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Começa hoje um novo ano na roda 
do mundo.

O ano de 1932 não nos. deixa sau
dades algumas nem individualmente, 
nem politicamente, nem socialmente. Foi 
um ano tão bom ou peor do que o de 
1931 e do que alguns outros que o ante
cederam.

Oxalá que ao dealbar do ano que 
hoje começa, a um domingo de mais a 
mais, com êle venha a esperança con
fiante em dias melhores, de paz, de har
monia e de ventura.

Fazemos sinceramente vótos para 
que tal suceda e a todos os nossos lei
tores, assinantes, anunciantes e coopera- 
dores desejamos o mais feliz Ano Novo.

T E R T R ©
No domingo e na segunda-feira pas

sada houve espectáculos no Cinema-Tea- 
tro Joaquim d’ Almeida, por uma Compa
nhia intitulada Julieta Rentini Godefroy.

Representaram-se, no primeiro dia o 
velho e sèdiço drama «As duas órfãs» e 
no segundo dia «A filha maldita» e a 
pseudo-opereta «Eu quero mama». Os 
artistas da Companhia eram aiwliados 
por alguns amadores da vizinha vila 
de Alcochete. Entre todos salientar ani
se Roberto de Oliveira e Olinda Rentini. 
Esta artista agrada deveras nos bailados 
que executa, pois tem uma figura insi
nuante, um gesto adequado e uma plás
tica irrepreensível. Melhor a dansar do 
que a representar, pisa, no entanto, sem
pre, o palco com reconhecido domínio. 
Roberto de Oliveira, fazendo com certa 
linha o Conde de Linier em «/4s duas 
órfãs, foi superior no marinheiro José 
Manuel de «A filha maldita». Olinda 
Rentini fez o difícil papel de cega 
de «/4s duas órfãs com vontade de acertar. 
Tinha uns olhos brilhantes demais para 
aquela cèguinha. Maria Rosa mostrou- 
se-nos pouco segura nos papéis.

A música no primeiro espectáculo foi 
só de barraca de feira e muito fizeram 
os pobres dos executantes, que eram os 
próprios actores em disponibilidade. No 
segundo já se ouviu um piano e a repe
tição da feira. Impróprio da nossa terra 
mas talvez próprio de quem causou tal 
apresentação musical.

1\ N 0SSA  e© LH B© RflÇã©
Muitas vezes os nossos estimados 

colaboradores hão-de sentir-se magoados 
pela não publicação dos seus artigos e 
das suas composições, julgando talvez 
que essa falta provém de preferência que 
se dê a uns em prejuizo doutros. Enten
demos, por isso, dever afirmar aos nos
sos presados cooperadores que tal se não 
dá, pois a demora na publicação dos seus 
originais provém da acumulação de ma
téria a publicar. Esta declaração faze
mo-la para sempre.

N a  T R L . . .
Por lapso na secção literária do nosso 

último número falhou a dedicatório que 
o nosso distinto colaborador sr. Paulino 
Gomes [únior fazia ao também nosso 
muito dedicado colaborador sr. Manuel 
Giraldes da Silva, da sua composição 
intitulada «Natal. . ,»

Fica assim reparada a falta de que 
pedimos desculpa ao seu autor.

B o m l
1.

« j a a m e s r m  í o s í j íl i i í i l á r i Bombeiros Voluntá

Noutro lugar publicamos o programa completo das festas que, em come
moração do vigéssimo quarto aniversário da fundação da Associação Humani
tária dos Bombeiros Voluntários desta vila, têm início hoje.

«Montijo» entende que êste facto lhe não deve passar despercebido e que 
não é justo ficar silencioso perante êle. A Associação Humanitária dos Bom
beiros Voluntários da nossa terra encontra-se hoje em pleno desenvolvimento 
e pode-se apresentar já junto das suas congéneres da província, sem que se 
sinta demintiida no concurso que pode prestar aos seus concidadãos, na sua 
heróica missão de defender os seus haveres e as suas vidas.

Tr.ata-se de uma honrosa e nobre instituição local, cujos fins altruístas 
não é demais encarecer e exaltar. Trata-se de um grupo de almas boas, filhos 
de gente do povo, desinteressados e heroicos, que põem as suas vidas intei
ramente á disposição dos seus semelhantes, sentindo-se orgulhosos quando 
lhes prestam os seus Valiosíssimos e arriscadíssimos serviços. Casados muitos 
e com filhos, abandonam muitas Vezes o remanso do seu lar, o aconchego dos 
seus leitos, para acorrerem a salvar o que não é seu e a vida dos outros.

E coirem para o cumprimento da obrigação, que voluntariamente se im- 
puzeram, sem olhar sequer ás condições dêsse acto, cujos resultados nunca 
se prevêem.

