
A parga de Vascom  
mm para a India :

(Q U A D R O  D E  M A L H O A )

Ê «A Partida de Vasco da Gama>
Para a India» inhóspita e selvagem, ; 
Que ao Restêlo tanta gente chama,
A dizer seu adeus à marinhagem,

mÊÊÊÊÊÊÊÈÈÊÊÊÊm: IÉ11
E já o brauo mar ruge e clama, 
Enfurecido contra tal viagem

Aterra os marinheiros com sua imagem.

Mas em breve os receios são esquecida

E o mar e Adammtor são já vencidos.

E  eis porque na índia misteriosa, 
Estará eternamente P o r tu g a lt-^^ ^^m

Caldas da Rainha, 8/Junlio/1955
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A fPOPflA DOS BOdlBflROS
Não há desastre ou cala

midade alguma, em que não 
Apareçam os bombeiros.

Os jornais de quase todos 
°3 dias nos relatam a emo- 
'-'onante dedicação destes 
"tomens, sempre prontos a 
lrriscar a própria vida, pa- 
ta salvar a dos outros.
, 0 espírito que anima o 
r%ibeiro, marca a sobrevi
r i a  do ideal de fratemi- 

humana no mundo, do- 
Ĵ íiado quase exclusivamen- 
® pelo egoísmo que se fe- 
!;fla às necessidades do pró- 
wio.

Lemos a notícia dos so- 
fros levados há dias ao 

,lnjal onde se registou um 
lastre que matou um ho- 
Î  e deixou outro às por- 
^  da morte. Minutos de

pois lá estavam os bombei
ros, orientados pelos coman
dantes, que deixaram as 
suas ocupações, para acudi
rem ràpidamene onde a sua 
presença era necessária.

E esses homens, que as
sim se lançaram ao perigo,

Encontrávamo-nos a deam
bular, tranquilamente, no 
passeio duma das nosisas 
mais movimentadas ruas, 
quando a nossa despreveni
da atenção foi chamada, 
para uma vibrante exclama
ção, proferida, pouco mais 
ou menos, nos termos se
guintes: —

não ganham nada! Não os 
seduz a aura da fama, por
que sabem que os homens 
são volúveis, que depresisa 
esquecerão os benefícios re
cebidos; e, por vezes, até se

«Ê assim mesmo! Os mon
tijenses, nunca ligaram im
portância aos que são seus!» 
Eram dois 03 transeuntes, 
que animadamente conver
savam, em, de certo modo, 
ardorosa crítica a determi
nados factos da nossa vida

Continua na 5.» pág.
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Notas à  M argem  (I0)

N o t í c i a s  
D i v e r s a s

( D a  A N I )

De Portugal
— O caçador profissional Antó

nio Loução, de Nova Lisboa, 
abateu nos rios Luena e Zambe- 
ze, em Moçambique, 326 jacarés 
em 45 dias.

O caçador — veterano neste 
género de expedições — regres
sou a Nova Lisboa, com as pe
les de 322 jacarés, que seguirão 
para a Europa. .Segundo afir
mou, disparou 328 tiros.

— Ermelinda R o s a ,  de 87 
anos, de Degradas, que cegou 
há alguns anos, mas conserva 
a lucidez, apesar da idade avan
çada, sentiu há dias uma dor na 
boca, de que não fez caso, visto 
poucos dentes lhe restarem.

Porém, qual não foi o seu »s- 
panto, quando verificou que lhe 
tinha nascido um molar.

E com orgulho, que Ermelinda 
Rosa exibe o dente novo, às nu
merosas pessoas, que vão a  sua 
casa, para se convencerem pes
soalmente do fenómeno.

— O chefe do Estado agraciou 
a Federação Portuguesa d a s  
Colectividades de Cultura e R e
creio, com a  Comenda da  Ordem 
de Benemerência, depois de inau 
gurar vários melhoramentos na 
sede daquele organismo.

Continua na 4." pág.
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F o t o g r a f a  h o j e
a saudade de am anhã !

A toada publicitária radiofó
nica que nos trazem os nosso3 
receptores, é pobre, paupérrima; 
e em certos casos — coincidindo, 
quiçá, com os produtos de mais 
larga venda —- desgraciosa, ma- 
traqueante, sebosa, horrível. Há 
excepções, e é sobre uma delas 
que este cromo sai inspirado.
De facto, numa das nossas 

emisssoras reclamistas, ouvi há 
dias o anúncio duma m arca de 
artigos fotográficos de que se 
diz que fotografa hoje a sauda
de de amanhã. Ê uma frase- 
-reclamo subtil e graciosa, leve 
e profunda, aliciante. Encantou- 
■me, como flor que se ergue num 
deserto de anúncios secos, adus
tos como areias.

Associando ideias, este mês de 
Novembro é uma projecção Je 
saudade. Começa na festa dos 
Santos, essas almas puras que 
se aproximaram mais da perfei- 
Ção, cujos moldes o Criador pa
ta nós talhou, essas vidas de r.?- 
flexo cristão onde se espelha to
do o brilho da fraternidade, do 
amor e da renúncia. Festeja-se 
no 1 .° do mês a santidade dos 
pioneiros do Bem, sem o exem- 
Plo dos quais a  vida não podia 
W vivida; festeja-se a saudade 
to sua passagem terrena e a 
®udade da perfeição igual qua 
quereríamos para nós, sem a po
dermos alcançar...

No dia seguinte, 2 , impera a 
saudade dos n o s s o s  queridos 
toortos. Rostos sem viço, corpos

de escumilhas e crepes depõem 
sobre os mármores ou sobre a 
terra abaulada, imitando caixões, 
preces e crisântemos. E aí fi
cam, fenecendo lentamente às 
geadas das semanas novembri- 
nas, numa companhia piedcsa 
aos restos materiais das vidas 
que tomaram forma de eterni
dade.

Continua na 5.“ pág.

n u n c n  E m  e s p o im a
C O U B E  P O R T U G A L

Lusitos ! ... Certamente 
compreenderão, quanto esta 
pequena frase vos diz, quan
to este título nos recorda.

Proferiu-a já alguém e

por S E im D O S  BRDKGD
os Portugueses repetem-na 
com orgulho.

Talvez os vossos cerebro- 
zinhos ainda infantis, e que 
melhor sabem ver onde ca-

IMAGENS DE PORTUGAL

„  |  , T  r> A longas linhas de ameias velhas e
O l l N  1 r v n  as torres maciças, sobrepostas aos 

eternos penhascos suspensos sobre a vila e as suas 
ravinas arborizadas, justificariam, por si sós, uma 
viagem a Portugal!

MARTIN HUME 

Legenda do nosso brihante colega de imprensa «Jornalde Sintra»

1-12-1640 
1-12-1959

be uma bola, que uma na
ção, digam naturalmente — 
não está bem — Portugal 
já coube em Espanha, ses
senta anos!...

Para vós, Lusitos, cuja al
minha ainda em formação 
pouco vos diz, é assim; mas 
para nós, a quem o grande 
mestre que é o Tempo nora 
ensina o que há de mais belo 
e de mais horroroso, diz-nos

Continua na 5.” pág.

L S I  A  N E S T E  
N Ú M E R O :
ASSOCIAÇÃO EUROPE. 
DE COMÉRCIO LIVR.
D. ELISA DE OLIVEIRA 
SALAZAR 
BISPO DE LIMIRA 
IMPOSTO DE P O R T A  
GEM DA «PONTE MA 
RECHAL CARMONA» 
MONUMENTO EM TA VA 
REDE

* EMPRÉSTIMOS P A R A  
HABITAÇÕES 
NOTICIÁRIO LOCAL 
DESPORTOS

‘ TEATRO DE AMADORES
- DO M I N H O  AO GUA

DIANA
* PAGINA DE «ARTES E 

LETRAS»
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VIDA
PROFISSIONALiÃl ]

Médicos

Dr. Avelino Rocha 
Barbosa

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

Telef. 030245 — MONTIJO

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

Dr. Fausto Neiva 
Largo da Igreja, 11

Das 10 às 13 e das 15 à® 18 h. 
Telef. 030256 --------  MONTIJO

Dr. A. Gonçalves 
de Azevedo
Médico-Especialista

Boca e Dentes — Prótese
Consultas às 3.“ , 5." e Sábados: 

das 14 às 17,30 e das 19,30 às
21.30 h. — 2." e 4.a": das 17 às
21.30 h.
R. Almirante Reis, 134 — Montijo

Dr. Pinho e Melo
Consultas às Segundais, Quartas 

e Sextas feiras, das 16 às 18 horas.
R. Almirante Reis, 17-1.° 

M O N T I J O
R E S I D Ê N C I A  

Rua 4 de Infantaria, 31-3.°-D .to 
Telef. 686099 L I S B O A

Médicos Veterinários
Dr. Cristiano da Silva 

Mendonça
Av. Luis de Camões ~ MONTIJO 
Telef.s 030502 - 030465 - 030 012

Dl
Rua Bulhão Pato, 18
Consulta de Ouvidos, Nariz e 

Garganta

Dr. Emílio Alves 
Valadares

Todos os sábados, às 9 horas 

Análises Clinicias
Dr.“ Maria Manuela 

Quintanilha
Todos os dias, às 10,30 

Consulta de Oftalmologia
Dr. Elísio Morgado

Quintas-feiras, às 14 horas 

Consultas de Ginecologia
Dr.“ Isabel Gomes Pires

3 “  e 6."  feiras, às 16 horas

Parteiros
Armanda Lagos

Parteira - Enfermeira 
PARTO SEM DOR 

Ex-Extagiária das Maternidades de 
Paris e de Strasbourg.

