grita da co
zinha a dona da casa —  cor
re ao páteo que anda lá um 
boi solto!

Num súbito arrastar de

cadeiras, levantá-mo-nos e 
seguimos o dono da casa, 
até ao páteo, onde um dos 
moços, dos que estavam 
ceamdo na cozinha se acer
cava já do animal, e, The 
deita/va a mão a uma das 
hastes a encaminhá-lo para 
o estábulo. E  o boi seguia-o 
a estender a língua para 
lamber-lhe a cabeça que ele, 
saindo à pressa, não tivera 
tempo de cobrir com o bar
rete.

(Continua)

Nota do autor:
Numa pensão familiar de certa 

aldeia da Estremadura, onde passiei 
alguns dias, assisti a uma interes
sante discussão sobre poe;ia, que 
procurei relatar nos três artigo^ que 
junto, intitulados: — «Jantar  de 
Matança», «Costeletas ao Almoço», 
e «Cabeça cie Porco Giiizada» nas 
quais, para evitar melindres, omiti 
o nome da Terra e troquei os das 
pessoas.

J. P. Ventura

BASQUETEBOL
O Montijo consentiu o empate . . .  

Montijo, 39 — Mundet, 39
Jogo realizado na penúltima sex

ta-feira, 30 de Outubro, à noite, 
no campo «Luis de Almeida Fi
dalgo», a contar para o Campeona
to Regional de Setúbal.

Após o desaire sofrido perante 
a «Cuf», esperavamo.2 que a equi
pa montijense ise precavesse, para 
que tal não tornasse a acontecer, 
poilS, que a sua repetição pode afas
tá-la definitivamente, de uma pos
sível classificação, para o Campeo
nato Nacional da 1.‘ Divisão.

A partida começou com os visi
tantes a senem os primeiros a mar
car pontos, a terem vantagem até 
chegar a0;S 12-12, altura em que o 
Montijo os ultrapassou, para ter
minar a primeira parte, a vencer por 
25-18.

Na segunda parte, a equipa mon
tijense quebrou de rendimento, tei
mando em jogar com dois «pivo-

tes», o que deu azo a defesa ficar 
desguarnecida, facto esse que os 
jogadores visitantes, bastante rápi
dos, aproveitaram para se aproxi
marem do cesto, sem qualquer es
torvo e a converterem em pontos.

Mesmo, assim, o Montijo podia 
ter triunfado, pois a escassos mi
nutos do fim, ainda vencia o adver- 
iSário pela dilerença de dois pontos.

Bastava, portanto, reter a bola 
néfse pouco tempo que faltava, pa
ra a vitória lhe sorrir.

A continuar, assim, o Montijo, 
está comprometendo a sua possível 
classificação, para o Campeonato 
Nacional da 1.“ Divisão.

A arbitragem esteve a cargo dos 
srs. Frederico Sobral e Hermínio 
Castro, que fizeram bom trabalho.

Em reservas, o Montijo triunfou 
pelo expressivo resultado, de 41-22, 

José Rosa.

H. VÁULTIER & C.
MATERIAL 

«NUFFIELD UNIVERSAL»
Tractores de rodas, equipados com 
motor «BMC» Diesel, de 37 HP e 
53 HP com sistema hidráulico, para: 
Alfaias «RANSOMES», charruas de 
aivecas e discos, grades de discos, 
cultivadoreis de molas e subsoladores

«MATERIAL VAULTIER»

Debulhadoras de 1,10 m. e 1,07 m.
Debulhadoras de traves 

Enfardadeira® mecânicas e manuais 
Crivos seleccionadores 

Tararas manuais
Descaroladores mecânicas e manuais 

Sachadores tipo «Planet»

MATERIAL «COCKSHUTT»—Charruas de aivecas e de discos, gradès de discos
D I V E R S O  M A T E R I A L

Debulhadoras «DANIA», de 0,40 m. e 0,60 m. -— Termo-batedoras~extractoras «FELIU» — Reboque® 
para 5.000 quilos de carga — Motocultores «LABOR» — Corta - raízes e corta - forragens «SAINT- 

-HUBERT» e «DOLLÉ» — Filtros, CARLSON para vinhos, azeites, refrigerantes, etc.
Material para lavagem e enchimento de garrafas para as indústrias de refrigerantes, vinícola, etc.,

Extintores

«ALERTA

e todo o material de pro
tecção contra incêndios

MOTO BOMBAS

de todos os tipos 
ELECTRO BOMBAS

para fins agrícolas

MOTORES DIESEL

de 8 a 1000 HP 
para regas, moagens, 
lagares, serrações, etc.