Chamam-lhes «Soldados da paz» se, em Verdade, nenhuma denominação 
mais típica, mais ajustada, mais nobre e mais honrosa. Soldados da paz, por
que tôda a sua actividade e todo o seu fim é o bem da Humanidade. Soldados 
da paz, porque todo o seu pensamento,' todo o seu ideal ê o da mais ampla e 
mais pura Solidariedade para com os seus semelhantes. Soldados da paz, fi
nalmente, porque, em vez de ferir, levam a salvação aos seus concidadãos, fe- 
rindo-se êles mesmos na execução generosa e benemere.nte dêsse lindo gesto.

Todos lhes devemos querer bem e todos os devemos auxiliar, porque 
com isso nos auxiliamos a nós próprios. Toda a gente os deve respeitar e es
timar porque são Verdadeiros humanitários em quem, no cumprimento dos seus 
deveres, nunca o espírito se ensombra de qualquer má ideia, de qualquer 
mau pensamento.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montijo come
çou por ser uma instituição paupérrima, unicamente amparada pela vontade 
firme-de meia dúzia de homens, que se tinham disposto á prática de actos de 
altruísmo para com os seus iguais. Desajudada quási sempre das pessoas de 
haveres e das autoridades locais, no que respeita á cedência de meios mate
riais indispensáveis á sua vida, nunca deixou, no entanto, de subsistir e de 
cumprir, tanto quanto lhe era possível, cs deveres da sua organisação.

Actualmente, e mercê dalgumas vontades mais fortes e mais resistentes, 
a nossa Corporação de Bombeiros apresenta-se-nos como nunca, com um ma
terial completamente remodelado e modernizado. Tem sido árdua a luta, deve
mos dizê-lo, eni honra daqueles que se encontram hoje á sua frente, mas essi 
aspereza tem contribuído poderosamente para o alevantamento e para o pro
gredimento da Associação.

Somos absolutamente insuspeitos nas afirmações que fazemos. Sem inte
rêsses que nos liguem á corporação e sem fortes amizades pessoais, que nos 
prendam aos seus actuais dirigentes, fazemos-lhes contudo, a justiça de lhes 
patentearmos a nossa admiração sincera por tudo quanto têm feito, com tôda a 
abnegação, com todo o desinterêsse e com a maior fôrça de Vontade, em prol 
da Associação dos Bombeiros, que o mesmo é dizer, em prol da terra e de 
todos os seus habitantes.

Afastamos sempre das nossas apreciações o lado pessoal e consola-nos, 
por isso, fazer justiça, mesmo quando ela se dirige a um irreconciliável inimigo.

O facto incontebtável é que a Associação Humanitária dos Bombeiros Vo
luntários de Montijo, possúe hoje uma séde p.ópria, tem um material moderni
zado, ainda que não proporcional ás suas necessidades, inaugura dentro em 
breve uma biblioteca exclusiva e apresenta-nos já um grupo de garbosos alis
tados, disciplinados e conscientes da missão que lhes é atribuida. Lá fóra, 
onde tem acorrido, em confronto com os seus confrades doutras localidades 
de todo o país, já o seu nome se não sente humilhado, nem desprestigiado o 
nome da terra que representam.

Por tudo quanto acabamos de dizer «Montijo», que representa uma voz 
das aspirações locais, rejubila pelo engrandecimento da Associação Humani
tária dos Bombeiros Voluntírios da sua terra e, no momento em que passa o 
seu vigéssimo quarto ano de existência, dirige-lhe as suas mais veementes 
saudações, envolvendo nelas, como é justo, todos os seus dirigentes e todos 
os seus elementos componentes, fazendo ardentes votos pelo seu constante e 
impesecível desenvolvimento.

Aproveita o nosso semanário o momento para incitar toda a gente desta 
terra a prestar o seu auxilio moral e material aos valenies e altruístas Soldados 
da Paz do nosso torrão natal.

Salvé !
a  a

E’ o seguinte o programa com que 
a Associação Humanitária dos Bom
beiros Voluntários desta vila come
mora a passagem do 24.° aniversário 
da sua fundação:

Hoje, Dia 1.° de Janeiro — A’s 9 
horas, arvoramento da nova bandeira 
no quartel e continência por todo o 
corpo activo e de serviço de saúde. 
A’s 14 horas, cumprimentos á Câmara 
Municipal. Á’s 15 horas, afixação du
ma lápide no antigo consultório do 
benemérito e falecido médico dr. Ma
nuel da Cruz Júnior, com a assistência 
de tôda a corporação, dirccção da As
sociação, autoridades e demais convi
dados. A’s 15 e 30 horas, grandioso 
desafio de bola no campo dos «Onze 
Unidos Foot-ball Club». A’ noite ilu
minações no quartel, estando êste ex
posto ao público durante o dia.

