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0 Congresso 
Republicano

Vai brevemente realizar- 
se um novo Congresso Re
publicano,

Seria inutil por ocioso 
historiara importancia mo
ral e politica dos congres
sos antecedentes, mas é 
bom frizar a importancia 
que estas reuniões têem 
na vida da nacionalidade 
portugueza.

O congresso vai deba
ter os problemas politicos 
e sociaes que preocupam 
a nação neste grave mo
mento histórico. A sua 
oportunidade é flagrante.

Todos conhecem quanto 
é melindrosa a nossa situa
ção politica atual. Ninguém 
ignora a guerra tenebrosa 
e tremenda que a reação 
está fazendo contra nós 
numa implacavel sède dç 
Vingança.

O s inimigos da republi
ca que julgam destruíJos 
os liâmes intrínsecos do 
ideal republicano entre os 
diversos partidos que n’es- 
ta hora. se combatem, jul
gam propicia a ocasião pa
ra subverter as instituições 
Falaz ilusão!!. Engano de 
alma lêdo e cego! Fortes e 
crentes os republicanos di
gnos d’este nome sentem 
mais do, que nunca a con
vicção inabalavel de que o 
regimen é indestrutível

Podem asso.berbal-o to
dos os ataques, podem.ba- 
tel-o todas as tempestade?,, 
ambições, cubicas reles, 
ciladas, ódios, ludo é vão 
e inâne.,

A integridade da Repu
blica esíá acima de tudo 
isso, gloriosamente forte e 
desprezadora.

A utilidade do Congres
so Republicano é inuiscu-. 
tivel.

ImpÕe-se a necessidade 
de reunir periodicamente 
as fôr Ças republicanas de 
diversas nuançes politicas 
para discutir os pontos d.e 
capital interesse para o pa.- 
iz.

O s congressos republi
canos marcam çtapes his

tóricas, da mais elevada 
importancia.

A eles devem concorrer 
todas as colétividades do 
partido. Todas as unidades 
de representação e de re- 
ièvo, iá peio seu valor in
telectual, já pelo seu valor 
moral e politico, devem ir 
ali, porque a sua presença 
n’estas reuniões torna-se 
imprescindível,

E’ um acto patriótico a 
comparência dos elemen
tos de valia dos partidos 
republicanos nestas reu
niões.

Todas as comissões do 
paiz ali se devem fazer re
presentar.

Negarem-se a isso é pra
ticar um delito ante-patrió- 
tico.

A  patria necessita mais. 
do que nunca qu.e se cuide 
mu.ito- a sério de organisar 
a sua vida politica e econó
mica, e todos os que sen
tem vibrar o coração in
cendiado de amor pelo 
nosso querido Portugal 
devem propor os seus al
vitres, os seus projétos e 
planos para vima áção 
combinada de resurgi
mento nacional.

Torna-se urgente a. rea'» 
lização do Congresso. 
Ninguém o duvida.

Neste mo.mento, em que 
os adversarios tentam por 
todas as fórmas desvirtu
ar a obra do rigimen, o 
congresso virá mais uma 
vez demonstrar que eziste 
uma íntima coezão nos ver
dadeiros republicanos que 
dezejam por processos 
honestos libertar o paiz do 
tremendo cáos em, que 
pretendem a bis mal-o.

Sob este ponto d,e vista 
todos estamos plenamente 
de acôrdo embora os mal 
entendidos nos separem em 
lulas de facões, que tanto 
mal tem acarretado sobre 
o paiz.

Ao congresso, pois, e 
que fiquem definitivamen
te delineados os trâmites 
de uma áção unânime de 
regeneração nacional que 
nos faça prever u.m futuro 
de paz e prosperidade in
terno com o. apoio e admi
ração do extrangeiro, que 
lança sobre a nação portu
gueza, olhares d.e certa des

confiança que não tem ra
zão de ser e que são o re
sultado da propaganda de 
degenerados portuguezes 
detratores da Republica.

Rauíumdq Ai.vks.

M â W Q  & & R B U Q

Nada mais sun- 
tuoso que a simpli- 
cidade, nem mais ín 
fimoque certas «gran
dezas».

( W ).

A mácima grandeza é 
perfeitamente compatível 
com a mácima simplicida
de. A veneração pelas pes
soas não nasce em. nós 
porque elas se n.os apre
sentem carregadas d.e a.ces- 
sorios esteriore-s, mas sim 
porque as respeitámos, 
quer dizer, tem,os a cons
ciência de que elas nos. são. 
bem superiores.

Marco Aurélio regosija- 
va-se menos com a circums- 
tancia de ser imperador 
que de ter sido educado 
por u.m principe que o des
piu. d.e toda a vaidade, en- 
sinando-o, a viver n’um 
grande palacio sem comtu- 
do lhe serem indispensá
veis guardas, vestes luxuo
sas, brandões, estatuas e 
tudo 0 mais que é de uso 
acompanhar a realeza; de
monstrando-lhe ainda que 
se póde levar u.m a vida 
simples, como a de qual
quer particular, sem por 
isso mostrar baixeza nem 
inferioridade nas ocasiões 
mais solenes que podem 
surgir na vida de urn im
perador.

Esta, digna maneira de 
encarar as coisas provêm 
de que ele tinha por hábi
to afirmar que á  córte a 
tinha por madrasta, e á 
filosofia por mãe^ que es
ta lhe tornava a coròa su
portável, assim como atoe-. 
nava a ele suportável á 
còrte..

Nada mais súntuoso que 
a simplicidade,, repetimos 
reciprocamente,, coisa al
guma ba de mais baixo 
que a grandeza quando.ela 
pretende basear-se em 
conv.ençõ>*s;quando, em re
sumo, se trata apenas, co
mo quasi sempre, de uma 
grandeza de contrabando.

LUZ l.KITÀO,

Comentários Moíicias

E*ropagaja<la etolaaeloais- 
ta.
O domingo passado, depois de 

feita, larga distribuição de convi
tes anunciando a chegada dos 
a distintos parlamentares, srs. dr. 
Julio Marfins, e Camilo Rodri
gues» realisou-se na centro evo- 
lucionista cá d.o sitio uma confe
rencia de propaganda politica... . 
que tanto peio número como pe
ia qualidade do pessoal, deixou 
de bôca aberta todos os demo
cráticos que tiveram ocasião de 
ab.sepva.r 0 eutusiasrno d.os seus 
adversarios.

Os oradores foram otimamente 
recebidos por rpuitos milhares de 
correligionários e durante os se
us. deslumbrantes dis.3ursos calo
rosamente ovacionados. BJes e 
só eles salvarão a patria e as ba
tatas. sAfonso Còsta, essa, nuli
dade que pVahi se eança a falar
d.e «çuperavits» mentirosos, não 
é. nada, não vale nada, é um 
dentista d.e praça pública e 0 
qu.e qu,er é anichar todos os da 
sua grei. As. suas leis não pres
tara. para, nada». (Muitos apoia
dos). O,, sr. Manuel Dias tambem 
falou e agraciou tanto, tanto que 
quando, termiupu. viu q.ue a un- 
mensa sala e.ra pequenissitna da
quela ocasião. No emtanto obser
vou que muitos mais milhares dc 
correligionários ali estariam se 
nâo houvesse, àquela hora, festa 
11a Praça da Republica que na 
ocasião estava ás moscas. Os 
«distintos parlamentares», entu
siasmados pela fórma carinhosa 
como estavam sendo recebidos, 
resolveram nâo embarcar ás 21 
boras e ficaram para visitar Al
cochete e Samouco, 0 que fize
ram ás 3. horas da madrugada de 
segunda feira, para 0 que um dos 
seus mais ilustrados e orientados 
correligionários ofereceu um car
ro, o. que foi logo aceite. N’aque- 
las. lo.calldades, embora a hora se 
nã.o prestasse, era extraordinario 
0 número de correligionários que 
agrttaf-dftvaja a„ chegada. d.os d is. 
tintos parlamentares, vendo-se 
logo as embocaduras das estra
das tomadas de povo, q,ue u’urn 
vivório louco saudava o ilusionis. 
mo bem como os distintos visi 
tautes. Os srs. dr. Julio Martins 
e Camilo Rodrigues devem ter 
ôje a impressão de que só estas 
trez terras darão ao evolucionis- 
sao uma. retumbante vitória.

— Informam 11,os que as comis
sões do evolucionismo local pedi
ram aos distintos parlamentares, 
srs. Camilo Rodrigues e dr. Ju 
lio Martins para dizerem, ao. sr. 
Aqtonio Josjá d’Alcpeida, 3 rnajiei 
ra càúnhosa e. entusiástica corçiu. 
fofaro recebidos e, ao mesmo 
tempo, pedirem aos tambem dis
tintos parlamentares, srs. Ce.lori 
eo Gil e. dr. João de Freitas pa
ra virem aqui, assim que posr 
sam, dejiçia.r os seus correligio
nários co.m, a ,su a agradabi lissituá
Piropaganda.

8í ersàsesse
Iniciou domingo passado a so

ciedade filarmónica 1." de De
zembro a sua festa com musica 
no coreto e kermesse, que este
ve bastante concorrida. Parece 
que esta sociedade continuará 
deliciando-nos com a sua musica, 
mais alguns domingos até que 
rife todas as prendas que rece
beu para a kermesse.