Lubrificantes
«ESSO*

e
kEAGLGIL superlube

Novos Almirantes 
e Comodoros Navais

foram promovidos pelo Conse. 
lho de Ministros

O Conselho de M i n i s t r o s  
resolveu há, dias promover algu
mas das mais distintas figuras 
da nossa Marinha de Guerra, a 
novos postos superiores, em re-

■nhecimento aos seus valiosos 
serviços, prestados à Nação.

Assim ascenderam aos cargos 
de contra - almirantes, os srs. 
comodoros Newton de Macedo, 
João Moreira Rato, Luís Celes
tino da Silva e Luís Noronha An
drade; e, a comodoros, os srs, 
capitães de mar-e-guerra, Ar
mando Júlio Roboredo e Silva, 
Henrique dos Santos Tenreiro, 
Carlos Cardoso de Oliveira e 
Joaquim dos Santos Oliveira Jú
nior; este último senhor, natural 
de Montijo.

O sr. Comodoro J o a q u i m 
dos Santos Oliveira Júnior, que 
conta 58 anos de idade, é filho 
do estimado montijense sr. Joa
quim dos Santos Oliveira, — 
que foi figura destacada neste 
concelho, — já falecido —, e da 
sr.a D. Matilde Gouveia dos 
Santos Oliveira; sobrinho dos 
nossos prezados amigos, srs. 
Justiniano António Gouveia, Fir- 
mino Augusto da Silva Gouveia 
e José Rodrigues Gouveia; e ir
mão das sr.a> D. Maria Antónia 
dos Santos Oliveira e D. Matilde 
dos Santos Oliveira, todos resi
dentes nesta vila.

Este novo comodoro, alistou- 
-se na Armada em 15 de No
vembro de 1920, ascendendo a 
guarda-marinha, em 29 de Feve
reiro d,e 1924, e um ano mais 
tarde, a  segundo tenente.

Em 30 de Junho de 1931, foi 
promovido a  primeiro tenente; e, 
em 1942, a captião-tenente.

Em 31 de Março de 1953, atin
giu o posto de capitão de fraga
ta, e em 16 de Maio de 1958, o 
de capitão-de-mar-e-guerra,

A sua brilhante folha de ser
viços, regista numerosos louvo
res e citações, pela forma como 
sempre se desempenhou dos car
gos e missões, a que foi chama
do a cumprir.

Desde Outubro d.e 1958, que 
desempenhava as funções de V 
comandante, da Escola de Mecâ
nicos e de Alunos Marinheiros e 
possui várias condecorações W 
cionais e estrangeiras.

A este ilustre montijense e 
sua ex.“ família, endereçamos as 
nossas sinceras felicitações, Pe' 
la honrosa distinção que agora 
lhe foi conferida, fazendo votos 
pela continuação de tão precio- 
sa existência, que constitui u* 
título de honra para a  sua terra 
natal.

Casas Económicas em Li
Continução da 1." Pá8'

não podiam concorrer à atribu1' 
ção de casas económicas.

Esta iniciativa integra-se 
plano de construção de 
económicas com dinheiros fla 
Previdência, oportunamente ajuS 
tado entre aqueles Ministérios ® 
ao abrigo do qual se pudera111 
já  edificar mais de 1.500 mora 
dias em Lisboa, Porto e Que'uZ’
estando projectada ainda a COflS'

trução de outros bairros no P°r 
to, Vila Nova de Gaia, Marin̂ a 
Grande, S João da Madeira, 
troncamento, Alferarede, ^  
quinha, Rossio ao Sul do TeJ0, 
Oeiras, etc..
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doMinho ao Guadiana
0 ce«> de S e t ú b a l

( P o r  Rui O l i v e i r a )