De d a  — R Almirante Reis, 72 
Telef. 030 038 

De noite — R. Machado Santos, 28 
MONTIJO

Augusta Marques 
Charneira

Parteira - Enfermeira
Diplomada pela Faculdade de Me

dicina de Coimbra 
R. José Joaquim Marques, 231 

Telef. 030556 MONTIJO

Telefones de urgência
Hospital, 030 046 

Serviços Médicos Sociais, 030198 
Bombeiros, 030 048 

Taxis, 030 025 e 030479 
Ponte dos Vapores, 030 425 

Policia, 030441

PORTUGAL E A CONVENÇÃO 
DE ESTOCOLMO

Acabou de celebrar-se em 
Estocolmo, um aconteci
mento que ficará na histó
ria da economia mundial. 
Referimo-nos à Convenção, 
que cria a Associação Euro
peia de Comércio Livre. Ru- 
bricaram-na, a 20 de No
vembro, os delegados de se
te países: Grã-Bretanha,
Suécia, Áustria, Suiça, Di
namarca, Noruega e Portu
gal.

A finalidade primacial da 
Associação Europeia, é a 
expansão económica, a uti
lização racional de toda a 
mão-de-obra e dos recursos 
naturais de cada país, a es
tabilidade financeira e um 
mais alto nível de vida; en
corajar o aumento do inter
câmbio comercial entre os 
seus membros, removendo 
as barreiras do comércio; 
tais como, taxas aduaneiras 
e restrições à importação; 
estabelecer a ligação entre 
os sete países e o Mercado 
Comum e abrir gradualmen
te caminho para uma zona 
de comércio livre, abran
gendo toda a Europa Oci
dental. As actividades da A. 
E. C. L. serão estritamente 
limitadas ao campo comer
cial. Não haveria laços polí
ticos entre os sete países 
membros, nem orgãos supe- 
restatais.

Os produtos agrícolas se
rão objecto de acordos bila
terais, para que se atinja 
um suficiente grau de reci
procidade, entre as nações 
mais industrializadas; e, 
aquelas cujas principais ex
portações vêm da agricul
tura.

No que se refere a Portu
gal, o comércio de produtos 
agrícolas reveste-se de su
ma importância. Como afir
mou em Estocolmo o dele
gado português sr. dr. Cor
reia de Oliveira, secretário 
de Estado do Comércio, «é 
sobre o aumento da produ
ção agrícola e a industria
lização de uma parte consi
derável dessa mesma produ
ção que, em larga medida, 
se baseiam os nossos planos 
de fomento».

Também se teve em con
ta, nas negociações de Esto
colmo, a situação particular 
do nosso Paí> no domínio 
industrial. A s indústrias 
criadas entre nós, nos últi
mos vinte anos, e sobretu
do as que se encontram em 
período embrionário ou em 
vias de instalação, não po
dem competir, com as simi
lares do estrangeiro. Sem 
protecção pautai, teriam de 
morrer à nascença. O caso 
foi previsto na Convenção 
de Estocolmo.

O sr. dr. Correia de Oli
veira, referindo-se em Esto
colmo, a esta questão de vi
tal importância para o nos
so País, pôs em foco a so
lução encontrada para os 
nossos problemas específi
cos. «Refiro-me — disse o 
sr. Secretário de Estado do 
Comércio — ao ritmo de de

sarmamento tarifário das 
indústrias, que não se con
sideram como laborando pa
ra  a exportação e a possi
bilidade que nos foi dada, de 
introduzir direitos de pro
tecção para indústrias no
vas, em condições previstas 
e regulamentadas no anexo 
ao acordo».

Foram reconhecidas, por
tanto, as particularidades 
da economia portuguesa e a 
posição do nosso País, para 
o qual, — como disse jus
tamente o sr. dr. Correia de 
Oliveira — as reduções de 
direitos de importação têm 
de ser muito lentas e, nal
guns sectores, a redução não 
poderá fazer-se antes de um 
período de quinze anos. «A 
Convenção — informou o 
sr. dr. Correia de Oliveira
— prevê uma separação en
tre as indústrias portugue
sas de exportação (as que 
exportam pelo menos 15 por 
cento da sua produção, pa
ra o estrangeiro) e que fi
carão sujeitas à regra ge
ral do abaixamento das 
pautas aduaneiras, e as ou
tras indústrias, que, uma 
vez a primeira baixa em vi
gor, poderão beneficiar do 
dobro do tempo para a apli
cação desta medida, isto é, 
cerca de vinte anos. Quanto 
às indústrias novas, que po
derão vir a ser criadas em 
Portugal, o nosso País po
derá aplicar pautas adua
neiras de protecção, que de
verão ser levantada? no 
prazo de favor reconhecido 
a Portugal; isto é, à volta 
de vinte anos».

Podemos considerar re
solvidos todois os problemas 
portugueses, restando nego
ciar acordos, bilaterais rela
tivos aos produtos agríco
las. Todavia, não há lugar

para optimismos exagera
dos. Podem surgir, como 
disse o Delegado de Portu
gal, numerosos problemas 
cuja solução não foi pre
vista e dificuldades, que não 
foi possível antever. Em 
todas as realizações huma
nas, é preciso contar com os 
factores imponderáveis.

Para a consolidação do 
trabalho de Estocolmo, se
ria utilíssima a construção 
de uma ponte entre a A. E. 
C. L. e os Sete firmantes do 
Mercado Comum, trazendo 
para o seio dos dois grupos 
outros países da O. E. C. E. 
«Julgo — afirmou o sr. dr. 
Correia de Oliveira — que 
a consolidação do trabalho, 
que acabamos de concluir é 
absolutamente n e c e s s á 
ria para a realização do 
nosso objectivo final, que é 
a grande associação econó
mica que abranja todos os 
países membros da O. E. C. 
E.. Mas, a maneira como te
mos trabalhado até hoje, é 
garantia de que saberemos 
franquear todos os obstácu
los que, no futuro, venham 
a apresentar-se».

As províncias ultramari
nas portuguesas, não estão 
incluídas no acordo da asso
ciação. No entanto, se, em 
determinada altura, estabe
lecermos a unidade econó
mica entre a Metrópole e as 
províncias ultramarinas, es
tas entrarão, automàtica
mente, na Associação.

Os governos interessados 
na Convenção têm quinze 
dias para meditar sobre ela 
e os vários Parlamentos se
rão chamados, na próxima 
Primavera, a ratificá-la. Só 
depois de definitivamente 
aprovado, será o acordo tor
nado público integralmente.

Gil Brás

EM TAVAREDE ( f i g u e i r a  d a  f o z )

f o i  d e sc e rra d o  um  express ivo  m on u m ento  
a lu s ivo  à  In s tru çã o

No domingo, dia 8 do corren
te, na risonha povoação de Ta- 
varede, do concelho de Figueira 
da Foz, foi descerrado um ex
pressivo monumento que repre
senta uma criança do sexo mas
culino, a meio corpo, meditando 
na leitura de um livro.

Essa iniciativa foi da Junta de 
Freguesia local, e a  estátua ad
quirida por subscrição aberta en
tre antigos alunos de que foi dis
tinta professora, a sr.* D. Maria 
Amália d e Carvalho, que ali 
exerceu essas funções desde 27 
de Junho de 1896 até 17 de Mar
ço de 1951, (durante 19 anos).

Este monumento dedicado às 
crianças da freguesia, simboliza 
a Instrução, e cujo acto foi ab ri
lhantado pela Sociedade F ilar
mónica Boa União Alhadense.

A propósito dessa inaugura
ção, disse o nosso brilhante co
lega «Jornal de Sintra», de que 
é director o dinâmico jornalista, 
e seu antigo aluno, o nosso pres
timoso confrade e amigo, sr. An
tónio Medina Júnior:

«Esse monumento, para  cujo 
custo se associaram todos os ta
varedenses, em geral, e os anti
gos alunos, em particular da 
ilustre e veneranda professora, 
sr.“ D. M aria Amália de Carva
lho, teve a concordância da Câ
m ara Municipal e será Instala
do no largo ajardinado que tem 
o nome das ta  muito querida e 
amada mãe espiritual de umas 
três gerações de tavaredenses, 
por quem guardam as mais jus
tas e g ra tas recordações.

A respectiva legenda, reza as
sim: Aos tavaredenses de ama
nhã — A Junta  de Freguesia — 
1959>.

Apraz-nos registar tão salu
ta r  prova de gratidão e reconhe
cimento às excelsas virtudes de 
educadora daquela distinta pro
fessora; servindo de igual modo, 
como estímulo, ao desenvolvi
mento da Instrução naquela pro
gressiva terra  da Fig-ueira da 
Foz.

O im posto de 
portagem 
na ponte
“ M ARECHAL CARMONA’ 
em Vila Franca de Xira

Segundo lemos no nosso 
colega «O Castanheirenset 
de Castanheira de Pera, em 
local transcrita d e «Os 
Transportes» de Lisboa, re
centemente publicada na 
«Estatística dos Transpor- 
tes e do Trânsito», vêm ali 
03 seguintes números acer
ca do imposto de portagem 
na «Ponte Marechal Car
mona», em Vila Franca de 
Xira:

Em 1958, o referido im
posto foi de 10.993.473$00, 
assim: automóveis ligeiros 
3.280.284$00; a u t o mó 
veis pesados de passageiros, 
140.929$00; automóveis de 
carga, 7.503.260$00.