Wr. Afonso Costa
JE' ôje que em Lisbôa no Co

liseu dos Recreios, se realisará 
a festa de homenagem ao emi
nente estadista e grande portu- 
guez, sr. dr. Afonso Costa, co
mo. chefe do govêrno. do. Partido 
Republicano Portuguez, ezone- 
rado em 9 de fevereiro último, 
para a entrega da mensagem da 
solidariedade eom a sua gigan
tesca obra de reconstrução na
cional. Esta festa, que revesti
rá grande brilhantismo, é promo
vida pelas comissões, municipal, 
e paroquiais republicanas de Lis  ̂
bôa.
Sem licença

Consta-nos que 0 sub-chefe 
dos impostos d’este concelho 
multou a comissão encarregada, 
da Eifa. de prendas, na kerm-esse 
da. Praça d,a Republica, pelo fa
cto de rião ter para es.se fim ti
rado a competente licença.

Com reérato e ássslo...
Sabemos que certos cavalhei

ros não gostar-ars—Gu-, fingiram 
não gostar—da noticia, qua dé.-. 
mos no último número d’;aO: Do
mingo» sobre a traiçoeira agres
são de que foi vítima 0 nosso 
amigo Figueirôa Jnnior e isto 
por que a «gaita de foles» do ai- 
ineidismo local não fôra soprada, 
sobre 0 assunto, o,que uos. admi
rou visto que. 0 autor das, espirl- 
tuô ssimaa «Tezouradasjs. se. co
gnomina de «Sabe-tudo»-—menos, 
andar com as. mã.os pelo ar,

Pois.tenham a. certeza aqueles, 
que não gostaram da noticia, 
com 0 que nada temos, que ain- 
da,hâo,.de dezejar mais, com re- 
.lra.it>. e tudo,,..
.1  enra «Sa ceiforiegíseas

3Sa Noruega foi. imaginado una 
curioso processo para curar 0 vi
cio da bebedeira visto ser éle ali 
detestado pelas autoridades,

O bebedo é prêso, metido n'um 
aposento onde. não tem comuni
cação com pessôa alguma de fóra.

Unia vez, ali encerrado, todo o 
seu alimento, consiste etn, pão 
molhado em vinho. No primeiro 
dia, o bebedo saboreia deliciosa
mente sem.elhante petisco;.po se
gundo dia, iguaimente; no tercei
ro, principia a. tp.rn.ai; se lhe 
uoi.$a aborrçcida.; OQ quarto, im» 
pacienta se,' e. ao fim de oito di
as-t.çm horror. aí> vinh.o... Trato., 
extraordinario roas qtie a ciencsa. 
espli.ça: o horror persiste, de ou- 
dé se coòçlue, que esta cura be».
ir.eep:iti.o.i d á  os m elho req  e insí.-. 
p e rad o s rssu .it8-493 ,.,



N E C R O L O G IA

Na pretérita terça feira faleceu 
jjVsta vila a ex.ma sr.a D. M a r ia  
Angélica Pereira de Moura, es
posa do nosso querido amigo e 
prestimoso correligionário José 
Pereira de Moura, sendo sepulta
da na quarta feira. Era muito 
nova ainda, e pertencia a uma 
familia respeitável d’esta vila. 
Como esposa e como mãe foi 
ezemplo de virtudes. As suas 
qualidades de caráter, os seus 
sentimentos dignos e a educação 
que possuia conquistaram-lhe 
simpatias entre todas as pessoas 
que a conheciam. Por isso a sua 
morte foi geralmente sentida, re
cebendo seu estremoso marido e 
filhinhas um golpe profundo que 
cão poderá cicatrisar. Um pade
cimento do coração de que ha 
muito vinha sofrendo fôra a cau
sa da sua morte tendo sido bal
dados todos os esforços emprega
dos pela medicina para a salvar.

O funeral, que se realisou ás
21 horas e meia, foi ooncorridis- 
simo sendo geral a consternação.

Sentimos profundamente a sua 
morte, tanto mais quanto é certo 
que tinhamos pela finada a maior 
consideração e estima e por seu 
marido, Ôje mergulhado em pro
funda dôr e saudade, a maior 
amizade e dedicação. Aconselhâ- 
mos-lhe resignação e coragem, 
se a póde haver n’um lance tâo 
amargurado como este porque es
tá passando o nosso desditoso 
amigo.

Powca sorte
Na madrugada de segunda fei

ra passada dois «distintos depu
tados» da naçno aceitaram n’esta 
vila a oferta d’um carro para da
rem um passeio a Alcochete e 
Samouco. Quando porém esta
vam para sair, apareceu o dono 
do carro que, dizendo não ter 
dado para tal licença a ningnem, 
mandou logo que o vehictilo fos
se para o seu lugar e o cavalo 
para a mangedoura.

Admoestado por dois cava
lheiros (dirétor e editor d’um jor
nal) de que estavam ali dois de
putados, o dono do carro resol 
veu pôr tudo no ôlho da rua, di 
zendo: «Eu não sou politico®.

Pouca sorte...
Potiílea repnblieaaa

As comissões do Partido Re 
publicano Portuguez procura
ram na passada quinta feira al 
gnns dos srs. veriadores e lem
braram lhes a conveniencia de 
fazer nma sargeta na rua da Fá
brica, junto ao passeio do escri
torio da casa Venturas, para as
sim evitar que a valeta que vai 
comunicar com a sargeta da rua 
da Calçada e que tâo mau efei
to faz á rua Mártir de Montjuicb 
não só pelo grande aleijão 
que isso lhe faz como pela im 
mundicie que ali corre constante
mente. Foi prometido cuidar-se 
do assunto.
Causa de morte

Ali, a gaita de foles do evoln 
cionismo, á falta de quem a so
pre, agarra-se á trombeta da bi
ca e, sem pedir licença ao sr. 
Manuel Camacho e sem respeito 
pelo sr. Antonio José quer para 
si as duzias de coices .que aque
le jornalista diz ter apanha
do. (?) O empalmanso do suèito 
tem a sua razão de ser: é que 
quando o sr. Camacho se curva 
}ogo ha quem côrra a meter o 
nariz a vêr se cheira. . . a ga
tos mortos.

A extraordinaria Sensibilidade 
do evolucionismo, estamos a vêr,' 
é que será a causa da sua morie.

Patacos e patacas
Diz-se p’r’ahi que o mais lin

do dos evolucionistas do conven 
to das bicas se passou para mui 
to longe, parece que para a ter
ra das patacas, (?) e que fez isso 
sem se despedir dos seus amigos 
para não deixar saudades... O 
certo porém é que os amigos 
choram e não podem esquecer os 
milhares de patacos que o acom
panharam.

Se os patacos se se juntarem 
ás patacas será certa, qualquer 
dia, a surpreza aos amigos de 
muitas pataquinhas e pataqni- 
nhos. ..

Nem outra coisa será de espe
rar d’quela liuda figura.
«Po rasa is

Entrou no 7.° an,o de publica
ção «A Patria», orgão republica
no de Ovar, e o «Cinco de Ou 
tubro», semanario radical, de 
Vila Nova de Gaia.

A ambos os valentes colegas, 
os nossos cumprimentos.

Por  falta dc acôrdo
Na segunda feira a imprensa 

da capital publicava a declara
ção de dois cotados evolucionis
tas que, por não estarem de acôr
do com a politica do seu partido 
o abandonavam, e confirmava, 
tambem, esse facto, nma carta 
do sr. dr. Julio Martins, deputa
do evoíucionista.

Não seria mau que a «gaita 
de foles» cá da terra se entreti- 
vesse, para ilucidação dos seus 
leitores, a plagiar noticias des
tas.
ESafxa das tarifas

Em breve tornar-se-ha um fa
cto a baixa das tarifas do cami
nho de ferro dVsta vila.

Para tal se conseguir não tê
em parado as comissões do Par
tido Republicano e a'camara mu
nicipal d’este concelho, bem co
mo os ilustres deputados por es
te círculo.
'fferemos iníisica todos 

os domingos?
A diréção da Banda Democrá 

tica de Aldegalega oficiou á So
ciedade Filarmónica 1." de De 
zembro d’esta vila pedindo lhe a 
cedencia do coreto nos domingos 
que a filarmónica d’esta Soeieda 
de ali não toque; e, no caso de 
tocar todos os domingos, propoz- 
lhe tocaregi ambas sendo metade 
do tempo para cada nma.

Se assim se resolver teremos
música todos os domingos.

aJiiha de desvio
Os nossos adversarios politicos, 

fingindo nâo acreditar na realida
de d’este importantissimo melho 
ramento, dizem por toda a parte 
qtie já não péga esta maneira de 
arranjar votos para ganhar elei
ções. Nós tambem dizemos 
mesmo; mas 0 que é certo é qtie 
ainda este ano os prédios qne já 
estão marcados a tinta encarna
da, terão de ir abaixo para se fa 
zer a linha por onde passará ( 
comboio que ensurdecerá os fin' 
gidos incrédulos eom o seu ale
gre sibilar.