SETÚBAL, 2-11 — O Presiden- 
da Delegação do Grupo «Os 

sés», de Setúbal, sr. José Ferrei- 
i Pena, avistou-se há dias cora o 
, Joaquim Portugal Coelho, d e l e -  

Ijdo em Setúbal do Grupo Ono- 
lástico «Os Joaquins», para estu- 
Ijrem a possibilidade de aluguer 
lana sede, onde ficarão os dois 
ppos conjuntamente instalados e 
lendo por finalidade o desenvolvi- 
iellto e maior expansão das acti- 
tidades destes Grupos Onosmáti- 
js, em Sítúbal. Cremo.5 que tal 
líciativa, ie chegar a bom termo, 
mitos benefícios irá trazer aos 
issociados de ambos os grupos, em 
Setúbal.

-  Passou em 19 de Outubro 
ado, o 76.° aniversário da funda- 
pó da Associação dos Bombeiros 
íolimtários de Setúbal, tendo tal

passado despercebida, pois não 
à elaborado qualquer programa 
Estivo, mesmo simples. Parece ina- 
reditável este facto, pois ap:nas ie 
éandeirou a fachada, o que aliás 
: faz aos domingos e feriados. Faz 

que se verifique em Setúbal 
il falta de bairrismo e se deixem 
®ar estas datas, sem qualquer 
::o assinalável organizado, pjlos 
ctuais dirigentes daquela associa- 
lo.

* * *

-  Festeja no dia 11 do corrente, 
22.° aniversário da Sua fundaçãc, 
Associação dos Bombeiros Volun- 
«os de Palmeia, cujos dirigentes 
íidtamos.

* * *

~ Na Capela do S?nhor Jesus 
1 Bonfim realiza-se no dia 11 do 

a festa em honra de S. 
krtinho, com missa solene às 9 

e' às 17 h. com prática e bên- 
* do SS.mo e conclusão da festa. 

♦ * *

No Grande Salão Recreio do 
!rvo. o Cine Clube de Setúbal pro- 
lVeem 13 do corrente, pelas 21,30 

5 sessão de cinema dedicada 
' seus associados, com exibição 
1 fóffle «O Conto do Vigário» e 
^«ntários. No dia 17, na sua 
*■ Pelas 21 horas., terá lugar a 
*30 da assembleia geral. No dia 

21,30 h„ também na sede 
•,frá uma sessão de música gra-
ida,

♦ * *

A Agência de Viagens e ^u- 
^  Belos organiza no dia 11 do 

uma excursão á Golegã, 
^asião da Feira de S. Marti- 

} partidas de Setúbal e Pai- 
’ 6 h, e Azeitão às 5,30 h„

PreÇo de 60$00 com regresso pe- 
^ horas.
çOpresa não se responsabiliza 
tran.sporte dos passageiro,; que,

- !eni as suas requisições de 
!> depois das 21 horas, da

^  da partida.

taram no domingo dia 1, 
n*a do Anjo, 0£ dirigentes do

Grupo Desportivo «Os Celtas» de 
Setúbal, onde assi.;tiram às festas em 
honra de Noisisa Sr.“ da Redenção, 
que atrairam àquela localidade inú
meros forasteiros e cuja procissão 
foi imponente.

Mais tarde, estiveram na :ede do 
Quintajense F. C. cujas instalações 
visitaram e reuniram-se depois num 
jantar de confraternização, no de
correr do qual usaram da palavra 
os dirigente; José Peres, Fernando 
Ataíde e Rui Oliveira e por último 
o presidente do Grupo António Tra
vassos, que fêz votos pelas prospe
ridades do Grupo e para que reine 
sempre união; pois que a união faz 
a fõrça. Estas festas terminaram 
com arraial nas noites de 31, 1 e 2, 
constando de quermesse, conoírtos 
musicais e bailes, abrilhantados por

conjuntos de Palmeia e Quinta do 
An)o.