O rendimento do impos
to, isubiu em mais de 900 
contos, durante o ano, pois 
que em 19  5 7, foi de 
1 0 . 0 0 9 . 2 5 3 $ 0  0, e em 
8.955.840$00, em 19-56.

F a le c e u  e m  Lisboa
o B is p o  d e  Limira

No Hoíspital de Jesus, em 
Lisboa, faleceu no domingo, 
22 do corrente, cerca das 19 
horas, o Sr. D. Joaquim Ra
fael Maria da Assunção, 
Bispo de Limira, que há al
guns meses se_. sujeitara a 
uma intervenção cirurgia

Grande figura de missio
nário, natural de Varatojo, 
concelho de Torres Vedras, 
o ilustre prelado francisca- 
no, contava 85 anos de 
idade.

Cursou Filosofia e Teolo
gia no Colégio de S. Boa- 
ventura de Montariol em 
Braga e deu-lhe a ordem * 
presbítero, em 4 de Abril de 
1897, o Senhor D. António 
Barroso, Bispo do Porto,

O Sr. D. Rafael Maria 
Assunção, primeiro con® 
missionário, depois, 
prelado de Moçambiftô 
tomou-se benemérito (’ 
Igreja e da Pátria.

Exerceu uma intensa 
notável actividade mis®0" 
nária e consumido por 
vida de tão intenso a] 
lado, em 1940, resignou 
diocese de Cabo Verde, ‘ 
Santa Sé atendeu o seu Fe 
dido e nomeou-o Bispo T1' 
tular de Limira. > .

Regressou à Metróp 
onde em Lisboa viveu 
seus últimos anos, ma,; £ 
nunca deixar de manifes^ 
o seu entusiasmo e amor P̂ 
la vida missionária. ,

O Senhor D. RafadJ 
Assunção tomou parte 
tempos, nos trabalhos °° 
Congresso Missionário e n 
comemorações nacionais 
1.° Centenário do nasci®e 
to do Senhor D. Auto»* 
Barroso, antigo Bispo . 
Porto e Grande Missiona^ 
actos esses levados a e 
na cidade de Barcelos.
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Fizeram anos:
No dia 2, perfiez 34 anos o 
estimado assinante e pro

prietário do «Novo Café Ribate
jano», da Baixa da Banheira, sr. 
jliguel Francisco.
— Ainda em igual data, a me

nina Maria João da Veiga F er
ra, filha do nosso prezado assi- 
aante, sr. João Narciso Ferra, 
completou o seu 3.° aniversário.

Fazem anos:
— No dia 3, o nosso dedicado 

assinante, sr. Francisco Manho
so Iça.

— Na mesma data, completou
o seu 4.° aniversário o menino 
Basílio Rosa Viegas de Castro, 
filho do nosso bom amigo, sr. 
Eraneisco José Viegas de Cas
tro, igualmente nosso prezado

No dia 4, completa as suas 17 
risonhas primaveras, a menina 
liaria CaroUna Sousa Martins, 
gentil filha do nosso prezado as
sinante, sr. José de Sousa Mar
tins.
— No dia 4, perfaz 14 auspi-
osas primaveras, a  menina Ma-

riana dos Santos G. Vitorino, 
aossa estimada assinante.
— Ainda no mesmo dia, a  sr.“

D. Kvangelina Silva Martins, 
esposa do nosso prezado assi
nante, sr. José de Sousa Martins.

— No mesmo dia, o nosso de
dicado assinante, sr. Júlio José

Santos, funcionário electri-
i dos nossos Serviços Muni

cipalizados.
— No dia 6, completa oito 

Mos de idade, a  menina Maria 
Ellsabete Cavaco Gonçalves, gen-

fllhinha do nosso estimado 
assinante, sr. Firmino Rodrigues 
Gonçalves.
— No mesmo dia, perfaz 56 

Mos de idade, o nosso dedicado 
amigo e assinante, sr. Silvano

A todos os aniversariantes e 
ias famílias, apresentamos as 
issas felicitações, 

t**********************

COMPRA-SE
A PRONTO, bicicleta a motor, 
bom estado.

Informa nesta redacção.

t r e s p a s s a -s e
casa d e  V in h o s  e  c o m i

as, com habitação e adega. Tra- 
,J-se na Rua Almirante Reis, 76 
' Telef. 030134 — MONTIJO.

_ ,._ r  j-j r J -  ri-i-t
Tr e s p a s s a -s e

a n t ig a  c a s a  d a s  n o v i 
dades Rua Almirante Cândido 
*°s Reis, n.0' 57-59, com três mon
tei
Situada no melhor local da Vila, 
:rve para qualquer ramo.
Trata Francisco Vicente Lucas, 
neima rua, n." 56 - MONTIJO. 
'* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ’ 

COMPRA-SE 
PRÉDIO 

informa-se nesta redacção.

Telefone 030 376 

í*ara Boas Fotografias 

procure a
fo t o  m o n t ij e n s e

A-v. Joao de Deus, 71
(à Praça 1.° de Maio) 

MONTIJO

MONTIJO
PROGRAMA COMEMORATIVO DO 105.° AHIVtRSÁBIO DA Casa òo Povo

òe Meliòes
( Grândola)

SOCIEDADE FILARMÓNICA  
1.° DE DEZEMBRO

INICIO DAS COMEMORAÇÕES

Domingo, 29 de Novembro, às
21,30 horas — G r a n d i o s a  e 
atraente ÇToite de Baile, no seu 
Salão de Festas, abrilhantada 
pela excelente Orquetra «Eldo
rado».

DIA DO ANIVERSARIO

Terça-feira, 1 .“ de Dezembro, 
às 6 horas — Alvorada; às 8 ho
ras — Salvas de morteiros e ro- 
guetes, com saída de alguns fi
larmónicos, que percorrerão as 
principais artérias da vila; às 10 
horas — Missa de «Requiem», na 
Igreja Matriz da Vila; às 20 ho- 

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

Faleceu a S n r.a D. Elisa 
d e  O l i v e i r a  Salazar

I r m ã  do  Senhõr  
P re s id e n te  
d o  Conselho

Na sua residência em 
Santa Comba Dão faleceu, 
no passado dia 17 de No
vembro, a sr.a D. Elisa de 
Oliveira Salazar, de 76 anos 
de idade, solteira, professo
ra pçimária aposentada, ir
mã do ilustre Chefe do Go
verno, Senhor Professor 
Doutor Oliveira Salazar.

No funeral da virtuosa 
senhora, que era dotada de 
verdadeiro espírito caritati
vo e muito esmolar, realiza
do no dia seguinte, sob co
piosa chuva, da sua residên
cia para o cemitério do Vi- 
m i e i r  o , incorporaram-se 
mais de duas mil pessoas e 
cerca de quinhentos auto
móveis.

«A Província» apresenta 
à numerosa família enluta
da e em especial ao Sr. Prof. 
Doutor Oliveira Salazar, as 
suas mais sentidas condo
lências.

ras — Saída da Banda da Socie 
dade, para  cumprimentos às en
tidades oficiais, colectividades e 
imprensa; às 20,30 horas — jan
ta r  e homenagem à  Banda de 
Música e confraternização Int r 
-Sócios, no Salão de Festas.

Domingo, 6 de Dezembro, às 
15 horas — Concerto na sede, 
pela Banda da Sociedade, sod a 
regência do distinto maestro, sr. 
António Gonçalves; às 21,30 ho
ras — sessão solene comemora
tiva, com a  assistência do sr. Go
vernador Civil do Distrito, re
presentantes da Federação Por
tuguesa das Colectividades de 
Cultura e Recreio e de outras 
colectividades de fora, elemen
tos musicais, imprensa, etc, sen
do conferencistas o décaho do 
jornalismo, sr. Álvaro Valente.

Finda esta cerimónia: Noite 
dos Associados —■ Baile dedica
do aos seus sócios e familiares, 
com o animado conjunto «Reis 
da Alegria».

Terça-feira, 8 de Dezembro, 
às 21,30 horas — Em continua
ção dos festejos, grande «Soirée 
Dançante», abrilhantada pelo ex
celente conjunto musical «Os 
Cubanos», da Moita do RibaUjo.

Por alvará do Senhor Ministro 
das Corporações e Previdência 
Social foram aprovados os Esta
tutos da Casa do Povo de Meli- 
des, no concelho de Grândola, 
distrito de Setúbal, freguesia 
que até à data era  abrangida 
pela área da Casa do Povo de 
Grândola.

Nos termos dos respectivos 
estatutos caberá à Casa do Povo 
de Melides exercer funções de 
representação de todos os traba
lhadores nela inscritos cOmo só
cios efectivos, e ainda o estudo 
e a  defesa dos seus interesses 
nos aspectos moral, económico e 
social, bem como assegurar-lhes 
protecção nos casos de doença, 
desemprego, incapacidade e ve
lhice.

O Senhor Ministro conced ;u 
ainda ao novo organismos a  do
tação de vinte mil escudos des
tinada a fazer face às primeiras 
despesas com a instalação e de
senvolvimento das actividades 
iniciais.