Nen: comentários
Informam-nos que ha dias o 

partido evoíucionista reuniu e 
acentou viver só com os seus 
correligionários. Isto é: fugir a 
companhias que não sejam de 
individuos evolucionistas, servir 
se dos estabelecimentos de evo- 
lucionistas, dar trabalho só a 
evolucionistas, etc., etc.

Um melhoramento
Vào muito adiantados os tra

balhos do cano do largo da Cal
çada, devendo ficar concluídos 
por toda esta semana.

Aurélio cs. da V v n z
Tem ultimamente passado in

comodado de saude este nosso 
artigo e dedicadíssimo correligio
nário, zelozo empregado da Com
panhia Fabril Singer. Dezejâ- 
mos lbe o mais rapido e comple
to restabelecimento.
€$uanto custa a religião

ã iSspanlia.
O culto católico, pago só pelo 

ministério da Gracia e Justicia, 
custa ao povo do visinho reino, 
anualmente, o seguinte:

TESETAS
O arcebispo de To-

ledo recebe...... 50:000
Os de Valência e

Sevilha..........  93:000
Os de Santiago e

Granada.........  92:000
Os de Burgos, Tar- 

ragona, Vallado- 
lid e Zaragoza.. 166:000

Os 54 bispos de to
da a Espanha... 1.355:500 

A catedral de To
ledo...............  306:500

O resto do culto e
clero..............  39.190:085

Total... 41.19U:085
o que representa cêrca de 7:500 
contos de dinheiro portuguez!

Com este dinheiro, que apenas 
serve para alimentar mandriões, 
poderia o nobre povo espanhol, 
n’um período de dez anos, cons
truir uma esquadra de quatorze 
couraçados de 22:000 toneladas, 
oito cruzadores de 15:500 e ou
tros pequenos barcos, que varia
riam entre 800 e 5:000 tonela
das. A’lém d’isso, poderia criar 
8;000 escolas com 8;000 profes 
sores bem pagos.

Só em 37 anos, a Espanha gas
tou com o fanatismo 1:600 mi- 
ihõís de pesetas.

A Espanha é o paiz que mais 
dispende com o clero. Emquanto 
a França tem dispendido 85 cen- 
timos por habitante; a Italia 75; 
Portugal cêrca de 5 centavos, a 
Espanha gasta por habitante 3 
pesetas, ou sejam 54 centavos.

Se todos os espanhoes nâo vão 
direitos para o céu é porque De
us transformou a vara da justiça 
n’um arrocho.
Círegori© ISil

distilação na
Lagar da Cera (na

Com fábrica de 
travessa do
Pontinha) oferece a sua numero
sa clientela, álém de aguardente 
bagaceira muito boa de que sem
pre tem grande quantidade para 
venda, finissima aguardente de 
prova (30°) para melhoramento 
de vinhos, assim como aguar
dente anizada muito melhor que 
a chamada de Evora. Os preços 
sâo sempre inferiores aos de 
qualquer parte e as qualidades 
muito superiores.
Senado municipal

Devido á falta de espaço da
mos apenas conta da sessão ple
nária de 8 do corrente, que cons
tou do seguinte:

Não tomar conhecimento do 
pedido da criação de um tribunal 
de árbitros avindotiros relativo a 
acidentes de trabalho por nâo ser 
a camara a entidade a quem tal 
compete. Este pedido foi formu
lado pela Associação de Classe 
dos Operários.

— Nomear fiscaes do imposto 
dos cais os cidadãos Francisco 
Bernardo da Silveira e Joaquim 
Pedro Piloto.

-Mandar tirar cópia das con
tas da gerencia do ano fiado, a 
requerimento, e para lhe ser en- 

nie, do vereador sr. José Pe
reira Fialho.

-Lançar na acta um voto de 
agradecimento aos srs. Estevam 

(Antonio d’01iveira Martins e Dio

go Rodrigues de Mendonça pela 
valiosa cooperação que dispensa
ram á camara para a abertura do 
caminho que liga a estrada do 
Labreco á do Areias.

—Telegrafar ao chefe do Go 
vêrno associando se ao movimen
to de solidariedade a favor do 
nosso compatriota Oliveira Coe
lho, que em Inglaterra foi conde
nado á morte.

Aplicar aos srs. Francisco 
Freire Caria Junior, Cristiano 
Rodrigues de Mendonça e Anto
nio Moraes da Costa Jácome 
multas respetivamente de 6, 4 e
2 escudos por faltas, nâo justifi
cadas, dadas durante esta ses
são.

—Fixar os dias 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11 e 12 para a sessão do 
prócimo mez de agosto.
“ O Povo,,

Tem sido muito bem recebido 
n’esta vila este nosso presado co
lega, que no dia 1 d’este mez 
começou a publicar se diariamen 
te.
O tempo

D’um assustador temporal os 
dias d’ontem e ante-ontem, estra 
gando as cearas e impedindo o 
seguimento dos trabalhos, devido 
á grande ventania.

-------- ----------- -------:--

SEGUROS_AGRlCOLAS
Em virtude das circulares dis

tribuídas pela Associação Cen 
trai de Agricultura aos seus so
cios oferecendo-lhes excécionaes 
vantaffens, reuniram no dia 6 do 
corrente, na séde da Companhia 
de Seguros Bonança, vinte e cin
co, das vinte e seis companhias 
de seguros portuguezas que tra
balham o ramo agrícola.

Resolveram por unanimidade 
ratificar o acôrdo sobre seguros 
agrícolas em todos os seus pon
tos, pela evidencia que só em 
tais bases semelhante ramo póde 
honestamente ser explorado.

Apenas entre si permutarão as 
respétivas responsabilidades, pois 
só nas condições de preço e ou
tras entre elas acordado se po
dem assumir, garantindo simul
taneamente os segurados e os in
teresses que ás companhias estão 
confiados.

As Companhias de Seguros: 
ISonança, Tágus, Portu
gal, Sociedade Portugue
sa, Ultramarina, Alian
ça SSadeireasse, Fomento
Agrícola, íris. 
e industria,

Tome rei o 
Kacioisal, 

Popular, Portugal P re 
vidente, Lusitana, Uni
versal, Coasítauça Portu  
ense, Portuense, iftouro, 
C»arantia, Keguranea. Ar- 
gus, Prosperidade, Tran 
quilidade Portuense. U r
bana Portugueza, Atiam- 
tica e Vitoria

ANÚNCIOS

V l M O J E l i D E
Vindo diretamente de Via

na do Castelo 
VENDE-SE por junto ou 

a retalho no

H O T E L  R E P U B L IC A
P R O P R IE T Á R IO

Inacio Lage IRoctriques 
ALDEGALEGA * 669

A G M M C i l E i W O
A comissão organisado

ra das festas comemorati
vas do i.° de Maio realisa- 
das na Associação de Clas
ses aos Operários de Alde
galega vem, por este meio, 
agradecer a todas as suas 
congéneres que se fizeram 
representar na sessãtxsolé- 
ne e agradece, tambem, 
penhoradissima, á distinta 
filarmónica i.° de Dezem
bro assim como ao seu 
distinto mestre o seu valio- 
sissimo concurso.

Aldegalega, 6 de maio 
de 1914.

A  Comissão.

A N U N C IO

ARCA  DE ALDEGALEGA

(S8 .a publicação)

Fa^-se saber, que no dia 
vinte e quatro de maio pró
cimo, pelas do^e horas, á 
porta do tribunal judicial 
d'esta comarca, sito na rua 
do Caes d'esta vila, se ha 
de proceder d arrematação 
em hasta pública dos pré
dios e dominios dirétos adi
ante descritos, penhorados 
na execução por custas e sê
los que o Ministério Públi
co, de esta comarca move 
contra os herdeiros de Dom 
Antonio L u i% Pereira 
Coutinho, que fo i ae A l
cochete, representado por 
Dom Antonio Xavier Pe- 

Coutinho e esposa 
Maria da Madre 

Pereira Coutinho, 
Dom João Pacheco 

Pereira Coutinho e esposa, 
Dom Jerónimo Pereira 
Coutinho Pacheco de Sou
sa, viuvo, Dom Pedro Pe
reira Coutinho, viuvo, A n
lonio Luix Pereira Couti
nho, solteiro, maior, Dona 
Maria José Pereira da 
Graça Coutinho, solteira, 
emancipada, Miguel Perei
ra Coutinho de Vilhena, 
menor e José Xavier Ve
la squ es Celestino Soares, 
maior, para pagamento da. 
quantia de tre•{ mil trezen
tos e quarenta e seis escu
dos e cincoenta e tre^ cen
tavos e tre% rnilessimos im
portancia das custas e sê
los contados nos referidos 
autos de execução e no in
ventario orphanologico a- 
penso, a que neste Jui^o 
se procedeu por ôbito do 
dito Dom Anlonio L u i\ 
Pereira Coutinho.

reira
Dona
Deus
viuva,

Bens a uenfrer c que t>ão à 
praça pela primeira vcj. 
— Sens siiuabos tros con
celhos òe Âícochetee & l- 
òegalega òo íxihafeja.

O dominio directo dc



O DOM INGO 3

um escudo com laudemio 
de quarentena imposto' 
n'um prazo sito no Pinha! 
Redondo, composto de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de frueto 
de que é enfiteuta Alfre
do Joaquim de Almeida, 
que vai á praça no valor 
de vinte e trez escudos.