* * *

— Os filiados do C-ntro Extra- 
Escolar n." 1, da M. P. de Setúbal, 
promoveram no domingo um almo
ço de homenagem ao seu coman
dante de Centro C. G. Vasco Mar
tins que recentemente se deslocou 
a Angola, integrado no Cruzeiro 
Gago Coutinho.
Assistiram o director do G?ntro sr. 
Rui Cândido, os dirigentes src. prof. 
Domingos do Rosário e Ajú Gomes, 
António Egidio Ramos antigo co
mandante do Centro, o homenagea
do, graduados, antigos e actuais fi
liados.

No decorrer do almoço, que de
correu num ambienle de franca ca
maradagem, usou da palavra o di
rector do Centro ,;r. Rui Cândido, 
que agradeceu a presença de todos 
e se referiu à honra que tinha sido 
para Setúbal e para o Centro E. 
Escolar, a ida do comandante do 
Centro a Angola. A finalizar, o ho

menageado agradeceu as provas de 
simpatia e amizade com que o cu
mularam e referiu-se a traços lar
gos à sua estadia em Angola.

Enfim uma bela festa de confra
ternização de espírito M. P..

♦ * *
— O programa «Vozes do Sado» 

de Setúbal, de organização Alírio 
Vinhas, do qual fazem parte alguns 
amadores setubalenses e o «Con
junto Musical Riviera», com o ,;eu 
vocalista António Pina, deslocou-se 
no passado sábado ao Estoril, onde 
actuou num espectáculo de varieda
des seguido de baile. Na parte de 
variedades exibiram-ie com geral 
agrado, Vitor Hugo, Rogério Afon
so, Armando Carvalho, Manuel dos 
Santos, Liete Maria e outros.

Este agrupamento deslocar-se-à 
em breve novamente ao Estoril, on
de dará um espectáculo por ocasião 
da inauguração da nova sede do 
«Grupo Desportivo Estoril Praia». 
Felicitamos este agrupamento setu
balense pelo êxito alcançado, (C)

E M P R E S A  F A B R I L  DE  M Á Q U I N A S  E L É C T R I C A S
-S .A .R .L .-

f A B R I C A :  A R R O T EI A -  s.  M A M E D E  DE I N F E S T A  ------- T E L E F O N E :  1 9 5

AGENTE EXCLUSIVO PARA ESTA Z O N A :

------------------ E .  I . E  L .  ------------------

Rua de S. Paulo, 105-107 — L I S B O A

Afhos Vedros
ABASTECIMENTO DE AGUA 

A ESTA FREGUESIA — Confor
me já relatámos na semana tran
sacta começaram na semana finda 
em 24 do mês findo, os trabalhos 
de abertura de valas para o assen
tamento de tubagem, destinados ao 
abastecimento de água a Alhos Ve
dros, Bairro Gouveia e Baixa da 
Banheira, cuja conclusão se prevê 
para o prórimo ano.

No concurso público efectuado 
oportunamente no Município da 
Moita, foram aprovadas por serem 
as mais favoráveis, as seguintes 
propostas: Abertura e tapamento 
de valas — 363.864$30; Forneci
mento e assentamento de tubagem 
(Lusalite) — 1,326.692$20; e cons
trução civil (António Tavares Bap
tista) — 1. 311.910$60.

Assim, esperamos que dentro em 
breve as populações destas locali
dades vejam satisfeitas as úuas le
gítimas pretensões, mercê dos bons 
esforços da sua edilidade, à frente da 
qual se encontra, desde há meass, 
o sr. Dr. José Mendes Pires da Cos
ta, o qual tem dedicado o maior ca
rinho à satisfação dos anseios da 
numerosa população desta fregue
sia. (E.)

Baixa da Banheira
CONTINUARA POR ESQUE

CIMENTO, OU FALTA DE 
LEMBRANÇA A SINALIZAÇAO 
DA PASSAGEM DE NÍVEL A 
NASCENTE?... — A fatalista e 
tão comentada passagem de nível 
a nascente desta localidade, a que 
não isó nós largamente nos temos 
referido, mas ainda também as vá
rios orgãos da imprensa diária, con
tinua tal qual como «dantes» des
protegida de qualquer meio de si
nalização de aproximação de com
boios.

Isto é, em cuja via continuando 
correndo o grave risco de novas fa
talidades, tanto na destruição de 
algumas centenas das várias espé
cies de veículos que por imperiosa 
necessidade são forçados a atra
vessá-la diariamente, como também 
a perda de vida ou vidas, de alguns 
dos milhares d? seres humanos, que 
em vai-vem, ie vêem em idênticas 
circunstâncias.!