P ara  fazerem parte  da Comis
são Organizadora foram nomear 
dos ao Srs. António Pinela de 
Jesus, José M aria Pereira e An
tónio Maria dos Santos.

Casamentos 
Auspiciosos, ou...

RIO DE JANEIRO, 7 — Um 
pai viúvo, de 42 anos, e seu fi
lho, de 21  anos, foram casar 110 
mesmo dia, com duas irmãs, Te
resa Baptista e Olinda Baptista, 
respectivamente, na cidade de 
Jaboti. O tabelião, confuso na 
hora de fazer os papéis do ca
samento, trocou as noivas, es
crevendo que a  noiva do filho ia 
casar com o pai, e a noiva do 
pai com o filho.

Na hora do enlace, o Juiz de 
Paz, verificando o erro do tabe 
lião, interpelou os quatro noivos

CLASSIFICAÇAO
DO BACALHAU NACIONAL

e disse-lhes que os papéis teriam 
de ser refeitos, o que traria  cer
ta  demora..

Mas tanto o pai, como o filho, 
estavam com pressa e não quise
ram  esperar, e aceitaram casar 
com as noivas trocadas. Assim 
os casamentos realizaram-se e 
hoje vivem felizes. (Lusitania).

N. R. — Agora os leitores que 
se entretenham a estabelecer to
da a sorte de parentescos, jue 
podem existir entre aquelas qua
tro criaturas. E mandem-nos di
zer as soluções a  que chegaram, 
a mais completa das quais será 
publicada.

(De «O Castanhelrenses», 

com a  devida vénia)

A G E N D A  
U T I L I T A R I A

‘f f a t m Á c í a s  de. £ e tv íç t>  
DEZEMBRO

5.*-feira, 3 — HIGIENE
Telef. 030 370

6.*-feira, 4 — DIOGO
Telef, 030 032

Sábado, 5 — GIRALDES
Telef. 030 008

Domingo, 6 — MONTEPIO
Telef. 030 035

2. «-feira, 7 — MODERNA
Telef. 030156

3.“-feira, 8 — HIGIENE
Telef. 030 370

4.“-feira, 9 — DIOGO
Telef. 030 032

♦  ♦ ♦
f y v l e t í m  ^ a t o i j u í a l

Vida C ató lica

HORÁRIO DAS MISSAS 
DEZEMBRO

5.*-feira, 3 — As 8,30 e 9 h.
6.“-fetra, 4 — Às 9 e 18 h.
Sábado, 5 — As 8,30 e 9 h.
Domingo, 6 — N a Igreja da

Misericórdia, às 8 h.j na Igreja 
Paroquial do Samouco, às 9 h ; 
na Capela do Afonsoeiro, às 9 h.; 
na Igreja Paroquial de Montijo, 
às 10, 11,30 e 18 h.; no Santuá
rio da Atalaia, às 10,30 h.; e na 
Jardia, às 16 h.

TELEFONES: 
030 081, ou 030 260
Com um a simples chamada 

a  estes números, têm V. Ex.'** 
ao seu dispor, para  qualquer 
serviço de aluguer:
UM CAMIÃO, de 6.000 
kgs; ou UMA FORGO- 
NETA, de 1.500 kgs.

LIGEIROS 
PESADOS 
M O T O S

Satisfação
na

aprendizagem 
só na

CASA A. VIEIRA
À HORA OU CONTRATO  

Inscreva-ise imediatamente 
SEDE — Rua D. Pedro V, 5 

Escola. — R. de Campolide, 135 , 
----- L I S B O A -------

Por portaria do Ministé
rio da Economia, foi estabe
lecida a seguinte classifica
ção do bacalhau nacional: 
Graúdo, peixes com mais de 
2 quilos; crescido, de 1,400 
a 2 quilos; corrente, de 
0,700 kg. a 1,400; miúdo, de
0,250 kg. a 0,700 kg.; sorti
do, de 2.% com menos de
0,250 e exemplares de maior 
tamanho, com ligeiros de
feitos de preparação, ou 
conservação; alecrim, pei
xes desta espécie e afins, 
sem defeitos de preparação, 
ou conservação, com peso 
superior a 0,250 kgs; sorti
do de 3-a, partidos ou ampu
tados, com peso mínimo de
0,100 kgs, os que apresen

tem defeitos de preparação 
ou conservação; e, ainda o 
alecrim ou espécies afins, de 
peso inferior a 0,250 kgs. 

* * * * *

0 M E T R O P O L I T A N O  
D E  L I S B O A
Será inaugurado 
no corrente mês

O Sr. Presidente da Repú
blica e vários membros do 
Governo, vão ser convidados 
a inaugurar o Metropolita
no de Lisboa, no mês cor
rente.

É de 1$50, o preço de via
gem para qualquer distân
cia.

USO E PORTE DE fíRÍDf
As renovações de licenças de 

uso e porte de arm a ou a sua 
substituição pela ds simples de
tenção ou de valor estimativo, 
devem ser requeridas durante o 
actual mês de Dezembro.

Os interessados devem apre
sentar, além da Importância do 
custo da licença, o livrete ou fi
cha de manifesto da arma, o bi
lhete de identidade, a  licença 
que deseja renovar, uma foto
grafia quando se tra te  de licen
ça de defesa e não reservar uni
camente os últimos dias do mês 
de Dezembro, para apresenta’* 
os requerimentos.

Os detentores de armament 
que não desejem as licença; 
quer por terem feito venda ou 
doação das suas armas, quer por 
motivo de inutUização ou extra 
vio das mesmas, devem compro 
var junto da Autoridade Policiai 
o destino que lhe deram, a n t t 1 
de caducarem as respectivas li
cenças, sempre que da transfc 
rência da propriedade ou extra 
vio, não haja dado conheciment 
à-mesma Autoridade.

O não cumprimento do qu 
manda a  lei, obriga à instaura 
çáo de processos de transgressão 
a todos os infractores.
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N O T I C I A S  D I V E R S A S  C A R T A S
Continuação da 1.“ página

— Finda a  oitava Jornada do 
Campeonato Nacional de Fute
bol da Prim eira Divisão, o Spor
ting ultrapassou já  os 500 con
tos, nas suas receitas. A seguir, 
classificou-se o Beleneases (334 
contos), o Futebol Clube do Por
to (273 -contos) e o Benfica (291 
contos).

— A Princesa Henri de Polig- 
nac, criadora na França, de 
Obras dei Caridade para solda
dos mutilados, visitou a  Liga 
dos Combatentes da G r a n d e  
Guerra, que a  condecorou com a 
«Cruz Vermelha de Mérito».

— Vão ser ornamentadas na 
quadra do Natal, seis ruas de 
Lisboa — ruas Garrett, do Car
mo, Augusta, da P ra ta  e dos 
Fanqueiros.

— A Caritas Portuguesa, qae 
reúne, em conselho geral, sob a 
presidência do Secretário Gera! 
da « C a r i t a s  InternacionaUs*, 
Monsenhor Cario Bayer, todas 
as Dioceses do Continente e as 
da Madeira e Açores, bem como 
algumas do U ltram ar — Goa. 
Luanda, Silva Porto, Nova Lis
boa Sá da Bandeira, Porto Amé
lia e Cabo Verde — recebeu uma 
carta do embaixador dos E sta 
dos Unidos da América, que, em 
nome da Internacional Corpora
tion Administration, louvou o 
trabalho da Caritas Portuguesa.

— Completou ultimamente 100 
anos a  «tia» Alexandrina (Ale
xandrina Rosa de Carvalho), de 
Lisboa, que afirma: «Náo ande 
a dormir na forma»,

— Vai submeter-se pela déci
ma vez a  intervenção cirúrgica, 
José Pinheiro Libânio Constân- 
do, residente em Belas. A pri
meira vez, que se sujeitou a  in
tervenção cirúrgica, foi no hos
pital militar, em 1948. No me3 
mo ano, foram-lhe feitas mais 
quatro operações; em 19  5 4, 
duas; em 1956, outras duas; e 
este ano mais uma, além da que 
dentro de dias sofrerá. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Vitima do temporal
em Alcochete

Uma rajada de vento deu origem, 
a que um portão que estava pres
teis a ser colocado, na vizinha vila 
de Alcochete e com o peso de 800 
kgs. fosse cair sobre Francisco dos 
Santos, de 57 anos, natural de Lou- 
lé, causando-lhe a morte.

CÂMARA M U N IC IPA L 
D A  M OITA 
A V I S O

O inusitado desenvolvimento da 
construção civil na Baixa da Ba
nheira, . elevou o número de con
sumidores de energia eléctrica a 
uma grandeza inteiramente impre
visível, à data em que foi elabora
do o projecto de electrificação da
quela localidade.

Por tal motivo, está a actual rede 
saturada de tal modo, que esta Câ
mara ®e vê forçada a suspender, 
desde já, todas as novas ligações 
até se completar o estudo, já em 
curso, da solução a adoptar.

Moita, 23 de Novembro de 1959.
O Presidente da Câmara,

Dr. José Mendes Pires da Costa 
* * * * * * * * * * * * * *  

VENDE-SE
Moto B. M. W., estado nova.
Rua: José Joaquim Marques,

229-A 2.° Frente — MONTIJO.

