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s sobre o Tejo
Inaugurou-se em Vila Franca 

mais um certame agricola digno 
de louvor como documento do es
pirito de iniciativa de aquele impor
tante centro de actividade da la
voura ribatejana, a que andam 
associados valiosos estabelecimen
tos industriais.

E ’, pois, oportuno o momento 
para trazer de novo á tela da dis
cussão, um melhoramento de 
enorme alcance, que representa 
uma das mais vivas e justas aspi
rações regionais. Trata-se da 
ponte para estrada sobre o Tejo 
em frente de Vila Franca.

Em Novembro de 1927, estudei 
na V oi esse problema, eviden
ciando a razão de ser de uma li
gação, naquela zona, das estradas 
das duas margens e a importan
cia que para a lavoura teria essa 
comunicação.

Enumerei então as estradas que 
na margem esquerda do Tejo 
estão previstas, convergindo a 
Samora em frente de Vila Franca 
e que não devem ficar desligadas 
das da margem direita.

Vindo da fronteira, encontramos 
as seguintes pontes sobre o Tejo 
utilizadas por estradas:

Vila Velha de Rodam;
Gavião a 28 quilómetros da 

antecedente ;
Abrantes a 23 quilómetros da 

de Gavião;
Santararem a 60 quilómetros 

da de Abrantes.
Alem dessas ha as pontes des

tinadas exclusivamente ao serviço 
dos caminhos de ferro na Praia 
e no Setil.

Ha mais de 50 anos Miguel Pais 
propoz a construção de uma ponte 
a montante e proximo de Lisboa, 
do Montijo aos Grilos, que liga
rá as estradas e caminhos de 
ferro das duas margens.

A  ideia ganhou terreno, alcan
çando a adesão, por diversas ve

zes manifestada, da Associação 
dos Engenheiros Civis.

Quando se iniciaram em 1927 
os trabalhos preparatorios da ela
boração do plano geral da rêde 
ferroviaria, propuz e foi aprova
do que nele se introduzisse uma 
linha de Lisboa pelo Montijo, A l
cochete,. Quinta Grande e Couço 
a Ponte de Sor, ficaria sendo o 
caminho directo para Madrid.

Daria lugar a incurtamento su
perior a 50 quilometros e poderia 
ficar em condições de planta e 
perfil superiores ás de todas as 
outras linhas do pais, compor
tando pois as maximas velocida
des praticaveis.

Alem disso a vasta bacia do 
Sorraia, em que ha muito se pla
neiam irrigações em larga escala 
e que hoje se encontra sem meios 
de comunicação, seria cortada por 
essa linha, verdadeira bissectriz 
do grande angulo que tem por 
lados as linhas de Leste e Sul.

Teve essa proposta o melhor 
acolhimento de todas as entidades 
que tinham de se pronunciar 
acerca do plano e a linha foi clas
sificada, tendo até sido incluida 
na fase de execução imediata o 
troço de Lisboa a Aldegalega, 
constituído principalmente pe!a 
ponte.

Tem  de se proceder aos estu
dos prévios necessários e á elabo
ração do projecto, o que demanda 
tempo como demorada será a exe
cução.

Demonstrada, como creio que 
o será, a viabilidade técnica e 
economica da obra, devemos con
tar com a sua realisação, não 
porem muito rapida.

Admitindo a sua existencia, 
ficamos com trez pontes entre 
Abrantes e a fronteira, separadas 
por distancias de 28 a 23 quilo
metros e outras trez entre Abran
tes e Lisboa (contando é claro, em 
ambos os casos com a de Abran

tes) ás distancias de 60 e 68 qui
lometros, exactamente onde ha 
mais riqueza, população e inten
sidade de vida agricola e comercial.

A  36 quilometros de Abrantes 
ficam em frente uma da outra as 
importantes povoações de Cha
musca e Golegã, justificando-se 
uma ponte nessa alturg, que viesse 
cortar a enorme distancia de 60 
quilometros entre as de Abrantes 
e Santarém.

Mais justificada ainda e mais 
importante é a ponte de Vila Fran
ca, a 40 quilometros da de San
tarém e a 28 quilometros da de 
Montijo, suprindo-a em parte para 
a viação ordinária enquahto não 
fôr levada a efeito essa grande 
obra.

Ficariam assim 6 pontes para 
estradas sobre o Tejo : Vila Velha, 
Ga dão, Abrantes, Chamusca, Vila 
Franca e Montijo, separadas res
pectivamente por distancias de 28, 
23, 35, 25, 40 e 28 quilometros e 
cortados os dois extensos lanços 
do Tejo de 6 e 68 quilometros.