22$90

O  dominio directo de 
urn escudo e setenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto n’um 
prazo sito nas Vinhas 
Grandes, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que 
é enfiteuta Antonio Leite, 
que vai á praça no valor 
de quarenta e oito escu- 
dos e quinze centavos,

4.8$ í 5

O  dominio directo de 
um escudo e cincoenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto n‘um 
prazo sito nas Vinhas 
Grandes, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que 
é enfiteuta Antonio Augu>- 
to de Oliveira, que vai á 
praça no valor de trinta e 
seis escudos e setenta e 
cinco centavos.

36$75

O  dominio directo de 
trinta escudos sem laude
mio imposto num  prazo 
sito no Pateo de Agua, 
composto de casas altas e 
baixas, uma e-rmida e-m 
ruinas, terras de semea
dura, um poço e tanque 
de que sáo enfiteutas os 
herdeiros de Antonio Fer
nandes, que vai á praça 
no valor de seiscentos es
cudos,

6o©$Q0

O  dominio* directo, de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
ta num  prazo sito. no Cor-- 
te do Moinho, composto 
de casas para arrecadação* 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de fruto 
de que é enfiteuta Anto
nio Joaquim Relogio,. q.ue 
Yai á praça no valor de 
quarenta e quatro, escu
dos.

O  dominio directo de 
um escudo e oitenta cen
tavos com laudemio. de 
quarentena imposto n’um 
praao sito no Corte do 
Moinho, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que 
é enfiteuta Antonio Joa
quim Relogio, que vai á 
praça no valer de quaren
ta escudos e d>£ centa
vo a.

40$ i o

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto n’um pra
zo sito na Cova da Loba, 
composto de terras de se
meadura, vinha e áryores 
de fruto de que é enfiteu
ta Antonio Luiz Salgado, 
que vai á praça no valor 
de trinta escudos e seten
ta centavos.

3o$7o

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to num  prazo sito nas Vi
nhas Grandes, composto 
de terras de semeadura, 
vinha e arvores de frueto 
de que é enfiteuta Antonio 
Luiz Salgado, vai á praça 
no valor de cincoenta e 
quatro escudos,

§4$OQ

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to num prazo sito na C o 
va da Loba de que ç enfi
teuta Antonia Pereira D u 
arte, composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de fruto, que vai 
á praça no valor de qua
renta e seis escudos e cin
coenta centavos,

46^50

O  dominio directo de 
uni escudo, se-m laudemio 

'imposto n’um quintal sito 
no Pateo d.’Agua de que 

enfiteuta Antonio de 
Souza Ferira* que vai á 

: praça ao. valor de_ vinte 
; escudos..

\ £0!$00:

1 O  (femiçyo, directo de 
utn escudo e quarenta 

^ceo,tavos ç_om Laudemio de 
‘quarentena imposto. 0 um 
prazo sito no Pinhal Re
dondo,. composto de ter
ras de semeadura, vinha* e 
arvores de fruto, de que 
é  enfiteuta Francisco Ma
ria da, Ç.ruz,. que vai, á 
praça uo, vajor de trinta e 
quatro. escudos e_ cipco 
centavos,.
{ 3*4$o5

O  dominio directo, de 
setenta centavos com lau
demio de quarentena, im- 

íposto num. prazo sito no 
Pinhal Redondo, compos

to, de terras de semeadu
ra,. vinha e ardores de 
fruto, de que é enfiteuta 
José Bernardino da Silva 
Cordeiro, qu.e vai á-psaça 
no valor de dezasete e«cu 
dos e sessenta e cinco, cen
tavos.

Q  dominio directo de

um escudo com laudemio 
de quarentena imposto 
num prazo sito no Pinhal 
Redondo composto de ter
ras de semeadura, vinha 
e arvores de fruto de que 
é enfiteuta Qaudino José 
de Carvalho, que vai á 
praça no valor de vinte e 
trez escudos.

i ■ ' C ■

s 3$oo

O  dominio directo de 
um escudo com laudemio 
de quarentena, imposto 
num  prazo sito no Pinhal 
Redondo composto de ter
ras de semeadura, vinha 
e arvores de fruto de que 
é enfiteuta Domingos Joa
quim de Almeida, que vai 
á praça no valor de vin
te e trez escudos,

O dominio directo de 
um escudo e oitenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito nas Vinhas 
Grandes* composto de 
terras de semeadura, vi
nha § arvores de fruto 
de que e enfiteuta Domin
gos da Silva Russo, que 
vai á praça no valor de 
quarenta e quatro escu
dos e de? centayos

44$ 10

O  dominio directo de 
dois escudios e sessenta 
centavos cora laudemio de 
quarentena imposto num  
pra?o siio gjQ Moinho Ve
lho, composto de terras 
de semeadura, yinha e ar
vores de fruto e um moi
nho de vento de que são 
enfiteutas os herdeiros de 
João Severo Bolacha, que 
yai. á, praça no valor de 
sessenta e oito escudos, e 
setenta, centavos..

3
>■ €> dominio directo de 
dois- escudos e quarenta 

'Centayos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito nas Vinhas 
Grandes,, composto de 

,;terras, dfc sem.ead.ura,_ vj- 
i:nha e-arvores., d&- írueto»de 
.que ú' enfiteuta Francisco 
.dos Santos Pacheco, que 
.yai áí praça no -valos de-ses- 
^senta e-um escudos e oiten
ta, centavos..
1 6i$8o

< O* dominio- directo de 
!dois escudos, e quarenta 
•centavos com laudemio 
;de quarentena imposto 
;n’um prazo, sito na Cova 
da Loba,, composto de 

Jcasas para: arrecadação, 
Itenras de semeadura, vi- 
inhA e- arvones de frueto 
de que é- enfiíeuta. José 
Antonio Paulada, q,ue vai 
á praç.a uo, valor de ses

senta e dois escudos e cin
coenta e cinco centavos.

62$55

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena, im
posto n um prazo sito na 

'Nova Colonia, composto 
de terras de semeadura, 
yinha e arvores de frueto 
de que é -enfiteuta Francis
co da Costa Rodrigues, 

ue vai á praça no yalor 
e quarenta e seis escu

dos e cinçoenta centavos.

46$5q

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to num  prazo sito no Pa
teo d’Agua composto, de 
casas altas e baixas para 
habitação de qye é enfi
teuta Francisco Neto Feli- 
çtano (herdeiros), que vai 
á praça no valor de ses
senta e novç escudos.

6q$oo

Oí dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio 
de quarentena imposto 
n'um prazo sito na Cova 
da Loba composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que e 
enfiteuta Francisco Freire 
Caria Junior, que vai á 
praça no valor de cinco
enta e oito escudos e cin
coenta centavos.,

58$5o

O  dominio directo de 
um escudo e quarenta 
centayos com,laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito no. Pinhal., Re
dondo,. composta áet ter
ras- d& semeadura, mnha e 
-arvores de fruto.de que, é 
£niiteuta xManuel Francis
co, do Rodeio,, que vai 
a* praça. np. valor de trin
ta e quatro escudos, e, cjqT 
co, centavos,-.

j O* dominio. directo de 
J-trez» escudos com laude- 
;fnio deí quarentena impos-- 
to, num. prazo,, composto 
de casas. altas e baix,as 
com- quintal sito no Lar
go da Igreja de q_ue. i  ei)- 
•fiteuta Francisco-da Silva. 
Fernandes, qpe vai- á- prar 
iça no. valor de oitenta, e 
pito escudos e. cincoenta, 
centayos., 
í

A
Qí dominio- dir-e-cto, de 

sessenta centavos com lau- 
demio de quarentena im 
posto num prazo sito na 
Vara Longa, composto de 
terras de semeadura, vi- 

,,'nha. e arvores de fruto

de que é enfiteuta Manuel 
Sebeira, que vai á praça 
no valor de vinte escudos 
e setenta centavos.

20^70

O  dominio directo de 
quatro escudos e vinte 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto nura  
prazo sito no Pinhal Re-» 
dondo, composto de casas 
para arrecadação, um pe  ̂
queno pinhal, terras de 
semeadura, vinha e arvo-» 
res de fruto de que é en
fiteuta Francisco Tavares 
da Silva Falcão Sobrinho» 
que vai á praça no valor 
de noventa e cinco escu-. 
dos e noventa centavos.

9539a

O  dpminio directo de 
dois escudos comi laude
mio. dc quarentena* ina-pos-v 
to n um prazo sito na. Co-- 
ya da Loba, composto de- 
casas para habitação e a r 
recadação, uma fábrica de- 
tijolo, terras de semeadu
ra, vinha e* arvores de fru
to de que é . enfiteuta 
Francisco Vialade, vai á 
praça so yalor de cincoen
ta e um escudos e. ciaj^o^a- 
,ta centavos,

5 i$ 5o

O  dominio directo de 
um escudo e vin.te cenía^. 
vos com laudemio, de quad
re n te n a im p os to, n’um p r-a«. 
zo sito na Cova da Loba,, 
composto. de casas. de ar-, 
recadação, terras- de se-, 
meadura, vinha e arvores. 
de fruto, de que é  entiteu-. 
ta Jacinto José da Monica, 
que vai á praça no valor ■ 
de trinta e seis escudos. 
uQyeuta centavos,..