— No Hospital da Misericór
dia de Estarreja, Arlindo Gou
veia da Cunha deu o seu sangue 
pela centésima segunda vez, nu
m a transfusão urgente, a  José 
da Silva, operário, a quem re
bentou uma úlcera do doedeno.

— —No navio «Terceirense», 
embarcaram na H orta (Faial), 
419 cabeças de gado bovino do 
Faial, e, mais 116 da Ilha do 

Pico, destinadas ao abastecimen
to de Lisboa.

— Acúrcio Pereira publicou a 
magnifica conferência, que so
bre G arrett proferiu no Salão de 
festas do Secretariado Nacional 
de Informação, em 25 de Novem
bro de 1954.

— Em  separata da revista 
«Estremadura», Gastão de Bet- 
tencourt publicou valioso traba
lho, intitulado» Folclore do Sul 
do Brasil — Presença de Portu
gal».

— Em edição da Arcádia, 
saiu um livro de contos de F er
nando Namora. Intitula-se «Ci
dade solitária», e são 13 os con
tos que inclui.

— Na sua colecção «Antolo
gia do conto moderno», a  Atlân
tida, de Coimbra, apresentou 
com prefácio e em tradução de 
Luís Eugênio Ferreira, «Alphcn- 
se Daudet» — alguns dos melho
res contos do criador do Tarta- 
rin  de Tarascon.

— Em Goa foi comemorado no 
dia 25 de Novembro, com diver
sas cerimónias militares e reli
giosas, mais um aniversário da 
reconquista.

— Mais de duas mil pessoas 
às quais foi oferecida uma ceia, 
assistiram  ao sumptuoso bailo 
com que a  gerência do Hotel 
Ritz, encerrou as comemorações 
da inauguração oficial das suas 
instalações.

— Intenso nevoeiro transfor
mou no dia 25 último, a capital 
portuguesa numa segunida Lon
dres e perturbou as ligações 
aéreas, no aeroporto da Portela 
dificultando o movimento da 
barra  e de travessia entre as 
duas margens do Tejo.

— Quatrocentos músicos de 
bandas m ilitares — da Armada, 
do Regimento de Infantaria Um, 
do Batalhão de Caçadores Cinco, 
da Força Aérea e da Guarda Na
cional Republicana — deram um 
concerto conjunto, no dia do 
corrente, no Pavilhão dos Des
portos de Lisboa, para comemo
ração do aniversário da Resta i- 
ração.

— Pediu a demissão o treina
dor do Lusitano, de Evora, o téc
nico espanhol Lorenzo Auzina. 
que desde a  época passada orlen • 
ta  a equipa de futebol daquele 
clube. Auzina declarou, não de
sejar continuar a ser motivo de 
cisão, entre um sector da massa 
associativa e a  direcção.

— Chama-se Joaquim da P u 
rificação dos Santos, nasceu em 
Setúbal, de família modesta e 
numerosa, há  37 anos, o palhaço 
Kinlto, que, com os seus com
panheiros Emiliano, Esmeralda 
e Malaquias, arranca todas as 
noites, ovações como há multo 
se nâo ouviam no Coliseu dos 
Recreios, de Lisboa. Kinito co
meçou cedo a lu tar pela vida. 
Depois de passar pelo Grupo In
fantil da Incrível Almadense, in
gressou como animador de pista 
em várias companhias de circo. 
Assim percorreu a  província e, 
m ais tarde, já «clown», apresen- 
tou-se nas pistas espanholas, on
de o êxito foi absoluto.

Ao Director,
Os espectáculos 
do Cinema local

Senhor Director:
Agradecia que, por intermédio 

do vosso jornal, o qual pugna 
paio Interesses locais, fosse cha
mada a  atenção das autoridades 
policiais da nossa terra, para o 
ambiente que, pouco e pouco, se 
vai estabelecendo no nosso Ci
nema.

Nas antigas barracas, ainda 
se podiam adm itir os comentá
rios altos e despropositados, os 
assobios, as  Insinuações duvido
sas... Mas, no nosso actual Ci

nema, é lamentável, que tais 
factos se repitam.

Somos visitados por pessoas 
de fora, as quais estranham bas
tan te  que, em presença das au
toridades, se tenha tão pouco 
respeito e  decoro e  pelas boas 
maneira; como parte do público 

se deve ali conduzir.
Ê, afinal, um a percentagem 

mínima de público, que estraga 
esse ambiente e incomoda todas 
as outras pessoas.

Com um pouco de pulso e au
toridade, tudo se rem edaria  e 
voltaríamos a  te r o mesmo am
biente agradável q u e  existia, 
quando principiaram os espectá
culos no novo Cinema-Teatro, 
desta vila.

Evitar-se-iam, assim, bastan
tes aborrecimentos...

Agradecendo antecipadamente 
a vossa útil colaboração, subscre
vo-me

De V. S.°
M aria Elsa Sousa de Castro 

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

Em S. João da Madeira
TAÇA DE PORTUGAL

O Clube Desportivo de Mon
tijo, deslocou-se aquela vila no 
passado domingo, 29, para de
frontar o grupo local Sanjoanen- 
se, seu companheiro da segunda 
divisão, onde perdeu por 2 a  1 .

Crêmos ser possível, aquando 
da visita ao Montijo do referido 
Clube, os montijenses poderem 
rectificar o seu resultado, de 
molde a continuarem na prova.

ARTUR LUCAS

B A S Q U E T E B O L
Campeonato Distrital de Setúbal
LUSO, 25 — MONTIJO, 37 

Excelente vitória dos Montijenses
Crónica do nosso redactor ARTUR LUCAS

Ficámos agradàvelmente sur- respeita ao sr. Barreto, aquela
não foi suficiente, para evitar 
que os barreirenses chegassem 
ao fim dos primeiros vinte mi- 
nutos, a  perder.

No segundo tempo, a melhor 
feitura dis jogo dos montijenses- 
a  sua coragem e destemor, aca
baram por inexoràvelmente di- 
ta r  a  derrota dos lusitanistas 
por m arca que não deixa mar
gem, para dúvidas.

Foi uma lu ta estóica contra 
tudo e todos; mas, ao fim e ao 
cabo, a  vitória sorriu ao melhot 
e quando assim é, ieístá tudo 
certo.

Como nota final, registemos o 
facto de existir no recinto, uma 
aparelhagem sonora, que ia dan
do — de quando em vez — o 
resultado da partida; e como o 
microfone estava muito perto 
do treinador, ouvia-se distinta
mente a  voz do sr, Clímaco, á 
dar instruções aos seus pupilos, 

O orientador do Montijo, disso 
fez o devido reparo aos árbitros, 
No entanto, estes srs., nâo ouvi
ram  nada. Terá sido possível, tal 
facto ?

No último minuto, o jogador 
montijense Bernardes, saiu do 
recinto bastante lesionado, em 
consequência de um choque ca
sual (?),  com o jogador do Lu
so, Francisco S i l v a ;  ficando 
portanto, o Montijo, só com qua
tro  jogadores em campo.

Do Luso, já  dissemos tudo 
quanto l h e  dizia respeito; e 
quanto aos montijenses, afirma
remos quie toda a  equipa nos 
agradou, sobretudo pela unidade 
e espírito de luta, revelados. 

Alinharam e marcaram: 
LUSO — Anónio Soares (3); 

C a b r i t a  (5); Tanganho (2); 
Francisco Silva (6); José Ra
mos (6); Fernando Ribeiro (3); 
e Carlos Rodrigues.

MONTIJO — Manuel Ribei
radio (2); José Maria (12); LU' 
ciano, Tomás Pontes (10); Amé
rico; J o ã o  Bernardes (8); f 
Teodomiro (5 ).

Arbitraram, os srs. Frederico 
Sobral e Mário Barreto.

preendidos, pela vitória conse 
guida pelos briosos rapazes, que 
representam o Clube Despor
tivo de Montijo, niesta modali
dade.

Dizemos que ficámos surpreen
didos, porque foram inúmeros 
os obstáculos que a  rapaziada 
montijense teve de enfrentar, 

para  chegar ao fim, com uma 
vitória substancial, o que atesta 
bem a diferença de categoria 
que, presentemente, existe entre 
as duas turmas.

Os obstáculos a  que nos re
portamos, foram  os seguintes: 
1.°: — A Associação D istrital de 
Basquetebol, com sede no Bar
reiro, resolveu nomear para  ár
bitros do jogo, os srs. Frederi
co Sobral e Mário Barreto, am
bos antigos jogadores do Luso 
Futebol Clube, tendo sido o últi
mo ainda, na  época passada ti
tu lar da equipa; 2 .°: — a  mesa 
dos cronometristas, que conse
guiu desclassificar um jogador 
— de Montijo, com cinco faltas, 
quando na realidade ele apenas, 
tinha quatro, 3.°.: — a  rudeza 
empregada pelos atle tas do Lu
so nomeadamente, o jogador n.° 
8, que chegou a  atingir José Ma
ria, com uma cotovelada no es
tômago, quando o jogo estava 
interrompido, para marcação de 
falta  contra o Montijo.

Julgamos que os nossos leito
res, pelo que escrevemos, o que 
corresponde inteiramente à  ver
dade, farão bem um a ideia de 
quanto tiveram de arrostar os 
corajosos rapazes de Montijo, 
para  conseguirem levar para  a 
tabela da classificação, os dois 
pontos a  aeu favor.