Os representantes dos interes
ses locais de Vila Franca instaram 
com louvável perseverança junto 
dos poderes públicos pela cons
trução da ponte e conseguiram 
que se procedesse a estudo, que 
demonstrou a razão de ser e a 
exequibilídade da obra.

Infezlimente houve uma esta
ção consultiva qualquer, que al
vitrou, alegando os interesses da 
defesa do País, que a ponte fosse 
projectada em termos de poder 
comportar, alem da estrada, um 
caminho de ferro de via larga.

Qual? Nenhum está previsto, 
nessa zona, nem havia razão, para 
a incluir no plano.

A  própria transversal do Carre
gado e Dois. Portos, classificada 
desde 1907, foi agora eliminada 
do plano em contrario da pro
posta da comissão revisora do 
mesmo-

Não ha hipótese alguma que 
-justifique essa estranha previsão, 
mormente depois que o governo 
classificou a linha do Sorraia e 
determinou a construção da pon
te do Montijo.

A  referida sugestão só serve 
para impossibilitar a construção 
da ponte por encarecer enorme- 
menie o seu custo.

Deve pois ser energicamente 
combatida e posta de parte.

Aos representantes dos interes
ses de Vila Franca e de toda a 
região beneficiada pela construção 
da ponte cumpre reclamar energi- 
ca e instantemente que se mande 
projectar a ponte unicamente para 
estrada e se proceda sem demo
ra á execução dessa obra de in
calculável valor.

Ao Governo, empenhado em 
promover o desenvolvimento agri
cola do paiz, deve merecer parti
cular disvelo a vasta região riba
tejana tão susceptível de progres
so e a facilidade de comunica
ções entre as duas margens do 
Tejo.

A  obra reclamada é facilmente 
exequivel, técnica e financeiramen
te. A  sua realisação constituirá 
mais um titulo de benemerencia 
da parte dos poderes constituídos 
como complemento da obra de 
restauração das nossas estradas.

F . de Souça.

Foi nomeado comandante da 
canhoneira «Bengo», que se en
contra em Faro, o 1.° tenente da 
Armada, Raul Viegas Ventura.

E ’ imediato do mesmo navio o
2.° tenente Joaquim dos Santos 
Oliveira Junior.

Tanto o comandante como o 
imediato são desta vila.

E ste numero foi v isado  
pela Censura
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l e s c a n ç o  s e m a n a l
Não sabemos bem a razão por

que, particularmente se nos diri
gem alguns interessados neste 
assunto, protestando contra o que 
se está passando aqui, no que diz 
respeito ao que foi combinado com 
a auctoridade.

Chamaram tambem a nossa 
atenção para a forma como se está 
cumprindo o estabelecido, o que 
realmente temos tido ocasião de 
observar como alguns patrões pro
cedem.

Uns abrem e fecham as portas 
dos seus estabelecimentos, quando 
querem.

Outros reteem os seus empre
gados nos estabelecimentos o tempo 
que lhes apetece.

O que foi combinado e assinado 
com a autoridade, é letra morta, 
não nos admirando que amanhã o 
descanço semanal e o horário de 
trabalho passe á historia.

Mas estamos convencidos que 
assim não será, pois confiamos na 
autoridade administrativa, c h a 
mando a sua atenção para o caso 
que aqui deixamos exposto.

..~~ ..........

IMjinilruD
No passado dia 23, saiu daqui 

para Lisboa, embarcando no dia 
24 para o Pará, o nosso conterrâ
neo e amigo, sr. Antonio José dos 
Santos, que aqui esteve durante
13 meses.

Sabemos que este nosso amigo, 
leva gratas recordações e muito 
pezar, de se ter ausentado daqui, 
terra da sua naturalidade.

No dia em que o M ontijo  sai, 
já o nosso amigo vai longe, mas 
não impede que aqui lhe endere
çamos os nossos cumprimentos de 
despedida, fazendo votos para que 
á chegada ao Brasil, encontre 
todos os seus de perfeita saude.

A’ ponte dos vapores foram 
muitos dos seus amigos despedi
rem-se, pois que da presente ge
ração captou a estima de todos.

Para se poder avaliar as exce
lentes qualidades de que é dotado, 
vamos transcrever a mensagem  
que um grupo de amigos do Porto, 
numa festa de homenagem, lhe 
entregaram e que ele guarda reli
giosamente :

E x .mo amigo Santos

E’ grande e inquebrantavel o 
testemunho de gratidão, que lhe 
devemos como é grande e inque
brantavel a amisade sincera que 
lhe devotamos. As nossas almas 
irmanadas pela boa camaradagem 
de alguns mezes, vibram intensa 
e cruelmente neste momento de 
despedida.