I 36$90
m&
’■ &■ dominio directo de 
um escudo e sessenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto n'um 
prazo sito na Cova da Lo
ba, composto de terras de- 
semeadura, vinha e arv,o«- 
res de fruto de que é en-~ 
fiteuta João Francisco Ga*>- 
breira, que vai á praça no. 
valor de quarenta e uni. 
escudos e vinte centayos,.

4.1 $20.

O  dominio directo de 
um escudo e oitenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto n'mn 
pra^o sito nas Vinhas 
Grandes, composto de ca
sas para arrecadação, ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que é 
enfiteuta João d’Oliveira 
Rijo [herdeiros), que vai á 
praça no valor de quaren
ta e dois escudos e dez 
centavos.



O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo sito no Pa
teo d'Agua, composto de 
casas altas e baixas com 
quintal de que é enfiteuta 
João de Oliveira Rijo, que 
vae á praça no valor de 
quarenta e sete escudos.

47$°°

O  dominio directo de 
dois escudos com laudemio 
de quarentena imposto em 
um prazo sito na Avenida 
Antonio José d’Almeida, 
composto de casas altas e 
baixas de que é enfiteuta 
João de Paiva Menice (her
deiros) que vae a praça no 
valor de quarenta e oito es
cudos.

48^00

O  dominio directo de 
oitenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto em um prazo sito 
na Vara Longa, çomposto 
de terras de semeadura, 
vinha e arvores de frueto 
e um pôço de que é enfi
teuta João dos Santos Dou
rado, que vae á praça no 
valor de vinte e quatro 
escudos e sessenta centa
vos.

24$6o

O  dominio directo de 
noventa centavos com lau
demio de quarentena im
posto em um prazo sito na 
Vara Longa, composso de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de frueto de 
que é enfiteuta João dos 
Santos Dourado, que vae 
á praça no valor de vinte e 
seis escudos e cincoenta e 
cinco çentavos.

?6$55

O  dominio directo de 
um escudo e quarenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena, imposto em 
um prazo sito no Pinhal 
Redondo, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de frueto de que é 
enfiteuta Marianna Roza, 
que vae á praça no valor 
de trinta e quatro escudos 
e oitenta centavos,

34$8o

O dominio directo de 
quarenta centavos com 
laudemio de quarentena 
imposto em um prazo sito 
no Caródes, composto de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de frueto de 
que é enfiteuta Joaquim 
Luiz lssa, que yae á praça 
no valor de dezenove escu
dos e cinco centavos.

19$') 5

4---------------,

O dominio directo de
dois escudos e oitenta cen-
tàVos com laudemio de

quarentena imposto n’um 
prazo sito nas Vinhas G ran
des, composto de casas 
para arrecadação, pôço, 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de frueto 
de que é enfiteuta Joaquim 
José Lucas (herdeiros), que 
vae á praça no valor de 
oitenta e oito escudos e 
trinta e cinco centavos.

88$35

O  dominio directo de 
dois escudos e vinte cen
tavos com laudemio de 
quarentena, imposto n’um 
prazo sito na Cova da Lo
ba, composto de uma ca
sa para arrecadação, ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de frueto de que é 
enfiteuta Virgilio Carlos 
Mendes, que vae á praça 
no valor de cincoenta e do
is escudos e noventa cen
tavos.

52$9o

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos çom laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito no Corte do 
Mouro composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de frueto de que é 
enfiteuta Joaquim Palpita 
que vae á praça no valor 
de trinta escudos e quinze 
centavos.

3oSi 5

O  dominio directo de 
dois escudos com laudemio 
de quarentena imposto em 
um prazo sito no Esteval, 
composto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de frueto de que é enfiteu
ta José Antonio Alberto, 
que vae á praça no valor 
de cincoenta escudos e vin
te e cinco cent.

5o$2 5

O  dominio directo de 
sessenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto em um prazo sito na 
Vara Longa, composto de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de frueto de 
que é eufiteuta José dos 
Anjos G rilo (herdeiros) que 
vae á praça no Yalor de de- 
zenove escudos e vinte cen
tavos.

?9$20

O  dominio di-recto de 
um escudo com laudemio 
de quarentena imposto em 
um prazo sito na Cova da 
Loba, composto de terra 
de semeadura, Yinha e ar
vores de frueto, de que é 
enfiteuta José Antonio da 
Silva Chico, que vae á pra
ça no valor de vinte e sete 
escudos.

27,^00

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta

centavos com laudemio de 
quarentena imposto num 
prazo sito na Cova da Lo
ba, composto de terras de 
semeadura, vinha e . arvo
res dé frueto,.de-que é en
fiteuta José Augusto de 
Sousa Rego que vae á 
praça no valor de sessenta 
e seis escudos e oitenta 
centavos.

66$8o

O  dominio directo de 
oitenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto em um. prazo’ sito 
nas Vinhas Grandes, com
posto de terras de semea
dura, vinha e arvores de 
frueto de que é enfiteuta 
José Contramestre, que 
vae á praça no valor de 
vinte escudos e sessenta 
centavos.

20$60

O  dominio directo de 
um escudo e quarenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito no Pinhal Re
dondo, composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de.frueto e um pe
queno pinhal de que é en
fiteuta José Fernandes A- 
leixo, que vae á praça no 
valor de trinta e cinco es
cudos e trinta centavor.

35$3o

O  dominio directo de 
trez escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito no Pinhal Re
dondo, composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de frueto de que é 
enfiteuta José Manuel do 
Rodeio, que vae á praça 
no Yalor de setenta e dois 
escudos e quarenta centa
vos.

72840

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena .imposto em um 
prazo sito no Pinhal Re
dondo composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de frueto de que é 
enfiteuta José Manuel do 
Rodeio, que vae á praça 
no valor de vinte e cinco 
escudos e noventa centa
vos,

§ 5 ^ 0

O  dominio direçto de 
um escudo e çincoenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto em 
um praso sito no Moinho 
Velh.o, composto de casas 
oara arrecadação, terras 
de semeadura, vinha, e 
arvores de fruto de que 
é enfiteuta José Maria 
Mendes, que vae á praça 
no valor de quarenta es*.

cudos ó cincoenta centa
vos.-

. qo35o

O . dominio direçto de 
trez escudos e cincoenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto em 
um prazo sito no Paço 
Velho, composto de ter
ras de semeadura, yinha 
e arvores defrucio de que 
é enfiteuta José Maria 
Mendes, que vae á praça 
no valor de setenta e sete 
escudos e vinte e cinco 
centavos.

77.32 5

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena impqsto em um 
prazo sito na Lagôa da 
Pedra, composto de ter
ras de semeadura, vinha 
e arvores de frueto de que 
é enfiteuta José Narciso 
Godinho, que vae á praça 
no valor de trinta e trez 
escudos e quarenta çenta
vos.

33$4o

O  dominio directo de 
trez escudos e vinte centa
vos com laudemio de 
quarentena imposto em 
um prazo sito na Abreto- 
nica, composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de frueto de que é 
enfiteuta José Neto Pi- 
nheirinho, que vae a pra
ça no Yalor de setenta e 
trez escudos e sessenta e 
cinco çentavos,

73$65

O  dominio directo de 
sessenta centavos com 
laudemio de quarentena 
imposto em um praso sito 
na Vara Longa, composto 
de cas-s para arrecada
ção, poço, terras de se
meadura, yinha e arvores 
de frueto de que é enfiteu
ta José dos Santos'Réis, 
que vae á praça no valor 
de desanove esdudos e se
tenta centavos.

Í 9^7°

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito na Aldeia Velha 
composto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de frueto de que e enfiteu
ta José Sequeira Junior, 
que vae á praça no valor 
de cincoenta e sete escu
dos ç quinze centavos.

57.315

O  dominio directo de 
um escudo com laudemio 
de quarentena imposto 
em um prazo sito no pi
nhal Redondo, composto 
de terras da semeadura, 
vinha e arvores de frueto

de- que é enfiteuta Jo>é 
Vicente Gonçalves, que 
vae á praça no valor de 
vinte e trez escudos.

23$oo

O  dominio directo de 
oitenta centavos com lau
demio de quarentena, im
posto em um prazo sito 
na Avenida Antonio José 
d’Almeida, composto de 
um quintal de que é enfi
teuta Gertrudes Ladishu 
que vae á praça, no valor 
de desasseis escudos e 
vinte centavos.