Dia 8 de Janeiro — A’s 14 horas, 
recepção na Ponte dos Vapores, á Liga 
dos Bombeiros Portuguêses, ás Cor
porações de Bombeiros e demais con
vidados. A’s 14 e 30 horas, sessão de 
boas-vindas no salão nobre da Câmara 
Municipal. A’s 15 e 30 horas, sessão 
solene no Cinema Teatro Joaquim de 
Almeida, distribuição de diplomas e 
condecorações. A’s 18 horas, inaugu
ração, na séde da Associação, da bi
blioteca «José de Sousa Rama». A’s 19 
horas, jantar de confraternização ofe
recido por uma comissão de sócios. 
A’s 23 horas, baile no salão de festas 
do Aldegalense Sport Club, em honra 
dos visitantes.

Dia 9 de Janeiro — Grandioso de
safio de bola no campo do «Aldega
lense Sport Club».

Na organização destas festas tem a 
Associação Humanitária dos Bombei
ros Voluntários sido auxiliada pelas 
sr.aa D. Sára Acácia da Silva Carvalho, 
D. Aurélia Moreira, D' Maria Adelaide 
Dimas Gregório, D. Jesuína Cruz, D. 
Carmen Gil, D. Maria Adelaide da 
Silva e D. Ofélia Valente.

Agradecemos a gentileza do con
vite que nos foi endereçado para as
sistirmos a todos os actos constitutivos 
das festas aludidas.

Miguel Boga
Lemos no nosso estimado confrade 

«A Voz do Seixal» a desagradável no
ticia do falecimento de Miguel Boga, 
filho do dedicado républicano seixa- 
lense Joaquim dos Santos Boga.

Tôda a gente que tomou parte na 
propaganda activa para a implantação 
da Rèpública e comparticipou das reu
niões posteriores ao advento do novo 
regime, conhece perfeitamente o ora
dor popular Joaquim Boga, que, já ve
lho, nunca deixou até hoje de amar ar
dentemente a Rèpública, defendendo-a 
sempre por todas as formas, nos tran
ses dolorosos por que tem passado.

«Montijo», apresenta os seus 
pêsames ao seu velho e dedicado cor
religionário, e aproveita a ocasião para 
lhe testemunhar a sua simpatia e a sua 
solidariedade na dôr que está sofrendo.



MONTIJO

0 Definhamento 
da Ra<a

As guerras e as lutas fraticidas hão- 
de levar ao nada a humanidade.

Eis uma asserção que se concretisa 
ao serem postas em evidência as lutas 
travadas desde a antiguidade dos po
vos orientais até aos nossos dias.

Os alicerces da ruína da raça huma
na, iniciaram-se, segundo os estudos 
históricos, posteriores a 1798, com a 
destruição do reino de Israel, e, daí 
em diante, o extermínio tem sido dum 
progresso conclusivo.

No princípio do mundo, há quem 
afirme, o homem era forte, tinha uma 
longa existência, sómente dando a 
alma ao creador... depois de lhe ter 
passado pelo arcaboiço oitocentos ou 
novecentos anos.

E compreende-se que, para povoar 
o globo terráqueo à semelhança do 
presente, era necessário possuir-se 
uma forte construção e bons elemen
tos geradores.

Não é uma quimera atribuir-se ao 
homem ser causador da sua própria 
decadência.

Noutros .tempos, poder-se-ía atri
buir à falta de ilustração e educação 
o acabrunhamento do cérebro, e con- 
seqiientemente as crueldades assentes 
no pedestal da ignorância, rendilhadas 
de brutalidade e de malvadez. Hoje, 
a educação e ilustração tomaram 
incremento na sociedade, sem contudo 
deixar-se de repetir os êrros cometidos 
há muitos séculos, que numa nova 
moral são alvo de censura e desa
gradam.

Sangue, muito sangue se tem vertido.
Sangue até saciar !. . .
Quando as lutas não podem dila

tar-se, convertem-se em convulsões in
ternas e então, o sangue irmão corre 
a jorros no torrão onde os viu nascer. 
Fratricidas, impulsionadas por paixões 
vãs, a impôr a vontade e os seus ideais 
com prejuizo da vontade e dos ideais 
dos outros, sem repugnância de recor
rer ao emprêgo da metralha.

E’ um nunca acabar de veemências 
acalentadas por um futuro enganador.

Desejo ardente, estertor prolongado, 
moribundos que se agitam, que se atro
pelam para derruir a couraça que os 
sustém na vertical, a caminharem para 
um regime anárquico aureolado de ma
ravilhas como há dois séculos era vista 
uma Rèpública com todas as suas li- 
liberdades.

O que serão os descendentes dos 
heróis e dos vencidos da guerra mun
dial e das guerras parciais da nossa 
época, onde se há posto em evidência, 
ser o homem lobo do homem. O que 
serão àmanhã os filhos dos homens 
de hoje? Uma casta de raquíticos, tu
berculosos, cancerosos, vermes duma 
sociedade em decomposição.

E por último, a crise económica do 
momento, resultante dos progressos 
do século passado e das inovações do 
presente, vem atestar o definhamento 
da raça.