O jogo foi bem disputado; e 
em especial, no primeiro tempo, 
com marcação de pontos, mais 
ou menos equilibrada, pelo que 
se chegou ao intervalo, com o 
resultado favorável aos monti
jenses, por 18-17.

Apesar da arbitragem  neste 
período, ser nitidamente favorá
vel ao Luso, mormente no que

T E A T R O  D E  A M A D O R E S
A representação da opereta regional em 

3 actos, “ A B R U X A ", original de Henrique Luso e 
Luís Caldeira, com música de A. Jú lio  Machado, 

na Sociedade “  PROGRESSO A F O N S O E IR E N S E  ”
No penúltimo domingo, 

dia 15 do corrente mês, no 
salão de festas da «Socieda- 
d e Recreativa Progresso 
Afonsoeirense», do visinho 
lugar do Afonsoeiro, com a 
casa completamente cheia, 
apresentou o Grupo Cénico 
Operário Samouquense, a 
opereta acima referida, «A 
BRUXA», seguida dum ani
mado e interessante acto de 
variedades.

É  digno de todo o louvor, 
o esforço desenvolvido pelos 
seus ensaiadores, srs. Ma
nuel de Almeida e Manuel 
Póvoas Ferreira e compo
nentes desse grupo cénico, 
pois num período, em que o 
desinteresse local pela pro
pagação do teatro, é mani
festa, mais notada se to r
na qualquer sentido, no sen

tido de interessar o nosso 
Tpovo por uma arte, que é 
tão útil, ao seu desenvolvi
mento cultural.

Queremos, todavia, notar 
que o género, apresentado, 
não nos parece ser o mais 
aconselhável, pois que a pe
ça «A BRUXA», está, desde 
há muito, fora da época.

O anacronismo mais fla
grante, é o que nos apresen
ta  a figura do furriel, den
tro  das circunstâncias do 
seu enrêdo, num papel bem 
desempenhado, por Arman
do Rodeio.

Outros pequenos reparos, 
não chegariam para tirar o 
mérito ao trabalho apresen
tado.

Sem desprimor para os 
restantes amadores, quere
mos salientar o trabalho de

Manuel Fernando Vila Co
va, no regedor; e o de Ma
nuela Palma Colaço, no & 
fícil papel de «Tia Micaela- 
dona da taberna».

No acto de variedades- 
encontrámos — entre ou
tros elementos —-, u 
amadora, que nos surpreen
deu pelo timbre afinado ‘da 
sua linda voz, e até, pelo3 
vontade da sua apresenta
ção. Trata-se de Maria Ali
ce Gomes.

Os restantes, também ná° 
destoaram nas' suas actua- 
Ções. .

Queremos uma chama® 
especial, para o sr. Arma11' 
do Iça, autor da música e 
letra de alguns números, ® 
bom valor, tendo uma êTi‘ 
ça especial, o dueto «A J°a' 
quina e o Setenta».

Enfim, uma noite de 
lembrança, que serviu 
estreitar, ainda mais, os 'a' 
ÇQ3 de sã amizade, queJJ; 
gam o Afonsoeiro ao 
mouco.

Joaquim C.
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Crisântemos! F l o r  amorosa
que se cria em raízes de sauda-
je em caules de altivez, em fo- 
jjjs de recorte caprichoso! Flo- 
res de Novembro, flores de nos- 

ia, flores para o cemitério, 
o mármore, para  os repou- 
calmos dos salões! Há-os 

grandes e pequenos, circulares 
0u esféricos, afunilados ou dis- 

; há-os de todas as coras, 
o branco ao grená quase 
desde o amarelo ao a?atl 

carregado. Ora imitam um sol 
radiado, com apêndices foliáceos 
elegantíssimos como estiletes de 
osso, canudinhos de marfim, fi- 

s de neve, ora imitam nove- 
de caracóis reflectidos como 

cabeças  de cavalos-marinhos, 
com efeitos de matiz nas petall- 
nhas dobradas, vislumbres do 
tócar em pelúcias aveludadas, 
ou em seda luzidia, espelhando, 
estofando, requebrando.
Novembro é o mês dos crisân

temos — do grego chrysanthe- 
s, flores de oiro — e é vulgar 
hortos particulares ou públi

cos exporem as suas colecçõ2S. 
E então, é uma delícia para o 
olMr passeá-lo por aqueles ta 
buleiros que ostentam múltiplas 
espécies, num cromatismo varia
díssimo, como não há qualquer 
outra flor que se orgulhe de pos
suir; e então constituem uma 
delícia de visão os desenhos que 

jardineiros compõem com as 
diversas cores de que dispõem, 
como as tintas duma paleta. F a 
zem-se emblemas, escudos, fan

tasias, o brasão municipal, uma 
legenda, um retrato.

Vamos aos campos. Há qual
quer marca especial que defina 
o mês penúltimo do ano?

Quem viajar pelo norte do, 
país, tem o panorama dos sou
tos, que é uma perfeita defini
ção. Alongando a vista pelos 
montes distantes, pelo meio dos 
feltros de pinhais verdes muito 
escuro, lá  se notam as manchas 
amarelentas dos soutos de cas
tanheiros. Aquelas árvores gi
gantescas, de braços múltiplos, 
possantes, agora em plena desfo- 
lhação lamurienta, estiolada, dão 
carácter à natureza em prí- 
-Invemo.

Pelo chão, mulheres curvadas, 
com a ajuda dum pau ferrado, 
vão apanhando os ouriços, don 
de espreita o olho brilhante da 
castanha, tão soberana, na es
cala cromática, que dá nome a 
uma cor composta.

A folhagem tomba, sucessiva
mente, continuamente, despindo 
os gigantes castanheiros, guar 
dadores da serra; a  terra  fica 
recamada de lâminas fibrosas 
de amarelo tostado, diluindo-se 
em novas seivas com as chuvas 
que caem, reincinidentes de se
mana a semana.

Das formosas capas de cloro
fila que os castanheiros usaram  
durante sete meses, resta uma 
saudade, esvaída em pranto de 
folhas inermes. O que ontem foi 
vigor e fulgência, hoje é que
bramento e morte aparente. E 
amanhã... as fotografias serão 
já  saudade de saudades.

CABRAL ADAO

<=Y lo ta ó  à  m a re je m
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de relações, os quais não ti
ve a ventura de chegar a 
compreender.

Bastou-nos, no entanto, a 
frase aludida, que o outro 
iialogante aprovava, termi
nantemente, para, num táci
to acordo, a apontar, como 
base fundamental, para mais 
esta «nota». Pois é assim 
mesmo! E, se tiver a possi
bilidade de ser lida, ou, pe
lo menos, conhecida, esta 
rápida anotação, do patrió
tico preopinante, terá, des
te modo, a certeza de que 
mais alguém, ardentemente, 
aí>oia a sua tão vibrante, co
mo espontânea e real, excla
mação.
Verifica-se, nesta circuns

tância, perfeitamente, a ve
leidade do rifão da nossa 
n̂gua-mãe «vox populi vox 

que me parece querer 
*̂zer que «a voz do povo, é 
voz de Deus»! E, como o 
*so pensamento, ao ali- 

toavar, melhor ou pior, es- 
despretenciosos escritos, 

por fim directo, apon- 
|ar. aos meus estimados con
terrâneos, alguns senões e, 
também, algumas virtudes, 
^  nossa existência comum, 
^rtudes e senões-, que, daqui 
\Uttia ou duas gerações, se- 
^  eficientemente conside
r a s ,  numa leitura retros
pectiva deste nosso interes- 
"atlte órgão da imprensa lo- 
Cal> aqui deixo registado o 
^tim ento daquele meu pa- 

homem rude de tra-

fl epopeia 
dos bombeiros

Nunca em  Espanha  
coube P o r tu g a l
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balho, segundo julgo analfa
beto, ’ mas denunciador de 
um puro amor à sua terra  
natal.

Pois é assim mesmo! re
petimos.

Em todos os campos da 
actividade geral, dos mais 
modestos aos mais eleva
dos, dois mais vulgares aos 
mais especializados, possui- 
mos material físico e orgâ
nico, moral e intelectual, 
bastante para se impor à 
admiração e ao respeito, 
não só do nosiso acanhado 
meio, mas, também, de toda 
a comunidade nacional e da 
estranha.

E, como pressentimos que 
a ardente expressão a que 
nos vimos referindo se re
feria à actuação patenteada 
pelo nóvel toureiro-novili/ei- 
ro montijense Carlos do Car
mo, na nosisa Monumental, 
pela proximidade da corri
da, em que se estreou, nesta 
sua Terra, não queremos 
deixar de a registar, nestas 
dasvaliosas colunas, tanto 
mais que tínhamos prometi
do, na nossa última «nota», 
apreciar, condignamente, a 
sua apresentação, por mere
cedora dos nossos aplausos 
e da nossa consideração.

Foi mais um elemento de 
valor que surgiu, a confir
mar que nós, Montijenses, 
alguma coisa valemos e que, 
portanto, merecemos s e r  
julgados, por nós mesmos, 
sem favor, e dentro da me
dida do real valor que pos
suímos. Um Montijense

voltam contra os benfeito
res; não ambicionam provei
to material, porque a sua 
missão não é retribuída, e 
nem pode sê-lo, sem ofensa 
à nobreza do sentimento que 
os impele à dedicação pelo 
próximo...