E’ o clarim altissimo da amiza
de que nos chama ao cumprimen
to deste dever: As mais lisongei- 
ras atenções que com ternura e 
desvanecimento nos tem dispen
sado, são favores que jamais nos 
esquecerão. As horas passadas em 
fraterno convivio e em que o Èx.rao 
amigo sempre demonstrou ser pos
suidor de celsas e apreciaveis qua
lidades, são momentos de felici
dade, que contribuirão para dentro

em  breve, ser maior ainda a nos
sa saudade. Esta mensagem é di
rigida ao portuguez Antonio José 
dos Santos, que serve a sua pa
tria com uma dedicação filial, um 
carinho e um amor ilimitado, quer 
abençoado pelos raios flamejantes 
do sol de Portugal, quer em terras 
de Santa Cruz pungido pela nos
talgia amargurosa; ó dirigida ao 
homem de trabalho caracterisado 
pela sua honradez manifestae por 
uma desinteressada caridade, 
viva no seu coração diamantino, 
solicita nas suas mãos benfazejas, 
é dirigida enfim ao amigo que 
com a s su a s qualidades nobilíssi
mas e  Seus sentimentos' invulga
res soube ser um optimo compa
nheiro e grangear a  amizade pura 
de todos nós.

O Ex.mo Amigo parte dentro 
em breve! . . .  que o vapor lhe 
seja um berço e o mar imenso 
um amigo, que a lua da nossa 
terra prateada e linda lhe reflita as 
paisaigens portuguezas cheias de 
encantamento, assim como este 
Porto querido, séde bendita da 
nossa rapioca e da nossa camara
dagem. Bem merece esta consa
gração quem foi de alongada até 
a um remoto Paiz, e mercê dum 
esforço louvável e duma perseve
rança inatingivel, prestou o devido 
culto ao trabalho, que, em logar 
de o amesquinhar o nobilita, por 
quanto representa iniludivelmente 
o galardão dessa lida insessanie, 
dessa porfia tenaz, desse labor in
tensivo.

Saudamo-lo, portanto, como 
pioneiro do Trabalho, como bom 
marido, como pae amantíssimo 
sobretudo como amigo leal e ver
dadeiro. Com a religiosidade pró
pria dos grandes momentos e das 
grandes afeições, abraçamo-lo 
num amplexo sentido, desejando- 
lhe as melhores venturas.

Porto ?5 de Abril de 1930.

Antonio D ias d ’Oliveira.

------------------------------------------

A ’  O .  F » .
Novamente vimos lembrar á

C. P. a conveniencia de mandar 
vedar a estação do caminho de 
ferro desta vila, tanto mais que já 
ha anos tem a um recanto da 
mesma o respectivo material que 
se está inutilisando dia a dia.

Tambem era de toda a conve
niencia que fosse reparada com 
urgência, a ponte a que ha dias 
nos referimos, pois que está ver
dadeiramente pedindo reparação, 
tal é o estado em que se encontra 
e mais dia menos dia, ali se dará 
algum desastre.

C a r t e i r a  E l e g a n t e
Passou mais um aniversario, no 

dia 21 de Maio, o nosso amigo 
sr. Amadeu Costa.

--------  il+_s> m am  --------

SegUio para a Africa, onde foi 
tratar de varios assuntos de con
fiança, o nosso conterrâneo e ofi
cial da Armada, sr. Antonio dos 
Santos Fernandes.

Servi»  de [onduccão de passageiros 
e bagagens no rio Tejo

Satisfazendo uma justa reclama
ção, já àntiga, de varios municípios 
da margem Sul do Tejo, foi no- 
moada uma comissão constituída 
pelos s rs .: capitão de fragata Costa 
Tavares, 1." tenente-engenheiro 
constructor naval Julio Ferreira 
David, encarregada de estudar as 
bases geraes da organisação dos 
serviços de conducção de passa
geiros e bagagens no rio Tejo, na 
zona de jurisdição da Capitania do 
Porto de Lisboa, por embarcações 
de propulsão mecanica.

E ’ incontestável que o Governo 
e os municipibs da margem Sul 
do Tejo, se teem empenhado em 
procurar que os serviços de trans
portes fluviaes, sejam em breve 
melhorados, e assim tem que ser, 
porque nem Cacilhas nem Montijo, 
podem oferecer aos passageiros 
que procuram estas duas terras, 
como pontos de passagem forçada 
para Lisboa, um serviço vergo
nhoso e ignóbil, como são os 
actuais transportes entre as duas 
margens do Tejo.