 ̂Fez-se a luz, e a máquina substi
tuiu o braço do homem a ponto de se 
produzir mais do que se consome. 
Excesso de abundância, milhões de 
desempregados, milhões de famintos. 
A miséria invade o lar dos trabalhado
res que escutam os filhos, macilentos, 
enfesados, a pedir-lhes pão.

A máquina humana sem carburante.
A vida a apagar-se sem combus

tível.
No cérebro a bailar-lhes o tractor, 

a debulhadora, a cravadeira, o em
bolo, o volante, o guindaste, os moto
res a barulhar num infernal ruído, sem 
canceira, e a vida a apagar-se, o estô
mago a contraír-se, o peito a arquejar; 
a vida que passa, sonho curto, agonia 
infame e horripilante.

Eis os homens de hoje, cujos filhos 
são a argamassa da sociedade futura.

F l ( ,i s ic o - c u l tu r a

Considerações àcêrca do encontro 
S P O R T - U N I Ã O  L I S B O A

O Aldegalense Sport Club teve, na 
passada segunda-feira uma grande tar
de. Honrou-se e à sua terra. A alguns 
elementos do União ouvimos palavras 
que muito dignificam o club local. 
A província progride, tem-se dito. 
Montijo começou agora a ser desco
berto .. .  e parece que com excelentes 
resultados.

* * *
Marques, aleijou-se. Desgostámo- 

nos com o facto, como de resto nos 
custou sempre ver alguem privado da^,f 
suas faculdades físicas.

No entanto, Marques deve ter rece
bido agora uma lição: a vidência só 
dá lugar a êstes funestos resultados...

* * *
Caria foi um grande jogador. Teve 

jogadas primorosas. Pois houve quem 
dissésse, durante o encontro, que o 
explêndido avançado-centro já não va
lia nada. Perdem-se grandes ocasiões 
de não se abrir a bôca. ,.

“ Hens sana in corpore sano"

Quando Rosado entrou em campo, 
alguns adeptos da Sport mostraram-se 
descontentes. Porquê? Talvez nem 
êles próprios soubessem.

Afinal, Rosado fez, como sempre, 
um bom jôgo, principalmente a inte- 
rior-esquerdo.

O jôgo teve momentos de verda
deiro encontro de campeonato. Efei
tos, talvez, da séria resistência, trans
formada por vezes em domínio, que 
o Sport ofereceu ao União.

Setúbal, Outubro de 1932.
A T N  AS

Carlos Silva ficou encantado com 
o jôgo de Caria. Chegou a dizer a al
guém que os seus pontapés, sem pre
paração alguma, eram perigosíssimos 
para um guarda-rêdes.

Afinal não sômos só nós que admi
ramos o jogador do Sport. E’ Carlos 
Silva é um «internacional» dofoot-ball...

Farrim esteve admirável. Carreira 
seguiu-lhe as pisadas. Barreiras fez-nos 
esquecer Emidio. Fernandes teve de- 
fêsas de «classe».

Montijo progride. Para quê as de- 
suniões se podemos ser alguma coisa 
no foot-ball ?

* , * i|í
O conselho técnico e Direcção do 

Sport devem sentir-se satisfeitos. Esta
rão agora absolutamente convencidos 
da utilidade de trazer bons grupos ?

* * =[:
O jôgo, apesar de duro, foi cor

recto. Apenas uma pequena parte do 
público, a mesma de sempre, quiz le
var aquilo para o lado belicoso.

Alguns espectadores saltaram ao 
campo, quando Marques se maguou, 
com ideias pouco de elogiar. Quando 
será que o público se convence que 
em campo só o árbitro manda?

* * *
O árbitro, Carlos Domingues, anti

go jogador do Carcavelinhos, foi exce
lente. Pois quando o União meteu o 
seu «goal» houve quem o insultasse. 
Que tristeza, esta falta de educação 
desportiva que certas pessoas t êm. . .

* * *
Durante o encontro, houve um es

pectador que teimou em andar pas
seando no campo, junto da linha de 
«touch». Não saberá êsse senhor que 
no campo só devem estar os jogado
res, o árbitro e os juizes da linha ?

E’ caso para preguntar: que bilhete 
pagaria êle ? ;{í * :[í

Silva, prestando-se a alinhar pelo 
seu grupo quando êle estava privado

Mentalidade sã num corpo são — 
eis em português o aforismo latino.

O orvalho da noite transforma co
mo que num vasto lençol prateado, a 
relva esmaltada pelas boninas.

O sol da Primavera evapora essa 
substância aquosa, e, novamente apa
recem orgulhosas e brancas, as peque
ninas margaridas dos prados.

Quem percorrer no Verão, os nos
sos campos do Ribatejo, à hora em 
que o sol se encontra a prumo e en
torna os seus raios asfixiantes sôbre a 
terra, verá que tudo repousa e des 
cança.

As aves escondem-se na folhagem 
das árvores, os riachos espreguiçam-se 
sonolentamente, os mananciais das 
fontes qnási nem murmuram, um ou 
outro viandante caminha dificilmente 
e no alto dos montes os pinheirais 
choram resina e os moinhos estão si
lenciosos.