Entrou em funcionamento, um 
novo edifício escolar, situado a pou
co mais de duzentos metros, cuja 
frequência se eleva a algumas cen
tenas de crianças de ambos Os se
xos; estas, na generalidade, uns se
res ainda inconscientes de raciocí
nio. O que se espera, mais de mo
mento a momento?

Como já se disse, novas ocorrên
cias e de graves consequências, a 
lamentar!...

Nestas circunstâncias sentimo-nos 
mais uma vez, fazer duas pergun
tas; — Continuará por esquecimen
to ou falta de lembrança, a sinaliza
ção há muito solicitada, ou aguar
dará a C. P„ que surjam novâs 
tragédias?!...

Seja como for! Por no:sa parte 
voltamos a lembrar à Ex.ma Ad- 
ministração-Geral da respectiva en
tidade, a urgente e rigorosa solução 
de tão magno problema!!!

(C )

IMUNDÍCIES QUE ENTRIS
TECEM... Baixa da Banheira, 11 
de Outubro. — Já está, por demais 
debatido o problema da ausência 
absoluta e total, das mais elementa
res condiç&ís de higiene da Baixa

Confiram nai 4° página
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Literária
Bati...
Bati novamente...
Na janela de fronte, apa

receu uma vizinha:
«Se procura o senhor 

Soares, ele não está. Foi a 
Lisboa, e só volta amanhã, 
na carreira ãas nove».

Eu ia tra ta r de assunto 
inadiável. Resolvi ficar, pa
ra  o dia seguinte.

Indicaram-me a casa. do 
senhor Albertino, onde tal
vez arranjasse pousada. Era 
no fim da rua, um prédio 
alto a fazei* esquina para o 
largo em frente à igreja.

Esta rua, estrada nacio
nal, asfaltada, era a princi- 

al da aldeia. Composta de 
boas moradias ramificava- 
-se dum lado e do outro, em 
ruazitas estreitas de caze- 
bres baixos e pobres.

O senhor Albertino, a 
quem fui pedir hospedagem
— pagando, é claro! quiz 
-.inda saber, depois de eu ter

to quem era e donde vi
nha, a natureza do negócio 
que ali me levava. Satisfei- 

\ a curiosidade, franqueou- 
-me a casa, fazendo-me en
tra r  pela porta do balcão do 
seu estabelecimento, para 
uma sala interior onde en
contrei, sentados a ler o jor
nal, dois sexagenários bem 
conservados, a quem ele dis
se à laia de apresentação:

— Chegou mais um com
panheiro para o jantar. Es
te senhor veio de longe pa
ra falar ao Soares que só 
volta amanhã e por isso tem  
de cá ficar esta noite.

Curvei-me a cumprimen
ta r:

— Muito boas tardes!
— Seja benvindo!

O senhor Albertino teria 
os seus cincoenta anos. Era 
forte, espadaúdo e de boa 
fisionomia.

Para me por à vontade 
convidou-me a acompanhá- 
-lo numa volta, que ia dar 
pelo quintal e pela adega, 
nas trazeiras da casa.

Numa dependência por 
onde passámos vi, pendura
do na viga mestra, um por
co aberto a enxugar.

Fôra, disse-me, criado na 
cortelha e abatido naquela 
manhã. Era um belo exem
plar. Pesava doze arrobas. 
Num golpe, aberto a todo o 
comprimento do lombo, via- 
-se o toicinho com quási um 
palmo de altura.

Eu ia assistir a um jan
ta r de matança. Puxando 
conversa, vim a saber que, 
neste jantar se reuniam as 
forças vivas da terra. O se
nhor Costa, professor apo
sentado e mestre Lopes, re
gente da Filarmónica. Eram 
os dois convidados, que eu 
vira na sala. Faltava ainda 
chegar o compadre Custó
dio, regedor da Freguesia.