IO$20

O  dominio directo de 
um escudo e quarenta 
centavos com laudemio 
de quarentena imposto 
em um prazo sito no Pi
nhal Redondo, composto 
de terras de semeadura, 
vinhas e arvores de frueto 
de que é enfiteuta José 
Maria Vintem, que vae á 
praça no vaiar de trinta e 
quatro escudos e oitenta 
centavos,

3438o

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito no Paço Velho, 
composto de terras de se» 
meadura, vinha e arvores 
de frueto de que é enfi-* 
teuta Manuel Soeiro C a 
cheira, que yae á praça no 
valor de vinte e oito escu- 
dos e quarenta centavos,

28340

O  dominio directo de 
um escudo e cincoenta 
çentavos com laudemio 
de quarentena imposto 
em um prazo sito no Vale 
do Salgueiro, composto 
de terras de semeadura, 
vinha e arvores de frueto 
e um poço de que é enfi* 
teuta a viuya de Joaquim  
Fernandes Supeles, que 
vae á praça no valor de 
quarenta e nove escudos 
e vinte e cinco centayos,

49$25

O  dominio directo de 
vinte centayos com. laude
mio de quarentena, im* 
posto ern um prazo sito 
no Vale de Salgueiro, 
composto, de terras de se  ̂
meadura, vinha e arvores 
de frueto de que é enfiteu
ta a viuva de Manuel Ta
vares de Pinho, que vae á 
praça no vaior de nove es
cudos e quarenta centa^ 
yos,

9S40

O  dominio directo de 
seis escudos com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo sito na



O D O M I N G O 5

rua Almirante Cândido 
dos Reis, composto de ca
gas altas e baixas • com 
quintal e poço de que é 
enfiteuta João Soares, que 
vae á praça no yalor de 
cento e cincoenta escu
dos.

i 5o$oo

O  dominio directo de 
um escudo com. laudemio 
de quarentena imposto 
em um prazo sito na Vara 
Longa, composto de casas 
para arrecadação, terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de fruto de que é 
enfiteuta Joaquim G reg o 
rio Nepomuceno Serrano, 
que vae á praça no valqr 
de cincoenta e quatro es
cudos e cincoenta centa
vos,

5z|$5o

O dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito na Cova da Lo
ba composto de casas pa
ra arrecadação, adega, ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de frueto de que é 
enfiteuta Nuno Alves Tia
go Fernandes, que vae á 
praça no valor de sessenta 
e seis escudos e oitenta cen
tavos,

Q  dominio directo de 
trinta centavos com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo sito na 
Cova da Loba, composto 
de terras de semeadura, vi
nha e arvores de frueto de 
que ç enfiteuta Qlimpia 
Maria de Pinho Gomes, 
que yae á praça no valor 
de onze escudos e sessenta 
çentavos.

u £6q

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vo,s com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito no Valle Vaga
dos. composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de frueto de que é 
enfiteuta Paulo Tavares 
Peno, que yae á praça no 
valor de vinte e sete escu
dos e quarenta, centavos,

Q  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo sito no 
Valle Salgueiro, composto 
de terras de semeadura, 
vinha e áryores de frueto, 
de que é enfiteuta Rozen
do dos Santos Chocalho, 
que vae á praça no yalor' 
de cincoenta e setç escu
dos,

Q dominio directo de

dois escudos’ com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo sito na 
Avenida Antonio José de 
Almeida, composto de um 
quintal e casa para arreca
dação de que ê enfiteuta 
Manuel José Amador, que 
vae á praça no valor de 
quarenta escudos e oitenta 
centayos.

40380

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto em um 
prazo sito na Avenida An
tonio José d’Almeida com
posto de casas altas e bai
xas para habitação de que 
é enfiteuta Febronia da 
Conceição Peixinho, que 
vae á praça no valor de 
cincoenta e quatro escudos 
e oitenta centavos,

54S80

O dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
çentavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito na Avenida An
tonio José d’Almeida com
posto de çasas altas e bai
xas com quintal d.e que i  
enfiteuta Antonio Jòão 
Gaspar, que vae á praça 
no valor de cincoenta cen
tavos.

55^80

O  dominio. directo, de 
quarenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto em um prazo si.to.no 
Areias, composto de ter
ras de semeadura, vinha, e 
arvores de frueto de que é 
enfiteuta José Maria Fer
reira, que vae á praça no 
valor de d eza se is escudos 
e oitenta centavos. •

163.80

Q  dominio directo de 
dois escudos com laudemio 
de quarentena imposto em 
um prazo sito no Caro- 
des, composto de terras 
de semeadura, yinha e ar
vores de frueto de que- é 
enfiteuta Maria Rita Lucas 
Salgado,, que vae á praça 
no vaior de sessenta e um 
escudo, e çincoenta centa
vos,.

6 i$ 5o

Dominios íh.rccfos no conce- 
Uio, <)e À l coche te.

O  dominio directo de 
sete escudos em papel ç 
quatro escudos em dinhei
ro ou o equivalente a qua
tro escudos e trinta centa
vos, digo, trinta e cinco 
centavos, com laudemio. 
de vinte imposto em 
um prazo sito no Rua da 
Calçada, composto de ca
sas altas e baixas para ha

bitação de que é enfiteuta 
Adelaide Maria da C o n 
ceição, que vae a praça no 
valor de oitenta e oito es
cudos e sessenta e cinco 
centavos.

88365

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo sito na 
rua do Passadiço, com
posto de casas altas e bai
xas para habitação de que 
é enfiteuta José Luiz Rei
çadas, que vae á praça no 
valor de quarenta e oito 
escudos.

48,300

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio 
de quarentena imposto
em um prazo sito na 
Guarda do Chafariz, com
posto de terras de semea
dura, yinha e áryores. de 
frueto de que é enfiteuta 
José Luiz Reiçadas, que 
vae á praça no valor de 
sessenta e um escudos e 
setenta centavos.

61 $70

O  dominio directo de 
dois escudos com laude
mio de quarentena imposto 
n um prazo sito na Guarda 
do Chafariz, composto de 
terras de semeadura, vi
nha, arvores de frueto de 
que é enfiteuta José Luiz 
Reiçadas, que vae á praça 
no valor de cincoenta e 
seis escudos.

56$oo

O dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de yin- 
:tenas. imposto n um praz»o. 
:sito na rua do passadiço, 
composto d.e casas, abar
racadas para habitação de 
que é enfiteuta José Luiz 
Reiçadas, que yae á praça 
no valor de vinte e oito 
escudos e oitenta centa 

vos.
28380

O  dominio directo de 
quarenta centayos com 
laudemio de quarentena 
imposto em um prazo sito 
no Largo do Marquez de 
Soydos, composto, d.e ca
sas abarracadas para habi
tação de que é enfiteuta 
Alfredo- dos- Santos Gupr- 
rancho, que vae á praca 
no valor de vinte escudos 
e oitenta çentavos.

O dominio direçto de 
quatro escudos com laude
mio de qaurentena imposto 
11’um prazo sito na rua da 
Mizericordia composto de 
casas abarracadas para ha
bitação de que e enfiteuta 
Angelina. d.a. Conceição, 
que vai á. praça no valor

de oitenta e quatro escu
dos s setenta e cinco cen
tavos.

84S75

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta e 
oito centavos com laude
mio de qaurentena impos
to num prazo sito na La
gôa das Cheiras, compos
to de casas de habitação e 
arrecadação, adêga, terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de frueto de que e 
enfiteuta, Antonio Almei
da Junior, que vae á praça 
no valor de setenta escn- 
dos e oitenta e seis centa
vos.

7 o$86.

O  dominio directo de 
trez escudos sem laudemio 
imposto num prazo siio 
no largo do Marquez de 
Soydos, composto de ca
sas baixas para habitação 
de que e enfiteuta Maria
na Augusta Carraça, que 
vai á: praça no valor de 
sessenta escudos.

6o3oo

O  dominio directo de 
quatorze jescudos e qua
renta centavos com laude
mio de dezena, imposto 
num prazo sito na rua da 
Mizericordia, composto dc 
casas que serviram de es- 
tagem de que è enfiteu
ta Rozendo de Sousa Ra
ma, que vai á praça no va
lor de trezentos e quaren
ta e nove escudos e vinte 
centavos.

349320

O  dominio directo de 
quatro escudos çom: lau
demio d.e, quarentena im
posto num  prazo sito na 
rua da Mizericordia, com
posto de casas abarraca
das para habitação de que 
é enfiteuta Joaquim Rana 
que vai á praça no valor 
de oitenta e quatro escu
dos e setenta e cinco cen
tavos.

84.37.5

Q  dominio directo de 
oitenta, centavos com lau
demio de quarentena im
posto num prazo sito no 
largo do Marquez de Soy
dos, composto de casas 
abarracadas para habita
ção de que é.enfiteuta An
tonio Gomes da Anica, 
que vai á praça no valor 
de vinte e trez escudos e 
dez centavos.

2331 o

Q dominio directo de 
nove escudos com laude
mio. de vintena, imposto 
n urn prazo,sito na rua da 
Calçada,.composto de ca
sas altas e baixas para ha
bitação de que é enfiteuta 
Antonio dos Santos Peli- 
rutiij que vai a praça no

valor de cento e noventa e 
oito escudos.

198300

O  dominio directo de 
trez escudos e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto num pra
zo sito na rua da Mizeri
cordia, composto de cass 
abarracadas para habita
ção de que é enfiteuta A u
gusto Monteiro Fortes, que 
vai á prrça no valorde ses
senta e nove escudos e no
venta centavos.

69S90

O  dominio directo de 
noventa centavos com lau
demio de quarentena, im
posto n’um prazo sito no 
Largo Marquez de Soydos 
composto de casas abarra
cadas para habitação de 
que é enfiteuta Bento Jo 
sé Damiais, que vai á pra
ça no valor de vinte e qua
tro escudos e trinta fcenta- 
vos.