Não se consta em parte alguma 
do mundo, para não dizer nas trez 
ou quatro maiores bahias, entre as 
quais se pode incluir a do Tejo, 
mas em que uma cidade como 
Lisboa, se abeire dum rio e do 
mar, se observe o que se observa 
neste detalhe miserando do nosso 
desleixo.

Os serviços de transportes no 
Tejo, desde as pontes de que o 
publico tem de servir-se, até aos 
vapores em que é transportado, em 
conjunto com as mercadorias, são 
alguma coisa deprimente e vexa- 
torio, quer para as emprezas que 
as exploram, quer para o Estado 
que os permite e até agora não 
tinha um caes em Ferry-et-Boat, 
como a nova estação do Sul e 
Sueste, para evitar o disfarçado 
monopolio da ponte da Parçaria 
dos Vapores Lisbonenses, que ha 
meio seculo atrofia as iniciativas 
dos povos e dos municípios da 
margem Sul do Tejo.
------------ ■ •—--------------------------- -—

Nomeação
Foi nomeado sub-inspector da 

Inspecção de Finanças, de Lisboa, 
o nosso amigo sr. Carlos Augusto 
Campos Ramalho, digníssimo chefe 
da Fiscalisação da Direcção de 
Finanças do Distrito de Setúbal.

E’ com todo o prazer que damos 
esta noticia, tanto mais que S. E x.a 
tem sido um funcionário zeloso e 
fiel cumpridor da lei, tendo nesta 
vila, um amigo em cada habitante 
que muito se regosija com a sua 
nomeação.
---------------- -------------------------------------------------- —

Encontra-se já ha alguns dias 
na cadeia desta vila, Nelson T a
vares, acusado de se ter introdu
zido em casa alheia, com fins 
deshonestos.

Para tratar deste caso foi requi
sitado o agente J. Francisco Lou- 
renço, que para aqui veio na pas
sada terça-feira, iniciando os seus 
trabalhos imediatamente.

FOOT-BALL
Reina grande entusiasmo nesta 

vila, principalmente entre os ama
dores deste genero de sport, pelo 
desafio que se deve realisar no 
campo de jogos do Aldegalense 
Sport Club, entre o Vitoria F. Club, 
de Setúbal e o Luso F. Club, do 
Barreiro.

Este desafio é no proximo do
mingo, 15 do corrente, e será de 
desempate entre aqueles grupos, 
para a primeira classificação do 
Campeonato de Setúbal (Divisão 
de Honra).

E ’ a primeira vez que aqui se 
realisa um desafio que tanto entu
siasmo desperte.

Dizem-nos que já ha varios pe
didos de bilhetes.

-------- -"fiTTiiS»- --------

Annssa A l im e n t a ç ã o
Os fornecedores de carnes de 

vaca, chibato, carneiro, etc., estão 
radiantes, não escondendo a satis
fação que lhes vai na alma, por o 
Montijo ha dois números, não lhes 
tocar na ferida.

Julgam que nos calamos com 
medo da ameaça que nos fizeram ? 
Estão completamente enganados.

Hoje, somente lhes dizemos que 
aguardamos as démarches que tem 
havido entre esses senhores e a 
autoridade, depois falaremos, por
que não perdem pela demora, disso 
podem ter a certeza.

-----------------------------------------
T A U R O M A Q U I A

No passado dia 25 de Maio, rea- 
lisou-se a novilhada dedicada ao 
Alfredo Keil, desta vila.

Pouca concorrência, supondo ter 
dado prejuizo.

Os garraios demonstraram bra
vura, mas foram mal aproveitados. 
Cavaleiro, picadores, bandarilhei- 
ros, moços de forcado e demais 
amadores, eram elementos que 
nada podiam fazer. Assim se pas
sou a tarde, aproveitando-se as 
cambalhotas que o boi dos curio
sos nos proporcionou, fazendo rir 
toda a gente, não ficando ninguém 
aleijado.

—  A  próxima tourada realisa-se 
no dia 29 do corrente, em benefi
cio da Sociedade 1.° de Dezembro, 
com touros do lavrador Samuel 
Lupy Santos Jorge. Toureia a ca
valo, Simão da Veiga (filho) e a 
pé os bandarilheiros Custodio Do
mingos, Agostinho Coelho, Anto
nio Dias, o espanhol Cantillena e o 
espada Manuel Vilches «El Parrita» 
que tanto agradou nesta vila na 
corrida organisada pelos Comba
tentes da Grande Guerra. Os for
cados são os que teem por cabo 
Antonio Abreu, do Ribatejo. Está 
despertando entusiasmo.

o  TEIWIF^O
No dia 3, pairou sobre esta vila 

uma grande trovoada, sendo con
secutivos os relampagos e choven
do torrencialmente, havendo inun
dações e caindo uma faisca num 
predio da rua da Bela Vista, per
tencente ao sr. Diogo Tavares, re
sidencia do estaf ;ta Alvaro Cal- 
velas, que assustou toda a familia.