Seríamos ao todo, sete ou 
oito à mesa, entre os quais 
figurava como hóspede ha-

u
bitual D. Zélia, professora 
de instrução primária, inti
ma amiga da Tininha que
— lá por ser sua filha, dis- 
se-me o senhor Albertino,
— não deixava de ser uma 
pequena muito prendada. 
Tinha o sexto ano do liceu 
e deixara de estudar a con
selho dos médicos, por ser 
fraca.

O senhor Albertino era o 
presidente da Junta de Fre
guesia.

Apurei todas estas infor
mações, durante a volta pe
lo quintal.

Ao entrarmos pela cozi
nha, a dona da casa que 
presidia aos preparativos 
para o jantar, mirou-me cu

ja feita com as miudezas do 
porco, à qual chamam gola
da.. A boiar no arroz vêm- 
-se pedaços de cabeça de 
nabo para dar sabor desen- 
joativo. Depois, numa tra
vessa enorme, o cozido.

Os convidados servem-se 
de toicinho, osso de peito, 
língua, bucho, coração, bo
fe, etc. acompanhados com 
arroz enxuto e regado com 
óptima agua-pé ou explen- 
dido vinho, tinto e branco, 
à escolha.

Seguidamente, a p a r e 
ce na mesa uma travessa 
com carne frita  e outra com 
f e b r a s  grelhadas, para 
quem mais gostar.

Quando as travessas são

sentido a que chamam poe
mas!

— 0  senhor é um «bota 
de elástico»! Para com
preender os anseios da al
ma do poeta expressos nes
ses poemas é necessário ter- 
s e  uma certa preparação, 
não digo intelectual, quero 
dizer, certa intuição artís
tica que o senhor Costa — 
permita-me que lhe diga — 
não tem.

— Ora, bolas, minha se
nhora! Eu também fiz ver
sos no meu tempo de rapaz 
e, mais tarde, até o meu so
neto. Nunca fiz obra de me
recimento, porque não ardia 
em mim o fogo sagrado dos 
poetas, mas prézo-me de

p o r :  J O S Ê  F E R R E I R A  V E N T U R A
riosamente correspondendo 
à minha saudação com um
— «Viva senhor!»

— O jantar vai já para a 
mesa. Podes ir deitando o 
foguete, recomendou ela ao 
marido.

Duas serviçais, a seu la
do, cochichavam rindo.

* * *

Não maçaremos o leitor 
com o relato circunstancia
do dum jantar de matança, 
numa aldeia da Estremadu
ra, onde os usos diferem de 
terra  para terra. Nalgumas, 
como nesta, deita-se um fo- 
guête para avisar os convi
dados, O matador e mais 
pessoal de trabalho, sen
tam-se à mesa da cozinha. 
Os outros convivas, tomam 
lugar na sala de jantar.

Logo de entrada, vêm pa
ra  a mesa a terrina fume- 
gante, uma espécie de can

substituidas, por um açafa
te com maçãs reinetas, con
servadas de cama proposi
tadamente para este dia, e, 
por alguns pratos com no
zes descascadas e passas de 
uvas, é quando a conversa 
começa a ter animação.

Esperava eu assistir no 
fim do repasto, a uma par
tida de sueca disputada en
tre  os quatro ; ou, ainda, a 
qualquer discussão acalora
da sobre política ou foot- 
-ball e foi com surpresa que 
ouvi o senhor Costa, lá do 
fim da mesa em conversa 
com as duas senhoras, ele
var exaltado a voz a protes
ta r:

— Não me diga, D. Zélia, 
que a poesia modernista é 
superior à parnasiana! Nem 
poesia deve chamar-se a es- 
sas três ou quatro linhas 
irregulares de prosa sem

H I N O  DE  A M O R
( l  Iosí Ferreira Uentura, por simMD De ir a l le )

A voz de Deus, é um hino bendito,
Que vai embalando a maga ilusão;
A que perdura em nosso coração,
Como aleluia num eco infinito.

Se o mar da nossa vida ruge aflito,
A alma repete como oração;
O cântico belo da redenção,
Que vai alando moroso e contrito...

Para a nossa vida é sol matutino,
Que ilumina como fanal divino,
E nos chego a cegar com seu esplendor.

Ê por entre essa luz bela e premente,
Que vamos caminhando lentamente,
Sob a magia desse hino de amor.