Tudo parece dormir na Natureza a 
esta hora do dia, excepto os enxames 
de insectos alados que, zumbindo, es
voaçam livremente em curvas capri
chosas de combinação com os ruídos 
penetrantes dos lezirões, que, carre
gados de molhos de trigo, se arrastam 
penosamente.

Começa a cair a aragem da tardi
nha na dôce viração, e toda a gente 
do campo, depois de devorar os seus 
farnéis, desperta em avalanche, a ca
minho dos trigais.

Os campos apresentam searas enor
mes, onde as espigas ondeiam doira
das, até que as foices dos segadores e 
das ceifeiras as prostrem por terra 
com uma indiferença que nos perturba 
e domina.

Como é encantador ver estas mo
çoilas trigueiras derrubando as loiras 
espigas e ouvir as suas declarações 
de amôr, em quadras tão singelas co
mo estas :

(provoca o diálogo)

A minha foice velhinha 
com o ceifar se gastou; 
já  minha boa avòzinha 
comeu pão que ela ceifou.

(resposta que domina a ceifeira)

A tua foice é de prata, 
e iVoiro são teus cabelos; 
meu coração se arrebata, 
meus olhos perdem-se ao vê-los.

(retribuição amorosa)

Minha foice é como a lua, 
quando novinha aparece;
’té que um dia venha a tua 
confundir-ma numa prece.

(final apaixonado)

E’ só teu meu coração, 
é só meu o teu amôr, 
c só minha a tua mão, 
e só tua a minha dor.

Nestas 4 quadras tão simples e pu
ras, sorrie a idéia de mais um matri-

a Joaquim Serra

mónio, a que não faltará uma Brites 
para madrinha um Zé da Eira para 
padrinho, etc.

A noite cai serenamente e ao bri
lho das estrêlas as ceifeiras e seus 
conversados seguem a caminho das 
pousadas, pondo ao mesmo tempo 
nêste quadro encantador uma nota 
casta e sensual.

Que feliz deve ser, vermos cami
nhar a nossa mocidade entre esta 
gente, que desconhece as atrocidades 
humanas e que revela nos seus olhos 
o que lhe vai na alma.

Honrados trabalhadores que tão ze
losos sois no amanho das terras ao 
vosso cuidado. — Como a vossa vida 
é bela!

* * *
A vida ! — Eu comparo-a a duas 

candeias acêsas. Uma dentro da chou
pana existente num descampado, a ou
tra no próprio descampado.

Num dado momento abre-se a 
porta dessa choupana e a chama sendo 
colhida de surpreza, pelo vento' do 
descampado, desprende-se da candeia 
e apaga-se.

A outra no descampado permanece 
acêsa mostrando-nos silhuetas verda
deiramente diabólicas, mas conservan
do-se acêsa, e, se êsse vento amaina e 
estaciona, retoma a sua forma normal.

Assim é a vida.
No momento em que a julgamos 

mais segura, abre-se a sua porta, entra 
por ela a morte e arrebata-nos descui
dados em alguns minutos, ao passo 
que o corpo doente se conserva em 
convulsões, com a pulsação agitada e 
se essa crise amaina como o vento no 
descampado; o pulso retoma as suas 
sessenta e tantas pulsações, sinal evi
dente que a saúde voltou.

O grande sábio e médico Orison 
Marden diz-nos : — «Não há mal, por 
maior que seja, que não tenha remé
dio. A dificuldade está em encontrá-lo 
e em não errar o tratamento. O resto 
é uma questão de tempo e paciência, 
de mistura com a perseverança.

Quantos mais puros forem os vos
sos pensamentos, tanto mais rápida e 
segura há-de ser a vossa restauração».

Depreendo daqui que devemos dei
xar a apreensão de que o nosso mal 
seja irremediável e devemos colocar- 
nos mental e moralmente nas condi
ções de bem-estar a que aspiramos.

Tenho esperança na infinita bon
dade e sabedoria do ilustre clínico Dr. 
José Victorino da Mota, e que um dia 
que não virá longe, êsse vento desen
cadeado, que circula dentro dêsse cé
rebro tão rico em fósforo, amaine e 
te tornes tão são do corpo, como do 
espírito. Mente ut validus, item corpore.

Teu amigo sincero

Alfredo Oliveira

Anunciai no "MONTIJO”

dum elemento, teve uma atitude que 
merece ficar arquivada como uma de
monstração de amor clubista dada 
pelo velho jogador.

íj< ijí
Carlos Silva, quando alguns espe

ctadores patenteavam a sua ignorância 
dizendo mal duma excelente jogada 
de Caria voltou-se para êles e disse: 
assim é que é. Eles não se teriam en
vergonhado ?

* * *
Durante o intervalo visitámos os 

balneários, António Manuel da Silva,

capital geral do Sport, encorajava os 
seus jogadores e ao mesmo tempo 
aconselhava serenidade.