As corporações dos bom
beiros, as misericórdias e as 
conferências vicentinas, são 
produto de um espírito, que 
nos dá a consoladora certe
za de que no mundo ainda 
há beleza; são floração con
temporânea da semente de 
caridade lançada por Cristo 
à terra.

No tempo em que vivemos 
de opressão dos fracos, de 
exploração do,3 que traba
lham, de odienta persegui
ção política e religiosa, de 
materialismo gozador, que 
se nega ao amor do próxi
mo, ainda há no mundo es
tes exemplos magníficos, a 
chamar a quem tiver ouvi
dos e consciência que os ho
mens são irmãos e que o 
melhor bem ao nosso alcan
ce é o amor de uns aos ou
tros. ..

A farda do bombeiro, é, 
só por si, um pregão de ca
ridade viva, que passa pelas 
nassas ruas, e se ouve em 
todas as almas bem forma
das.

No íntimo de nós mes
mos, reverenciamos o Bom
beiro, quando nos cruzamos 
com uma farda. Não inte
ressa o homem, que conhe
cemos com as suas qualida
des e defeitos; interessa o 
ideal que o anima, e que 
consideramos sublime.

Importa fazer conhecer a 
mística do bombeiro, a ra 
zão por que trabalha e se 
sacrifica pelos outros. Isso 
é condição para a renovação 
e valorização das suas filei
ras. Sem esse conhecimento, 
nem aqueles que podem aju- 
dá-los o farão, como devem, 
e continuar-se-á a deixar as 
suas corporações em difi
culdades, tantas vezes in
transponíveis, para cumpri
rem bem com a sua missão.

Comarca de Montijo

A N Ú N C I O
(l.a publicação)

Pelo juizo de Direito da Comar
ca de Montijo, e l.a secção e pe
los autos de execução sumária que 
Joaquim Môço e José Mõço, pro
prietários, residentes no Montijo, 
movem contra o executado JOSÉ 
JOAQUIM PEREIRA, viúvo, pro
prietário, residente em Alcochete, 
desta comarca^ correm éditos de 20 
dias, a contar da 2 ,‘ e última publi
cação deste anúncio, citando os 
credores desconhecidos do execu
tado, para no prazo de 10 dias, 
findo o dos: éditos, e nos termos 
do art.° 864 do Código do Pro
cesso Civil, virem à execução refe
rida deduzir Os seus direito:.

Montijoj 24 de Novembro de 1959 
O Escrivão da l.a Secção 

A. Paracana 
verifiquei a exactidão

O Juiz de Direito
AdrJão Angelino Alves Branco

que esta pequena, mas tão 
grande Nação cabe em nos
sos corações; mas graças a 
Deus e a Sua Santa Mãe 
Nossa Padroeira, não en
controu abrigo noutro lu
gar, que não fotsse aquele 
onde nasceu, se elevou, e 
continuará fiel àqueles que 
lutaram por ela com ardor, 
dando mesmo a própria vi
da, para que sempre nós e 
todas as gerações vindouras 
possamos repetir esta frase 
tão sublime:

— Nunca e m  Espanha 
coube Portugal! —

No meu coração, sim, ca
bem ambas; porque por afi
nidade às duas, quero com 
carinho. À Nação Portugue
sa porque é minha Mãe ; 
à Espanhola, por ser minha 
Avó.

No coração, é diferente 
como sabereis amanhã defi
ni-lo. Há amores diferentes, 
e todos belots e sublimes.

Entre nações prestigiosas, 
aí é difícil dar-se abrigo a 
povos diferentes; porque, 
perder-se a nacionalidade 
não é perder-se a vida, é 
mais e muito mais, tanto 
que não haveria espaço ago
ra  para vos, expor o seu alto 
isignificado.

Lembrai-vos sempre Lusi
tos de hoje, homens de ama
nhã, que sois vós as sentine
las vigilantes deste dourado 
torrão, que os vosisos ante
passados vos legaram com 
tanto amor, carinho e sacri
fício...

Respeitai Espanha como 
amiga e boa vizinha ; mas 
lembrai-vos, que a Humani
dade em todo o sempre, pôs 
os interestses acima da ami
zade e que o nosso instinto 
nos manda pôr de sobreavi
so, até para com aqueles que 
nos querem mais.

A Lealdade é uma virtu
de bela, mas a alma e a Bes
ta  andam sempre em luta 
como a Vida e a Morte. Uma 
sem a outra, não existia.

Talvez seja difícil compre
enderem-me, mas creio que 
não terão maior dificuldade, 
porque os vossos corações 
até nos belos jogos infantis 
entram sempre em desacor
do, o que equivale a dizer, 
que, até o próprio passatem
po é luta!...

Este dia 1.° de Dezembro 
de 1640, foi um dia que não 
mais poderá passar ao olvi
do; podia-vos citar nomes e 
factos; mas para quê, se te
nho a certeza que são todos 
de vós conhecidos. Digo ape
nas, que pela vida fora 
os haveis de lembrar, como 
eu; e guardareis um minuto 
de silêncio e outro de sauda
de reconhecida, para aque
les que tão heroicamente 
nos demonstraram e de
monstram quanto vale o 
amor da Pátria, como sa
bem agir os Portugueses em 
defesa da Terra-Mãe, e co
mo o fazem, para poder di
zer com orgulho — sou Por
tuguês.

Por último, quero dizer- 
-vos que o nosso País não 
coube em Espanha; mas vi- 
ce-versa, embora estivesse- 
mQs debaixo do seu domínio 
sessenta anos, podemos re
petir sem receio de desmen
tido.

— Espanha, é que coube 
em Portugal! —

Seisdedos Branco 
*********************** 

TRESPASSA-SE
PAPELARIA, em bom local, 

junto a paragem de camionetas, 
dando para qualquer ramo. Trata 
FRANCISCO JOSÉ, SARILHOS 
GRANDES.

P A L A V R A S  C R U Z A D A S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3
4

5

6

7

8 

19 
10 

11

HORIZONTAIS: 
nias. 2 — Cavalo cor de canela, pl. 
3 — Lingua que outrora se falava 
ao sul do Loire, na França; agita; 
interjeição. 4 — Tanto, inv.; voe
je; ave pernalta. 5 — Denunciar; 
pôr em silêncio. 6 — Próximo; Di
vindade da mitologia grega. 7 — 
Preferiu; batem. 8 — Míios de 
subsistência; rio português. 9 — 
Nome de letra, plural; que tem 
olhos azuis claros; outra coisa. 10 
— O automóvel voltou-se de baixo 
para cima. 11 — Membro da con
gregação religiosa de S. Vicente de 
Paulo.

VERTICAIS; 1 — Aparelho que

(Nobérrimo)
1— Erotoma- mostra as diferentes fases do mo

vimento, nos senis a n i m a d o s .  
2 — Aspereza cutânea, pl. 3 —
Batráquio, tão; aqui. 4 — Remoi
nho de água; anagrama de «tio»; 
interjeição de is i g . de pancada. 
5 — Soldado mal exercitado; bolo 
asiático. 6 — substância idêntica à 
creolina; grande quantidade. 7 — 
Sono curtpf pl.; três letras de «an
tigo». 8 — Mediana; ligo; três le
tras «outros». 9 — Artigo plural; 
l e v a n t o ;  nota musical antiga. 
10 — Provinha. 11 — Antiga bu
zina.

(Adaptação de Adelino Nobre) 
BAIXA DA BANHEIRA
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Por: JOAQUIM ACÁCIO DE FIGUEIREDO

Iniciou a sua carreira profis
sional, corno decorador teatral, 
desenhando maquetas, para vá
rios espectáculos musicais. Fun
dou em 1937, juntamente com 
Henri Langlois, a Cinemateca 
Francesa.

No ano seguinte e também 
com a  colaboração de Langlois 
dirigiu uma revista de cinema, 
intitulada: Cinematographie 88, 
ocupando simultaneamente o lu
gar de secretário excutivo d i 
Federação Nacional de Arquivos 
de Filmes, antes de ser nomea
do secretário geral do Instituto 
de Cinematografia Científica.

Em 1949 realizou o seu o ri
mei ro filme, de curta metragem 
«Le Sang des Bêtes»,'que escan
dalizou numerosos espectadores 
conformistas, revelando a  sua 
personalidade e o seu talento.

Filmou em seguida, uma série 
de documentários notáveis, co
nhecidos em Portugal, graças ao 
movimento cine-clubista, q u e  
tem organizado sessões deste ci
neasta, com os filmes cedidos 
pela Embaixada de França: «En 
Passant par la Lorratne», «Mr. e<t 
Madame Curie», «Le Grande Mé- 
liès», «Thèatre National Populai- 
re», e «La Première Nuit».

Permanecem desconhecidos do 
público português, outros filmes 
Interessantes, como: Os .Muros 
do Desespero» e «Les Yeux sans 
Visage». O primeiro destes fil 
mes, será apresentado ao púbM:o 
português, que terá assim opor
tunidade em conhecer um dos 
maiores cineastas franceses.

«Os Muros do Desespero», é a 
adaptação cinematográfica do 
romance de Hervé Bazin, «La 
Tête Contre les Murs», que foi 
publicado em português, pela 
Arcádia.

Em 1949, este escritor efec
tuou uma reportagem sobre os 
hospitais psiquiátricos franceses. 
Desta reportagem nasceu pouco 
depoia o romance, no qual o au
tor analisa friamente o processo 
seguido nas clínicas, onde se 
pretende curar as doenças men
tais.