Seisdedos Branco

saber apreciar a verdadeira 
poesia e de saber distinguir 
o trigo do joio...

—- Não acredite, D. Zélia, no 
que o senhor Costa diz —, inter
rompeu mestre Lopes batendo com 
a mão na mesa para se fazer ou
vir —, eu sei e posso afirmar que 
ele, há quarenta anos, colaborava 
com o pseudónimo di; «Phebus» 
num jornal literário de Coimbra, 
onde as suas produções eram mui
to apreciadas.

— Conheço esse género 
de poesia, — atalhou a pro
fessora. Basta ler João de 
Lemos, Soares de Passos; 
ou mesmo, Tomás Ribeiro 
nas suas composições fei
tas de encomenda, algumas 
em acróstico, para os ál
buns dos senhores das suas 
relações. Foram, sem dúvi
da, bons poetas no seu tem
po, embora maçadores na 
monotonia ritmica dos seus 
versos e na pobreza do as
sunto escolhido, mas este 
género de poesia, felizmen
te, já deu o que tinha a 
dar...

— Eu queria que a se
nhora D. Zélia me expli
casse o que vem a ser esse 
dom que eu não tenho1, es
sa intuição artística — dis
se o professor silabando as 
palavras —, e continuou, 
enquanto a professora man
tendo um ar superior e con
descendente se recostava 
na cadeira, encolhendo os 
ombros e trocando olhares 
significativos com Tininha, 
em cujos lábios aflorava 
um sorriso desdenhoso :

A intuição artística é 
apanágio do cultor das be
las artes que, tal como as 
definiram os antigos, são 
em primeiro lugar a Poesia, 
a Música e a Pintura. Ora

********

o verdadeiro cultor da arfe 
poética deve procurar 
pre associar à poesia a ml 
sica e até mesmo a pintura 
quando, à riqueza do 1%, 
se une a beleza do descriti- 
vo de certos quadros con», 
por exemplo, em Camões ai 
descrever «uma manhã cia. 
ra e serena» na Ribeira de 
Buina. Mas, presentemente 
o poeta modernista, põe de 
parte o estilo, a harmonia, 
da frase, a música do verso, 
a beleza dum quadro e bu 
ca, unicamente, em estrofi 
de duas ou três linhas, 
palavras sem ritmo,
rima e às vezes sem 1...
a que chama poemas, dizer, 
-nos o que se passa na sui 
alma em relação a ce; 
coisas que julga ver 
sentir. Onde está essa 
intuição artística, atril 
dos poetas do fim do séci 
passado que foi a éi 
mais rica e mais b: 
da nossa literatura?

— Por amor de Dm! 
disse a professora — n 
venha falar no velho lí 
mo rançoso, ultra-româi 
co, cheio de pieguices sets 
mentalonas; nessa ven 
lhaãa lamecha de Bulh 
Pato; ou mesmo, na n 
peia erótica de João 
D eus!...

— Dão-me licença! — 
mestre Lopes interrompendo a 
cusíão e dando-lhe outro rumo 
eu creio que a poesia sempre is 
ve maisi ou menos ligada à fflíá 
Já na Grécia antiga os aedos c 
tavam as suas composições tal 
mo mais tarde seriam music 
certasi obras poéticas de aoti 
consagrados. No poema draffi 
na opereta, na canção, anda» 
pre ligados poesia e música; 
acho, agora, absolutamente iH 
sivel musicar o?rtosi poemas 
por aí vejo nas páginas W* 
de alguns jornais...

— Não vamos mais 1(
— exclamou do meu la» 
regedor atento à discu
— eu, no meu tempo 
paz, pelava-me por 
nhar à viola fados e 6 
ções que se cantava® 
serenatas. Pois, aqui 
tempo, quando cá er 
aquele Jazz a tocar no

Continua na 3.a P^’

MÁXIMAS MORA1!
* O nascimento 

é igual; só as obi 
os homens

* A 
arnês 01 
recebé 
advertfiJiide.

* Quem quií= 
não aumente 
mas diminua n a ' 
não é pobre o que 
co, mas o que deseja

* O meio termo 
prodigalidade e a 
é a liberdade.
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