Os prejuizos causados pelas 
inundações e pela faisca, foram 
relativamente pequenos.
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DESASTRE ANUNCIO ANUNCIO
No passado domingo, 1 do 

corrente, proximo do apeadeiro 
de Sarilhos o ofiicial de diligen
cias do tribunal daqui, Antonio José 
Rodrigues quando vinha do Bar
reiro com o seu colega Antonio 
Pedro da Silva, onde foram em 
serviço; foi gravemente atropela
do por um ciclista que se ignora 
ainda hoje a sua identidade.

Devido ao seu estado, visto ter 
fraturado o nariz, veiu imediata
mente ao posto de Socorros Dr. 
Manuel da Cruz, nesta vila, para 
receber o respectivo curativo, o 
qual não lhe foi feito, visto não 
se encontrar ali o pessoal respecti
vo.

Devido a este facto o Dr. Fer
reira da Trindade conduziu o fe
rido ao çeu consultorio no Monte- 
Pio Conceição’ onde lhe prestou 
os socorros que o ferido nesseci- 
tava.

Depois do curativo foi condu
zido a casa onde aguarda o leito.

O desastre deve-se ao facto de o 
ciclista não trazer luz na maquina 
que montava.

No passado dia 26 de Maio, no 
logar d’Atalaia, deste concelho, 
Rosa Arcanjo, solteira, de 30 anos, 
ali moradora, agrediu á facada 
Delmira Simões dos Reis, de 40 
anos, de Lisboa e moradora na 
Barroca.

A ferida queixou-se á autorida
de administrativa e recebeu cura
tivo nesta vila, sendo a agresso
ra Rosa Arcanjo enviada a juizo.

ANUNCIO
No dia 8 de julho proximo pe

las 13 horas, á porta do tribunal 
da l .a Vara Civel de Lisboa, e 
pelos autos de execução hipoteca
ria que o Banco do Fayal moveu 
contra D. Mariana Lopes Quintino, 
Alexandre Lopes Quintino e An
tonio Joaquim Lopes Quintino, 
do Barreiro, arrematar-se—ão os 
seguintes prédios:

1.° —  Terrenos, cordoaria, abe- 
goaria, palheiro, armazéns, escri- 
torio, barracões, um poço e ser
ventia de outro, caldeira de tijolo 
para cozer cortiça tudo situado na 
rua Ferrer n .os 2 a 7 da vila do 
Barreiro; entra em praça por 
100.000100.

2.° —  T e r r e n o  d e n o m i n a d o  
«Quarteirão», situado na Guarda 
do Rocio, da vila do Barreiro; en
tra em praça por 20.000$00.

Pelo presente e respectivos 
editaes citam-se os credores in
certos dos executados para dedu
zirem os seus direitos sobre o 
produto da arrematação.

Aldegalega, 30 de Maio de 
1930.

O Escrivão do 1.° oficio 

Alvaro Pedro Baptista Pereira  

Verifiqei a exactidão

O Juiz de Direito, substituto 

Luciano F . Móra

Pelo Juizo de Direito da co
marca de Aldeia Galega do Riba
tejo, e cartorio do 2.° oficio, escri
vão Ramos, se ha de proceder, no 
dia 22 do proximo mez de junho, 
pelas 13 horas, á porta do tribunal 
Judicial desta comarca, situado na 
Rua Doutor Afonso Costa, d’esta 
vila, á arrematação em hasta pu
blica do predio abaixo indicado, 
que vae pela terceira vez á praças em 
valor, nos autos de execução hi
potecaria, em que são : —  Exequen
te, João Jorge Canastra, casado, 
agricultor, residente no sitio da 
Penalva, freguezia de Palhaes, e 
executado, Manuel Cunha, viuvo, 
agricultor, residente mesmo sitio.

A arrematai*

Predio urbano e rústico compos
to de casas terreas para habitação, 
palheiro, terra de semeadura, vi
nha e arvores de fruto, no sitio 
de Penalva, freguezia de Palhaes, 
forciro anualmente em 7 2 $00 a 
Jorge Abraham d'Almeida Lima, 
descrito na Conservatoria da ex
tinta comarca do Seixal, sob o 
n.° 4941. a fls 87 v do livro B 14.