24330.

O  dominio directo de 
dois escudos com laudemio 
de quarentena imposto em 
um prazo sito no Largo do 
Marquez de Soydos, com
posto de casas abarracadas 
para habitaçãode qau são- 
enfiteutas os heedeiros do 
Barão de Samora Correia,, 
que vai á praça no va.— 
lor de cincoenta e cinco es
cudos.

553oo

O  dominio directo de 
sis escudos,, trez galinhas, 
e trez-; canadas de mel ou ,o 
equivalente a sete. escudes, 
e çincoenta e seis centevos 
çomjau.demio de quarente
na imposto num p razo . 
sito na Lagoa das Cheiras, 
composto de casas para ar
recadação, terras de semea
dura, vinha e arvores de 
frueto d.e que é enfiteuta 
Calixto Correia que vai á 
praça no valor de cento e 
sessenta e cinco escudos e 
quarenta e dois centavos.-

165342.

Ò  dominio directo de 
um escudo e sessenta 
centavos e uma galinha 
ou o equivalente a um es
cudo ê oitenta e quatro 
centavos com landemio de 
quarentena, imposto num  
prazo sito na Lagôa das 
Cheiras, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de frueto de que 
é enfiteuta Clemencia da 
Conceição Rei, que vai á 
praça no valor de quai;en~- 
ta e oito escudos e trinta 
e oito centavos.

4 8 $ 3 8

■ O Jeminio Jirecto d.a.
iezanove esçuios e dçL
çentavos com, laudemio dfe_
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vintena imposto num  pra
zo sito na rua da Miseri
córdia, composto de casas 
altas e baixas para habita
ção de que é enfiteuta 
Domingos da Cunha Fia
lho, que vai á praça no 
valor de quatro centos e 
cincoenta e dois escudos 
e noventa centavos.

452%,°

O  domínio directo de 
dois escudos com laude
mio, digo, sem laudemio 
n um prazo silo nas Ferra
rias, composto de casas 
para habitação terras de 
semeadura, vinha e arvo
res de frueto de que é en
fiteuta Domingos Rodri
gues Carvoeiro, que vai á 
praça no valor de quaren
ta escudos.

4n$oO

O  dominio directo de 
oito escudos e setenta e 
çinco centavos com laude
mio de quarentena impos
to n’um prazo sito na rua 
da calçada composto de 
casas altas e baixas para 
habitação de que é enfi
teuta Francisco da Silva 
Carraça, que vai á praça 
no valor de cento e oiten
ta e trez escudos e doze 
centavos e cinco milessi- 
mos.

i 8 3 $ i 2 , 5

O  dominio directo de 
quatro escudos e oitenta 
centavos com laudemio de 
vintena imposto num pra
zo sito na Bracieira, com
posto de terras de semea
dura, vinha e arvores de 
frueto de que é enfiteuta 
Francico da Silva Carra
ça, que vai á praça no va
lor de cento e nove escu- 
dps e vinte centavos. (E’ 
atravessado pela estrada 
de Atalaia).

I 0C)$20

O  dominio directo de 
setenta e cinco centavos 
com laudemio de quaren
tena imposto nm  prazo 
sito no largo do Marquez 
de Soydos, composto de 
casas abarracadas para 
habitação de que é enfi
teuta Matias Marquez, que 
vae á praça no valor de 
vinte e trez escudos e ses
senta e dois centavos e 
cinco cilecimos.

23362,5

O  dominio directo de 
um escudo eom laudemio 
de vintena imposto n’um 
prazo súo no largo da Re
volução composto de ca
sas aitas e baixas para ha
bitação (este praso é im
posto no rez do chão) de 
que é enfiteuta Francisco’ 
José Sales, que vai á praça 
no valor de trinta e um 
escudos.

3 i$oo

O dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito na Lagôa do 
Laparo, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de frueto de que 
são enfiteutas os herdei* 
ros de Francisco Sales Ra
mos, que vai á praça no 
valor de setenta e seis es
cudos e oitenta centayos.

76^80

O  dominio directo de 
um escudo e dez centa- 
Yos com laudemio de qua
rentena imposto num  pra
zo sito no Largo do Mar
quez de Soydos, composto 
de çasas abarracadas para 
habitação de que é enfi
teuta Francisco Leirias, 
que vai á praça no valor 
de trinta e trez escudos e 
noventa e cinco escudos.

33$95

O  dominio directo de 
dòze escudos e noventa 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto n’um 
prazo sito no largo do 
Troino, composto de ca
sas abarracadas para ha
bitação de que é enfiteuta 
Gertrudes O liveira Si
mões, que vai á praça no 
valor de duzentos e seten
ta e oito escudos e cinco
enta e cinco centavos.

278355

O  dominio directo de 
dezoito canadas de mel ou 
o equivalente a cinco escu
dos e quatro centavos com 
laudemio de quarentena 
inposto em um prazo sito 
no Pinhal da Cilha, com
posto de terras de semea
dura e vinha de que é en
fiteuta Guilherme Tomaz 
da Costa, que vae á praça 
no valor de cento e um es
cudos e vinte e oito cen
tavos.

IO I$28

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito da rua do Pas
sadiço de que é enfiteuta 
João Batista Canta, que 
vae á praça no valor de 
quarenta e oito escudos e 
emeo centavos.

48$ o 5

O  dominio directo de 
dois escudos e duas gali
nhas ou o equivalente a 
dois escudos e quarenta e 
oito centavos com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo sito na 
Lagôa das Cheiras, com
porto de terras de semea

dura, vinha e arvores de 
fruetó e um pequeno pinhal 
de que são enfiteutas Fran
cisco Justino Rodrigues e 
herdeiros de João Domin
gos Taneco Junior, que vae 
á praça no valor de sessen
ta escudos e oitenta e seis 
centavos.

6o$86

O  dominio directo de 
dois escudos e uma gali- 
nea ou o equivalente a do
is escudos e vinte e quatro 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto n’um 
prazo sito na Lagôa das 
Cheiras, composto de ca
sas para arrecadação, ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que 
são enfiteutas Francisco 
Justino Rodrigues e her
deiros de João Domingos 
Taneco Junior, que vae á 
praça no valor de sesssenta 
e um escudos e sessenta 
centavos.

61 £60

O  dominio directo de 
trez escudos e sessenta cen
tavos e duas galinhas ou o 
equivalente a quatro escu
dos e oito centavos com 
laudemio de quarentena im 
posto n’um prazo sito na 
Lagôa das Cheiras com
posto de casas de habita
ção e arrecadação, adêga, 
poço, terras de semeadura, 
vinha e arvores de frueto 
de que é enfiteuta Francis
co Justino Rodrigues, que 
vae á praça no valor de 
cento e vinte e quatro es
cudos e cincoeuta e seis 
centavos.

12q$56

O  dominio diréto de 
trez escudos sem laudemio 
imposto em um prazo sito 
no Largo do Marquez de 
Soydos, composto de casas 
abarracadas para habita
ção de que é enfiteuta Jo
ão Martins da Silva, que 
vai á praça no valor de 
sessenta escudos.

6o$oo

O  dominio diréto de 
trez escudos e sessenta cen
tavos com laudemio de vin
tena imposto n'um prazo 
sito na Guarda do Chafa
riz, composto de terras de 
semeadura, vinha e arvo
res de fruto de que é en
fiteuta Quirino da Trinda
de Mestre, que vai a praça 
no valor de oitenta e um 
escudos e noventa centa
vos.

81 $90

O  dnminio directo de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito na rua Nuno 
Alves, composto de casas 
abaraacadas para habita
ção de que é enfiteuta

João Gonçalves, que vai á 
praça no valnr de trinta e 
dois escudos e quarenta 
centavos.

32^40
O  dominio directo de 

noventa cem vos com lau
demio de quarentena im
posto num prazo sito na 
rua Direita, composto de 
casas baixas, primeiro e 
segundo andar para habi
tação de que é enfiteuta 
Joaquim Valentim, que vai 
á praça no valor de qua
renta escudos cinco cen
tavos.

40$o5

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
vintena imposto n'um pra
zo sito no Vale de Mouro, 
composto de terras de se
meadura, vinha, arvores 
de fruto e adêga, de que 
é enfiteuta Zacharias Ro
drigues, que vai á praça 
no valor de noventa escu
dos e sessenta centavos. ■

90^60

O dominio directo de 
vinte e quato escudos 
com laudemio de quaren
tena imposto numa mari
nha sita na Ribeira da 
Conceicão, denominada a * '
Gorda, de que é enfiteuta 
Juão Gonçalves, que vai á 
praça no valor de quatro
centos e oitenta escudos e 
vinte e c nco centavos.

480^25

O dominio directo de 
um escudo e sessenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto n’um 
prazo sito na Rua João 
Costa, composto de casas 
abarracadas para habita
ção de que é enfiteuta Jo
sé Luiz Antonio dO livei
ra, que vai a praça no va
lor de l inta e seis escudos 
e vinte centavos.