Não nos .admira a atitude daquêle 
senhor. E’ um desportista. Assim fôs
sem todos. . . i'<

O Sport tem perdido dinheiro co m 
alguns supostos clubs que cá têm vinc/o 
jogar. Com o União ganhou e, diga-se 
de passagem, não foi muito pouco. 
O público quere bons grupos, o Alde- 
j^alense deve continuar.

Paulino Gomes Júnior



M annheim er V. C.
Companhia Alemã de Seguros

FU N D A D A  EM 1879  
C A P I T A L :  8 .0 0 0 .0 0 0  (m a r c o s )

Cincoenta e seis mil contos 
( ao cambio de 7$00)

Sociedade Portupeza 
de Seguros

FU N D A D A  EM 1 9 0 0  
C A P I T A L :  2 . 0 0 0 . 0 0 0 S 0 0

Sun Insurance Office
Companhia Inglesa de Seguros

FU N D A D A  EM  1710 
C A P I T A L :  2 .5 0 0 S 0 0 0  ( l ib r a s )

Duzentos e cincoenta mil contos 
(ao catnbio de 100$00

Representadas por: Joaquim Freire Caria m o n t i j o
Em ligação directa com os melhores Brokers de Londres. Agente segurador do importante grupo alemão

5“ D E K A D E ’
(SEGUROS EM TODOS OS RAMOS E EM TODAS AS MOEDAS)

CASA DAS NOVIDADES
D E

F ran cisco  V icen te L u c a s
Esta casa é a que maior sortido tem 
em bonets para homem e creança meias, 

peugas, artigos de malha, e lãs.

*  *  *

Colossal sortido em Bijouterias, Perfu
marias. Brinquedos, Artigos para brindes, 

Retrozaria e Papelaria.

Confrontem os nos
sos preços

Rua Almirante Reis, 65  a 67  —  M 0 N T I J  0

DE

JOSÉ ANTONIO DE FARIA
R ua T e o f i l o  B r a g a ,  6 7  — M 0 N T I J ©

D A

A única casa especializada com ofi
cina própria para o fabrico de cha
péus e concertos em todos os formatosi

LUCAS & GUERREIRO L.
C olossal S o rtid o  de Ch a p e la 
r ia ,  C a m is a ria  e G ra v a ta r ia

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

A Casa que mais barato vende
Controntcm os nossos PR E Ç OS

CHRDELRRIR DR MODR
.tua Afonso Pa/a, 17 a 2 1 — M O N T I J O

n u —u i ■— i i

M ercearia»  Fazendas e Tabacos

í i ' itemm fmxzmmmwmiwtmjxssm/assnaai

Depósito Geral de Tahacús
NACÍONAES E ESTRANGEIROS

FÓSFOROS E PÂPEIS DE FUMAR
T E L E F . 17

António Victorino Rodrigues, sucessor

Ferragens, Papelaria e miu-
— dezas —

20, R. Guerra Junqueiro, 22
M O N T I J O

MAQUINA “SINGER
Vende-se.
Em bom estado.
Informa esta  Redacção

VENDE-SE
Uma fazenda de boas te rras  no 

C órte  do Pena.
Trata -se  com Pedro Narciso da 

Silva.

Chapeuidesenhora
Transformações em 
todos os m o d ê l o s .

Perfeição e rapidez : 1 0 $ 0 0

Tingir: 2$50, só na

CHAPELARIA DA MODA
M O N T I J O

ADVOGADO

Montijo
3HGSBBS ̂SíSlS3r3ê XS&Í£Siíî & C2X3cSESSf 98SUI : | | |



MONTIJO

Bôdo aos Pobres
A exemplo dos anos anteriores, o 

Posto de Socorros Dr. Manuel da Cruz 
Júnior, distribuiu no dia de Natal um 
bodo a perto de quatrocentos pobre- 
sinhos, composto de géneros alimenti- 
cios, que para êsse fim foram angaria
dos pelos maqueiros e seus chefes. O 
acto da distribuição, que se efectuou 
num armazém, para êsse fim generosa
mente cedido pelo Sr. António Au
gusto da Silva, foi presidido pela re
presentante da Maternidade, estando 
também representados os Bombeiros 
e os jornais «Seculo», «Diário de No
tícias» e «Montijo».

A’s 12 horas foi aberta a sessão, 
tendo em primeiro logar usado da pa
lavra o Sr. Alvaro Valente que proferiu 
uma pequena alocução alusiva ao acto. 
O Sr. Abel Cardeira, falou tambem re
ferindo-se à acção desenvolvida em 
tais actos, pelo malogrado escritorário 
do Posto, Antonio Jorge Gomes Jú
nior há tempos falecido. Em seguida 
realisou-se a distribuição que foi feita 
pelos maqueiros e pelas meninas, Au- 
rélia Pinhão, Gertrudes dos Santos, 
Angélica Augusta Guedes, Madalena 
Horta Dias e Celeste Guedes e ainda 
pelo Sr. A. Yalente, comandante dos 
Bombeiros e pelo bombeiro n.° 1 da
quela corporação.