Vae á praça sem valor.
Para a praça são citados quaes

quer credores incertos.
Aldeia Galega do Ribatejo, 27 

de Maio de 1930.

Verifiquei

O Juiz de Direito, substituto 

Luciano M ora.

O Escrivão do 2.° ofiicio

João Francisco Ramos

ANUNCIO
No dia 15 de Junho proximo, 

pelas 12 horas, na Quinta da Fonte 
da Prata, da freguezia de Alhos 
Vedros, desta comarca, pelos autos 
de inventario orfanologico a que 
se procede neste juizo por obito de 
Eloi Antonio Basto Castanha, resi
dente que foi na referida Quinta, e 
em que é inventariante a sua viuva 
D. Ana Hainsler Castanha, e con
forme o deliberado pelo conselho 
de familia no referido inventario, 
vão pela primeira vez á praça para 
serem arrematados por quem maior 
preço oferecer acima do valor da 
sua avaliação, diversos bens mo
veis e semoventes, como : —  mo
bílias, louças, pratas, joias, livros, 
uma vaca turina, um cavalo, etc., 
bens estes arrolados e constantes 
do mesmo inventario.

Aldagalega, 24 de Maio de 1930.

O Escrivão,

Alvaro Pedro Baptista Pereira  

Verifiquei a exactidão 

O Juiz de Direito,

Fausto de Quadros

Pelo Juizo de direito da Comar
ca de Aldeia Galega do Ribatejo, 
e cartorio do 2 .° oficio, escrivão 
escrivão Ramos, segundo delibera
ção do conselho de familia nos 
autos de inventario orfanologico 
a que se procede por obito da in
ventariada Maria da Piedade, mo
radora que foi em Sarilhos Gran
des, desta comarca, e em que é 
inventariante José Marques Catur
ra, solteiro, maior, trabalhador, 
residente em Sarilhos Grandes, se 
ha de proceder, no dia 8 do pro
ximo mez de junho, pelas 13 
horas, á portà do Tribunal Judi
cial d’esta comarca, situado na 
Rua doutor Afonso Costa, d’esta 
vila. á arrematação em hasta pu
blica, do predio abaixo descrito, 
que vae pela segunda vez á praça 
sendo condição desta o pagamen
to por inteiro á custa do arrema
tante, da respectiva cisa.

A. arrematar
Uma morada de casas baixas, 

com quintal, situada na freguezia 
de Sarilhos Grandes, desta comar
ca, foreiro em $60 anualmente, á 
Junta Paroquial de Sarilhos Gran
des. descrito na Conservatoria 
desta comarca sob o n.° 3047 a 
fls 148 v do livro B 8.°, cuja mo
rada de casas se encontra arren
dada desde 15 de maio de 1925 
até 30 de Setembro de 1934, por 
escritura de 15 de maio de 1925, 
lavrada a fls 45 do livro n.° 140 
do notário d’esta comarca, doutor 
Gabriel da Fonseca, rectificado por 
escritura de 16 do mesmo mez e 
ano.

Vae á praça no valor de 3.000$00.
Para a praça são ciiados quaes

quer credores incertos.
Aldeia Galega do Ribateja, 15 

de maio de 1930

Verifiquei 

O juiz de Direito,

Fauto de Quadros 

O Escrivão do 2.° oficio,

João Francisco Ramos

ANUNCIO
Pelo Juizo de Direito da Comar

ca de Aldeia Galega do Ribatejo 
e cartorio do 2.° oficio, escrivão 
Ramos, se ha de proceder no dia
8 do proximo mez de junho, pe
las 13 horas, á porta do Tribu
nal Judicial desta Comarca, situa
do na Rua doutor Afonso Costa, 
á arrematação em Hasta publica 
do predio abaixo descrito, que vae 
pela segunda vez á praça por me
tade do seu valor e por delibera
ção do conselho de familia, no in
ventario orfanologico a que se 
procede o obito da inventariada 
Maria Gertrudes de Bastos, mora
dora que foi n’esta vila, e em que 
é inventariante Francisco d’Almei
da Fidalgo, viuvo, proprietário, 
residente n’esta mesma vila.