Ainda recentemente, um jor

nal francês promoveu um inqué
rito, constatando que as doençus 
mentais se classificam no oitavo 
lugar dos perigos da vida mo
derna.

No entanto, facto consolador, 
a  psiquiatria progride a  passos 
gigantescos, com as novas téc
nicas utilizadas. Consegue-se, 
felizmente, recuperar hoje em 
dia, cerca de 90% de doentes.

Para Hervé Bazin, a psiquia
tria  não é a  ciência da infelici
dade; ela tomar-se-á, t a l v e z  
amanhã, a  ciência da felicidade.

Romance inquietante, «Os Mu
ros do Desespero», mostra-nos a 
vida de um adolescente predis 
posto para a paranóia por here
ditariedade, a constante descida 
desta personagem em ambientes 
penitenciários, entre loucos e cri
minosos de toda a  espécie, <?e 
que ele é a  figura bem represei: 
tativa. Pela temática e pela a r
quitectura novelesca, o trabalho 
de Hervé Bazin pode e deve t p - 

presentar uma novidade para o 
nosso meio.

Urbano Tavares Rodrigues, 
que prefacia esta obra, com pro
porções ensaísticas em tomo da 
novelística de Bazin, exalta-o 
com espanto e justiça.

São do prefaciador, estas pala • 

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

saudade...
<all.F„iBniDprBua de ipatldati)
Com a saudade sentida,
Em terras do nosso U ltram ar; 
Pela sua mãe querida,
Que foi obrigado a deixar.

Deus dê saúde e vida 
A todos que p’ra  lá vão; 
Numa saudade sentida, 
Deseja o meu coração.

A saudade mortifica,
Sem dó, nem piedade;
A alma que se dedica,
Numa sentida saudade.

Montijo, 15-10-959
VIOLETA

Rev.**0 Padre António Gomes Marques
Deu-nos a honra de apresentar 

os seus cumprimentos de despedi- 
da, no último sábado, 28 do mês 
findo, o rev.” Padre António Go
mes Marques; que, durante quatro 
anos serviu com zêlo, como coad
jutor da paróquia do Divino Espi
rito Santo, desta vila e há pouco 
nomeado pároco das freguesia* de 
Abrigada, Cabanas de Torres, Ota 
e Santa Quitéria de Meca, do con
celho de Alenquer.

Agradecendo reconhecidos as pro
vas de estima que sempre dedicou 
à «A Província», reiteramos os nos
sos votos de inúmeras venturas 
pessoais àquele digno sacerdote e 
lamentando o s’u afastamento do 
nosso meio, — dadas as suas invul
gares qualidades de carácter —; re- 
gosijamo-nos ao sabê-lo nomeado 
para um concelho católico, onde a 
sua conduta moral, será um bri
lhante estímulo para os s íu s  no
vos paroquianos.

G EORG E FR A N JÚ  nasceu em Fougères, na Bretanha, em 12 de Abril de 1912
vras: «O presente livro, talvez a 
obra m estra de Havré Bazin, é 
um romance tão forte, tão con 
seguido em suas ambições e es
tilo, que chega a indispor o lei
tor, que o inquieta, e acaba por 
fazê-lo viver os ódios e os medos 
dos personagens».

O filme de Franjú filia-se na 
corrente dos cineastas intimistas 
como Antonioni, Burmel ou Vis- 
conti. Sendo um dos mais belo.3 
filmes produzidos no após-guer
ra, «Os Muros do Desespero», é 
a obra de um realizador na pos
se de todos os seus meios expres
sivos, provando magnificamente 
a existência de uma arte  chama 
da cinema, para a qual traba
lha com consciência.

J. A. de Figueiredo

C A R T A
P a r a  a brilhante poetiza 
po rtu gu es a,

Harla M l la  soeífd ía Coma
(C o n d e s s a  do Pra do  da S e l v a )

ô  minha irm ã portuguesa! 
Minha irm ã de sonho e arte!
Eu quisera demonstrar-te 
Toda a  minha singeleza;
E provar-te a  minha estima, 
Dar-te todo o meu carinho,
Aí, na Ponte de Lima,
Nas lindas terras do Minho.

Mas vivo de ti ausente,
Neste Novo Continente,
Aonde aportou Cabral;
Mas tenho tan ta  vontade 
De transpôr a imensidade 
E conhecer Portugal.

Por tua pátria  adorada,
Tua terra  decantada,
Sinto uma enorme atração.
Seus costumes, sua gente 
De quem eu sou descendente 
Vivem no meu coração.

O minha irm ã portuguesa, 
Podes ter bem a certeza,
Do que te digo, é sincero: 
Embora não te  conheça,
Mesmo estranho que pareça 
Muito bem eu já  te quero.

O minha irmã portuguesa,
Que tens no sangue a  nobr°./a 
E  um carácter de eleição.
Se tu  nasceste no Minho,
Eu quero te r um cantinho 
Dentro do teu coração.

O minha irmã, tão querida!
Eu venho pedir guarida 
A estes versos que traço. 
Guarda-os n’um gesto gentil 
E recebe um grande abraço 
Que te  mando do Brasil!

LOLA DE OLIVEIRA

m a r
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Amarf é ter alguém a quem querer; 
Ê ter no peito o fogo da paixão;
Ê sentir palpitar o coração,
Amar, é ser forte para sofrer.

Amar, é dar tudo para viver, 
Embalado na idílica ilusão,
Ê correr para a louca tentação; 
Amar, é ter uma alma de mulher.

Amar, é esperança e ê loucura> 
Duas bocas, unidas com ternura, 
Dois corações num só, a palpitar.

Mas, amar, é correr devagarinho, 
Sorrindo, pró abismo do caminho 
E  nele com prazer se despenhar.

(Portalegre) Teresa Helena Pereira Pascoal

B o d a s  de  Ou r o
ff

Está a comemorar desde terça-fei
ra passada_ a prestimosa Instituição 
musical montijense, cuja designação 
nos serve de epígrafe, o seu 50.° 
aniversário, com o seguinte progra
ma comemorativo:

Tecçarfeira, dia 1 (da Dezembro
I PARTE:

às 2130 horas — Palestra alusi
va às BODAS D'OURO da colec
tividade, pelo seu sócio n.° 1 , o dis
tinto cauiídico e orador, sr. Dr. Ma
nuel Paulino Gomes.

II PARTE:

Execução de trechos de piano, 
por dois alunos da distinta profes- 
íora,sr.“ D. Judite Rosado: Maria 
Judite Marcelino Rosado e Manuel 
José Coelho Ventura.

Sábado, dia 5 de. Dezembro 
GRANDIOSO BAILE DE 

ANIVERSARIO

às 21,30 horas — com a cola
boração do conhecido e apreciado 
Conjunto Musical «VERA CRUZ», 
(privativo do «HOTEL TURISMO 
DA ERICEIRA».

Augurando à Direcção e à massa

J
associativa do «Musical Clube K 
fredo Keil» rutilantes festas come 
morativas ie dirigindo-lhes aj ao; 
sas felicitações pelo seu aurifuigai 
te aniversário de fundação i 
solenisado, agradecemos a gentil® 
do convite que. no5 foi endereçado 
apre.:entamos-lhes sinceros votos & 
venturas, através da sua honrosa 
existência colectiva.

1.® de Dezembro
Solenizando esta data histórica 

da nossa nacionalidade, arvoraram 
a bandeira nacional na passada 
terç-feiraj dia 1 do corrente, al
guns dos edifícios pública; e co
lectividades desta vila.

Igualmente, em igual comemora
ção, desfilaram pelas ruas princi
pais de Montijo, os filiados da Mo
cidade Portuguesa, — Feminina e 
Masculina — com  respectivos 
guiões, sendo digna de louvores 
a compostura e aprumo de todos os 
intervenientes nessas marchas, atra
vés das artérias montijenses.

f e i r a

D O  N  A  T  A l

A Comissão das Festas Pop*' 
lares de S. Pedro, de Montijo, 
vai realizar este ano, pela s 
gunda vez, a Feira do Natal i 
quadra festiva deste mês, tf 
mando uma árvore de Natal 
presépio, na secretaria da Co
missão de Festas, onde est 
patentes ao público.

P ara esse fim, a  Comissão I 
enviou circulares a várias 
mas comerciais © entidades ] 
ticulares, para colaborarem 
ta  feliz iniciativa, de modo tf# 
todas as crianças possam 
contempladas com brinquedos, 
nos sorteios a efectuar, em $  
determinado.

Haverá ainda bastantes aWc' 
ções infantis; como; pista, ctf 
rosael, combóio, aviões, além  ̂
outras barracas de frituras, ií' 
gos de sala, etc. etc.

Também a combinar com 
atracções, serão oferecidas 
tas grátis às crianças pobres 

Para qualquer despesa f 
nesta Feira, será entrega® 
contribuinte uma senha nu»f 
rada, que habilitará ao sort«ifr 

Pela interessante iniciai 
que a nosso Comissão das ^fS 
tas Populares de S. Pedro, a' 
ba de lançar a  público, é de 
perar que seja grandiosa a (U 
vore de Natal das Festas d® 
Pedro de Montijo», pelo que 
licitamos antecipadamente a ^  
pectiva Comissão.