O bôdo constou do seguinte a cada 
contemplado :

350 grs. de nm sa ou arroz, meio 
litrp de feijão ou grão, 60 grs. de chou
riço, 80 grs. de toicinho, 1 posta de 
bacalhau, 125 grs de carne, 1/2 kilo de 
batatas e alguma hortaliça.

O «Montijo» sempre pronto a aplau
dir todas as boas iniciativas e obras de 
beneficencia, felicita o Posto Dr. Ma
nuel da Cruz Júnior pelo alto significado 
da sua acção e agradece o amável convi
te enviado.

Notícias pessoais
Aniversários 

Fazem a n o s :

Hoje a menina Celeste Beatriz, filha 
do nosso estimado assinante sr. Fran
cisco Beatriz, o sr. Eugênio André dos 
Santos Júnior, filho do nosso presado 
assinante sr. Eugênio André dos Santos; 
e a sr.a D. Georgina Sebola.

— A’manhã o nosso presado assi
nante sr. Ioão Maria da Guarda, fiscal 
dos impostos nêste concelho e a sr.a
D. Emilia da Silva Marques Neto, es
posa do nosso estimado assinante sr. 
João Gabriel da Silva Neto, de Lisboa, 
sendo aquela senhora nossa conter
rânea.

— Na terça-feira o nossso presado 
assinante sr. Joaquim da Silva Masca
renhas.

— Na quarta-feira Luiz de Almeida 
Fidalgo, aluno do terceiro ano do 
curso dos liceus no ensino particular.

— Ra sexta-feira o nosso muito 
ilustre correligionário sr. coronel Luiz 
António da Silva Tavares de Carvalho, 
deportado político não abrangido pela 
recente amnistia.

Os nossos cumprimentos,

Doentes

Encontra-se já felizmente melhor 
dos padecimentos que ultimamente o 
atacaram o nosso estimado assinante 
sr. Diogo Joaquim Marques, com o 
que nos congratulamos.

— Tem passado ultimamente muito 
mal o sr. Augusto José Ramalhete, so
gro do nosso director.

Efemérides dst semana
No dia 6 de Fevereiro do ano de 

1901 faleceu o grande républicano 
Alves Correia,

Arrematação judicial

( l . a praça)

Pelo Juizo de Direito da comarca 
de Montijo, cartório do 2.° oficio, 
escrivão Ramos, se há-de proceder, 
no dia 8 do próximo mês de Janeiro, 
pelas 14 horas, á porta da fábrica de 
álcool, que foi pertença do casal de 
Gregório Gil, situada na Travessa do 
Lagar da Cera, desta vila de Montijo, 
á venda em hasta pública do imóvel 
abaixo indicado e bem assim de to
dos os maquinismos, pertences e 
ferramentas que compunham a refe
rida fábrica de álcool, que vão pela
1 .a vez á praça, para serem arrema
tados por quem maior lance oferecer, 
penhorados nos autos de execução 
fiscal administrativa que a Fazenda 
Nacional move contra o referido 
Gregório Gil,

Im óvel a arrematar :
«Um prédio formado por edifi

cações urbanas, para habitação e fá
brica de distilação, quintal e outras 
dependências, situado na Travessa 
do Lagar da Cera, n .3 23, desta vila 
de Montijo, foreiro anualmente em 
1$36 com laudemio de dezena, a 
Cristiano Rodrigues Mendonça, desta 
vila de Montijo, descrito na Conser
vatória do Registo Predial d ’esta co
marca, sob os n.°s 6.989 a fls. 187 
do Livro B 18 e 8866 a fls. 192 v 
do Livro B 23.

Vai á praça em globo com todos 
os bens móveis acima indicados, pelo 
valor de Esc. 15.240$00.

Para a praça são citados os crè- 
dores incertos.

Montijo, 30 de Novembro de 
1932.

O Escrivão do 2.° Oficio,
João Francisco Ramos

Verifiquei a exactidão 
O Juiz de Direito,

J. Raposo

ÉDITOS
( l . a publicação)

Pelo Juizo de Direito desta co
marca do Montijo, cartório do escri
vão do terceiro ofício correm éditos 
de 30 dias, a contar da segunda pu
blicação deste anúncio, citando MA
NUEL JOAQUIM SEQUEIRA, 
viúvo, fiscal de cortiças, morador na 
cidade de Silves, para, na qualidade 
de crèdor, assistir a todos os termos 
até final dos autos de inventário or- 
fanológico a que neste Juizo se pro
cede por óbito de Manuel Libório, 
morador que foi na vila do Brrreiro, 
sob pena de revelia.

Montijo, 23 de Movembro de 
1932.