A arrematar
Uma morada de casas terreas, 

sita na Rua de Serpa Pinta, (anti
ga Rua do Rôlo) d’esta vila, a 
confrontar do norte sul e poente 
com Manuel Maria da Silva, e do 
nascente com rua, não constando 
que estejam descritas na Conser
vatoria. O terreno sobre que as
senta esta morada de casas cons- 
titue um arrendamento por 600 
anos, que começou em 1 de 
Julho de 1893 e termina em 30 
de Junho de 2493, pela renda 
anual de 2$97,5 de que é actual 
senhorio José Teodosio da Silva, 
solteiro, proprietário, d’esta vila, 
constituido por escritura de 15 de 
fevereiro de 1894, lavrada a fls 
33 v do livro 103 das notas do 
então notário d’esta comarca, A n
tonio Julio Pereira Moutinho, fo
reiro em 3$00 anualmente, com 
laudemio de dezena a Lucia Belo 
P/res, solteira, d’esta vila, e fez 
parte do predio descrito sob o n.° 
4337 afls 8 do livro B 14 e agora 
separadamente descrito sob o n.° 
7806 a fls 23 do livro B 21, am
bos da Conservatoria do Registo 
Predial d’esta comarca e o arren
damento sob o n.° 5989 a fls 92 
v  do livro F n.° 10 da mesma 
Conservatoria.

Vae á praça no valor de 3.000$.
Pará a praça são citados quaes

quer credores incertos.
Aldeia Galega do Ribatejo, 15 

de Maio de 1930.

Verifiquei 

O Juiz de direito 

Fausto de Quadros 

O Escrivã© do 2.° oficio 

João Francisco Ramos

ANUNCIO
No dia 8 do proximo mez de 

Junhor pelas 13 horas, á porta 
do Tribunal Judicial desta comar
ca, sito na Rua Dr. Afonso (an
tiga Rua do Cais), desta vila, e 
pelos autos de execnção de sen
tença comercial, em que é exe
quente a firma «Comercial & Agri
cola Moitense», com sede na vila 
da Moita, e executados Manuel 
Gonçalves Pereira e José Gonçal
ves Pereira, actualmente morado
res na cidade de Lisboa, vai pela 
segunda vez á praça, para ser 
arrematado por quem maior preço 
oferecer acima do valor abaixo 
designado, o seguinte:

«Umas casas de forno e arreca
dação, situadas na Rua Miguel 
Bombarda, da vila da Moita, que 
foram avaliados em 9.000$00, e 
vão á praça por 4.500$00».

Pelo presente e respectivos edi
tais, são citados quaisquer credo
res incertos para assistirem á ar
rematação e deduzirem os seus 
direitos.

Aldeia Galega do Ribatejo, 21 
de Maio de 1930.

O Escrivão do 3.° Oficio,
lo3o Frederico ii Bpifo FiguM lunfop

Verifiquei a exactidão 
O Juiz de Direito,

Fausto de Quadros



INrtOSMTBJ©

INCÊNDIO
Num dos últimos dias, seiiam 

umas 8 horas da manhã, manifes
tou-se incêndio na casa que servia 
de arrecadação e movimento de 
matança de suinos, pertencente ao 
sr. Carlos Gouveia Dimas e arren
dada ao negociante sr. Jacinto 
Augusto Tavares Ramalho.

Dado o sinal de alarme compa
receu no local do incêndio, Tra
vessa de João de Deus, a corpora
ção dos Bombeiros Voluntários 
com todo o material, comandada 
pelo sr. Antonio Gouveia Dimas, 
segundo comandante, que imedia
tamente aplicaram duas manguei
ras, sendo extinto em pouco tempo.

Os bombeiros fizeram bom ser
viço, bem como foi acertada a sua 
direcção.

O primeiro comandante compa
receu no local após ter conheei- 
mento do ocorrido.

Os prejuizos foram relativamente 
pequenos.

Vae experimentando sensiveis 
melhoras a esposa do nosso amigo 
sr. Baltazar Manuel Valente, a sr.a 
D. Carolina Campos Valente.

A  tratar de assuntos que se 
prendem com a próxima exposição 
regional, que se realisa em Setúbal 
no proximo mez de Julho, esteve 
nesta vila, no passado dia 23, o 
sr . Mario Lima, delegado da 
Comissão Central daquela exposi
ção.

Este namero foi visado 
pela Censura.

Desaparecido
Tendo desaparecido na semana 

passada, de casa de Helena Gomes, 
residente em Valdera, do concelho 
de Palmeia, o menor de 12 anos 
de idade, de nome Manuel, que ali 
vivia ha \á 8 anos, por não ter 
familia, pede-se a  todas as pes
soas que possam dar algum indi
cio, o comuniquem para a Admi
nistração deste concelho.

E ’ de estatura regular, côr clara, 
veste casaco de cotim em mau 
estado, colete de cotim novo, ca
misa de riscado côr de rosa, calças 
de cotim um pouco curtas e em 
mau estado, barrete novo preto e 
descalço.