O Escrivão do 3.° oficio,
Joãob rederico de B rito  Figueirôa Júnior

Verifiquei a exactidão 
O Juiz de Direito,

J. Raposo

A N Ú N C I O
(l.a publicação)

No dia 20 de Janeiro, próximo, pe
las 13 horas, á porta do Tribunal Judi
cial da 4.a Vara de Lisboa, nos autos 
de execução hipotecaria, que a Com
panhia Geral de Credito Predial Por
tuguez move contra os actuais execu
tados Maria da Conceição Pires Gasiba 
e seus filhos, terá lugar a venda em 
hasta publica, pelo maior lanço ofere
cido acima de cada um dos respecti
vos valores, adeante indicados, dos se
guintes imobiliários, penhorados na
queles autos, a saber:

1.°
Prédio urbano, situado na Rua Mi

guel Pais, números 35 e 37, da vila do 
Barreiro, composto de terrenos com 
armazéns, telheiros, outras dependên
cias d um poço, e vai á praça no valor 
de 171.942$40.

2.°
Um terreno com a área superficial 

de 2423,m2 50, situado na Praia da Re
costa, da vila do Barreiro, e vai á pra
ça no valor de 100.461$60.

3.°
Um terreno com a área superficial 

de 2643,m2 50, situado tambem na Praia 
da Recosta, da vila do Barreiro, e vai 
á praça no valor de 131.370$60.

4.°
Prédio urbano, situado na Rua Mi

guel Pais, número 29, da vila do Bar
reiro, composto de terreno com arma
zéns e quintal e vai á praça no valor 
de 76.895$00.

Pelo presente e respectivos editais 
são citados quaisquer crédores incer
tos.

Montijo, 21 de Dezembro de 1932. 
O Escrivão do 3.° Oficio,

João Frederico de Brito Figueirôa Júnior 
Verifiquei a exactidão,
O Juiz de Direito, Subt.0

Bento Malva Matoso

J .  G O D I N H O
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Oficina de canteiro e escultura
Especialisado em construções de jazi
gos, ossarios de capelas, mausoléus, 
campas, epitáfios, limpeza e reparações 
dos mesmos. Encarrega-se de todos 
os trabalhos de construção civil, tais 
como : Pias, poiais de pote, lava lou
ças, lava copos e mármores polidos 
para estabelecimentos e mobiliário.

Preços modicos  

Estrada dó Lavradio, 8
(Perto do Cemiterio)

B A R R E I R O

ANÚNCIO
(l.a publicação)

No dia 8 de Janeiro, próximo, pêlas 
15 horas, á porta do Tribunal Judicial 
desta comarca, sito na Rua Dr. Afonso 
Costa, desta vila, pelos autos de exe
cução por custas e selos que o Minis
tério Público move contra Francisco 
de Araújo, do Barreiro, vai pela se
gunda vez á praça, para ser arrema
tado por quem maior preço oferecer 
acima de metade do preço da avaliação, 
o seguinte ;

«Prédio de lojas e primeiro andar, 
situado na Rua 5 de Outubro, da vila 
do Barreiro, números 38 e 40, servindo 
a loja de padaria, com forno de cozer 
pão, avaliado em 20.000$00 e vai á 
praça por 10.000$00».

Pelo presente e respectivo edital 
são citados quaisquer crédores incer
tos para assistirem á arrematação e 
deduzirem os seus direitos.

\
Montijo, 14 de Dezembro de 1932.

O Escrivão do 3.° Oficio,
João Frederico de Brito Figueirôa Junior 

Verifiquei a exactidão.
O Juiz de Direito, Subt.0

Bento Malva Matoso

A n ú n c i o
(l.a publicação)

No dia 8 de Janeiro, próximo, pe
las 16 horas, á porta do Tribunal Ju
dicial desta comarca, sito na Rua Dr. 
Afonso Costa, desta vila, pelos autos 
de execução fiscal que a Fazenda Na
cional move contra Mariana Barbosa 
Gomes Neto, de Lisboa, vai pela pri
meira vez á praça, para ser arrematado 
por quem maior preço oferecer acima 
do valor da avaliação, o seguinte:

«Prédio formado por uma fazenda 
que se compõe de terra de semeadura, 
sito na freguezia de Alhos Vedros, no 
valor de 70.153$60.

Pelo presente são citados quaisquer 
crédores para assistirem á arrematação 
e deduzirem os seus direitos.

Montijo, 17 de Dezembro de 1932.
O Escrivão do 3.° Oficio,

João Frederico de Brito Figueirôa Júnior 
Verifiquei a exactidão,

O Juiz de Direito, Substituto, 
Bento Malva Matoso

V E N D E - S E
Telha de Alhandra, em 2.a mâo, 

P edra  de alvenaria para caboucos.
T ra ta r  com Francisco José da 

Silva -  MONTIJO.
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Analisada oficialmente pelo Professor

C H A R L E S  L E P I E R R E
-------------  de --------------

Avelino de Jesus Relogio—montijo