Presume-se que tenha acompa
nhado qualquer rancho de traba
lhadores que por ali tenha pas
sado

•--------------  
Por absoluta falta de espaço* 

somos obrigados a não publicar 
muito original, que sairá no pro' 
ximo numero, pelo que pedimos 
desculpa aos nossos colaboradores 
e leitores.

m U s i c t s

Na passada terça-feira, foi a 
Vila Franca de Xira, abrilhantar as 
festas que ali se estão realisando 
ha dias, por motivo da exposição, 
a Banda Democratica 2 de Janeiro, 
desta vila, que foi ali muito bem 
recebida, assim como ovacionada 
quando realisou o concerto no 
local da exposição.

Quando do seu regresso a esta

vila, na quarta-feira, afluiu á ponte 
dos vapores muito povo, subindo 
ao ar muitos foguetes quando se 
dirigia para a sua séde.

—  Hoje, domingo, a Filarmónica
1.° de Dezembro, vae assistir á 
tourada que se realisa no Campo 
Pequeno, em festa artistica do ban- 
darilheiro Agostinho Coelho.

Para este fim sae desta vila um 
vapor ás 14 horas, para Lisboa, e 
regressa dali ás 20,30, havendo 
muita animação entre os aficio- 
nados.

Continuam os carroceiros a 
transportar, sem qualquer resguar
do, as plantas marítimas que ser  ̂
vem para camas de gado, do que 
resulta as ruas ficarem todo o dia 
cheiás daquelas plantas, o que 
produz tão mau efeito.

TALUDA
Não ha nada melhor do que 

estar de bem com Deus e com os 
Santos.

E assim indo á T e n d i n h a ,  
do Onofre com uns pequenos 
cobres, compra-se qualquer fracção 
da lotaria do Santo Antonio e é 
contar com belas massas.

Sim, porque o Santo Antonio 
faz o milagre de pôr na T e n 
di i n h a  a sorte grandè e Deus 
nosso senhor, com a sua infinita 
graça, faz com que sejamos fe
lizes.

Portanto, habilitai-vos com o jo- 
guinho dõ Onofre, que é certo.

Para o què, veremos.

Perdeu se uma argola com 
quatro chaves, receberá alvi- 
çaras entregando-as aqui.

José Luiz Cardeira
P r a ç a  d a  R e p u b l ic a  e R u a  A l m i r a n t e  R e is

A L D E G A L E G A  
jgj Secção de Chapelaria

completamente organisada

Desde o chapeu econcmico ao fino chapeu Austríaco
Todos os modelos—Côrcs da moda

Isrirli des mmi
tia Pariarla

S aid a  de R ld eg a leg a  
á s  8 c 16 

S a id a s  de L isb oa  
á s  10,40 e 18,15

DOMINGOS E  DIAS F ERIADOS
S a id a s  de A ld eg a leg a  

á s  8 e 16,30
S a id a s  de L isb oa  
á s  9,45 e  18,15

L O J A  D O  F R E D E R I C O

Frederico Guilherme Ribeiro da Costa
C ÂA FUNDADA EM  1 8 8 0

P a p e l a r i a ,  l i v r o s  d s  R e c r e io  e p a r a  E s c o l a s ,  B i lh e t e s  p o s t a e s  i l u s t r a d o s  
g r a n d e  s o r t i m e n t o  —  S e m p r e  n o v i d a d e s

131, Rua Almirante Cândido dos Reis, 131

a l d e g a l e g a  d o  R i b a t e j o  

DEPOSITÁRIO DOS BILHETES POSTAES COM VISTAS LOCAES
% ± Á Ê M Ê É t Ê Â t t È É É t Ê É É ± .......................  ■  ..............    I ■■■■■ ■■■■ ■■ I I

LOJA. DAS LOIJOAS

loucas &  C orre ia
Esta casa é a que maior sortido tem 

em louças de esmalte, pó de pedra, vidros e artigos 

de utilidade.

Variado sortido em artigos de Menage, serviços de chá, 

almoço e jantar, etc.

Colossal sortido de artigos para brindes.

E u a Afonso Pala 
a  t  . m n r i  a  t  . m n  a

easa das novidhdes

Francisco Vicente Lucas
tap iU illie  is 31150 11 OQMSROIO E Si

Esta casa é a que maior sortido tem em chapéus e bonets 

para homem e creança, meias, peúgas, artigos de malha e lãs. 

Colossal sortido em Bijouterias, Perfumarias, 
Brinquedos, Artigos para Brindes, Retrozaria e Papelaria.

6 5 ,  R n a  A l m i r a n t e  C â n d id o  d o s  R e is ,  6 7  
A  L  D E G A L E G A