36^20

O  dominio directo de 
quatro escudos e cincoen
ta centavos com laudemio 
de vintena imposto num  
praso sfto na rua João A l
ves, composto de casas al
tas e baixas para habita
ção de que são enfiteutas 
os herdeiros de Luiz Fran
ça, que vai á praça no va- 
ior de cento e trez escu
dos e cincoenta centavos.

io 3$5o

O  dominio directo de 
um e?cudo com laudemio 
de quarenta imposto em 
um prazo sito no Lagôa 
das Cheiras, composto de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de fruto de 
que é enfiteuta Antonio

Fernandes Carneiro, que' 
vai á praça no valor de 
vinte e sete escudos.

2 7 Soo

O  dominio directo de 
seis escudos e trez gali
nhas ou o equivalente a 
seis escudos e setenta e 
dois centavos com laude
mio de quarentena impos
to n’um prazo sito na La
gôa das Cheiras, compos
to de casas para habita
ção e arrecadação, terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de fruto de que é 
enfiteuta Leonor Julia Pe
reira Fialho, que vai á pra
ça no valor de cento e cin
coenta e oito escudos e 
quatro centavos.

158$04

O  dominio directo de 
oitenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto n’um prazo sito no 
Largo do Troino, compos
to de casas abarracadas 
para habitação de que é 
enfiteuta Francisco Rodri
gues da Cruz, que vai á 
praça no valor de vinte e 
oito escudos e dez centa
vos.

28$ 10

O  dominio directo de 
quatro escudos e oitenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito na rua João A l
ves, composto de casas al
tas e baixas para habitação 
de que é enfiteuta Manuel 
Gomes d’Anica, que vai á 
praça no valor de cento e 
quatro escudos e oitenta 
e cinco centavos.

104^85

O  dominio directo de 
dois escudos com laudemio 
de quarentena imposto em 
um prazo formado por 
trez glebas sito na Lagôa 
das Cheiras, de que é en
fiteuta José Maria Maneta 
composto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de fruto, que vai á praça 
no valor de cincoenta e 
seis escudos e vinte e cinco 
centavos.

56,$2 5

O  dominio directo de 
um escudo e vinte centa
vos, sem laudemio, impos
to num prazo sito no Lar
go do Marquez de Soydos 
composto de casas abarra
cadas para habitação de 
que é enfiteuta Antonio 
José Rato, que vai á praça 
no valor de vinte e quatro 
escudos.

24$ »

O  dominio directo de 
dois escudos e quarenta 
centavos com lauderpiõ de 
quarentena imposto num  
pryzo sito na rua da Pra-
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ça, composto de casas a- 
barracadas para habita
ção, de que é enfiteuta 
Maria Leonor Pereira Ne
pomuceno, que vai á pra
ça no valor de cincoenta e 
quatro escudos e trinta 
centavos.

54$3o

O  dominio directo de 
um escudo, com laudemio 
de quarentena, imposto 
n’um prazo sito na Lagôa 
das Cheiras, formado por 
duas glebas, composto dc 
casas para arrecadação, 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de fruto, de 
que é enfiteuta Maria Ro
sa Bessa, que vai á pra
ça no valor de trinta es
cudos e cincoenta centa
vos.

3o$5o

O  dominio directo de 
sessenta e cinco centavos, 
com laudemio de quaren
tena, imposto num  prazo 
sito no largo do Marquez 
de Soydos, composto de 
casas de habitação, de que 
é enfiteuta Mariano. José 
Moço, que vai á praça no 
valor de vinte escudos e 
dezesete centavos e meio.

•
20$ 17,5

O  dominio directo de 
trez escudos e vinte cen
tavos com laudemio de 
quarentena, imposto num  
prazo sito na rua da Mize
ricordia,. composta de ca 
sas abarracadas para ha
bitação» de que é enfiteu
ta Nicolau Francisco Frei
re, que vai á praça no va- 
ior de sessenta e nove es
cudos e noventa qentavos..

3 i$oo

O  dominio directo de 
um escudo e trinta centa
vos, com laudemio de vin
tena, imposto num prazo 
sito na Bracieira, compos
to de terras de semeadu
ra, vinha e arvores de fru
to, de que é enfiteuta Joa
quim Taneco, que vai á 
praça no valor de trinta e 
oito escudos e vinte cen
tavos.

38$so

O  dominio directo de 
um escudo e quarenta e 
quatro centavos, com lau
demio de vintena, impos
to num prazo sito na V ár
zea, composto de terras de 
semeadura e vinha, de que 
é enfiteuta Manuel José 
da Silva, que vai á praça 
no valor de quarenta e 
cinco escudos e trinta e 
seis centavos.

______  45336

Fropriet>a!)es no Concelho 
íle Alcocheíe

Uma marinha denomi
nada Pata, sita na Ribeira 
da Conceição, que vai á 
praça no valor de mil tre
zentos e noventa e quatro 
escudos e trinta centavos.

69I90

O  dominio directo de 
quatorze escudos, com lau- 
demioi de quarentena, im
posto num prazo sito na 
Quinta da Marqueza, Vale 
da Marinha Nova, com
posto de casas para habi
tação, pomar de laranjei
ras, poço, chaparral,, um. 
pequeno pinhal, terras de 
semeadura e arvores de 
fruto, de que é enfiteuta o 
Visconde de Correia G o 
dinho, que vai á praça no 
valor dé trezentos e oiten
ta e cinco escudos e cin
coenta centavos.

385$ 5o

O  dominio directo de 
Um escudo, com laudemio 
de vintena, imposto num  
prazo sito no largo da Re
volução, composto de ca
sas altas e baixas (este pra
zo é imposto no primeiro 
andar) de que é enfiteuta 
Graciana das Dores Sea- 
bra, que vai á praça no 
Valor de trinta e utn, escu
dos.

| u 394$3o

Uma marinha denomi
nada lí/ioay sita no Rio 

;das Enguias,, que vai a 
praça no valor de mil e 
doze escudos e quarenta 
centavos.,

1:012^40

Um prazo foreiro em 
quarenta escudos anuaes,. 
imposto em duas mari
nhas denominadas Hortas 
e Paraiqo que vai á praça 
no valor de cem- escudos.

ioo$oo

Quinta da Praia,, com
posta de casas para habi
tação, altas e baixas». com 
poço de nora, pomar de 
laranjeiras», terras de se
meadura, vinha e arvores 
de fruto, sita no largo do 
Marquez- de Soidos, da vi
la de Alcochete, acha-se. 
atravessada pel.a estada 
makadame qu.e vai á Ata- 
Laia, que vai á praça no va
lor de quatro mil, e seis
centos escudos.

4:6oo$oo

Quinta das Fontes, pra
zo foreiro em trez escudos 
anuaes, com laudemio de 
quarentena a Maria da Luz 
Chatilhon, composto de 
pomar de laranjeiras, poço 
com nora,, terras de se
meadura e oliveiras, que 
vai- á praça no valor de 
mil quatrocentos e quatro 
escudos..

1:

Fazenda dos Barris, 
composta de casas para 
arrecadação, terras de se
meadura, vinha e arvores 
de fruto, que vai á praça 
no valor de um conto e 
duzentos escudos.

i:2oo$oo

Pelo presente anuncio 
são citados quaesquer cre
dores incertos para assis
tirem á praça afim de de
duzirem os seus direitos 
nos termos do artigo oito
centos e quarenta e qua
tro, numero um do código 
do processo civil,

Aldegalega do Ribatejo, 
21 de abril de 1914.

V e rifiq u e i a ezatidáo;.

O juiz* de D ireito ,

Henrique Pinto da Mota.

O E s c riv ã o  d.o i.°  o jã çi»

Alvaro Godinho dos Reis. 
Cardoso,

gisto, por inteiro, fica a 
cargo dos arrematantes.

Aldegalega do Ribate
jo, 25 de abril de 1914.

O Escriváo

João Frederico de Brito 
Figueirôa Junior.

V e rif iq u e i a e zatidáo;

O  Ju iz  de D ire ito

H. Mota.

jAl I S T U N C I O

01 ..
{S .a publicação)

No dia 17 de maio pró
cimo, pelas doze horas, 
á porta da tribunal JuJi 
ciai d’esta comarca, por 
deliberação do conselho 
de familia e interessados 
nos autos de inventario 
orfanolpgico a q.ue neste 
Juizo se procede por obi
to de Manuel da. Silva 
Carriço, morador que 
foi n.o Passil, vão pela se
gunda vez, á praça para 
serem vendidos por pre
ços superiores aos abaixo 
designados, os prédios se
guintes::

i,° —  Uma fazenda* si
ta no Passil, freguezia de 
Alcochete, composta de 
terras de semeadura, vi
nha, casas de habitação, 
arrecadação, palheiro e 
pôço, foreira á camara 
municipal de Alcochete 
em i3$76(5) anuaes, no 
valor de 400^0o.

2.0 —  Outra fazenda., si
ta na As se ice ka, comarca 
de Setuèal,.. composta de 
terra de sem ead ura  
com alguma vinha, terra
a. mato e uma pequena 
casa, foreira em 7,^20 a 
Felicidade Maria, no va
lor de 3ooS '0

Pelo presente são cita
dos quaesquer credores 
incertos para assistirem á 
dita praça e ahi usarem 
dos seus direitos, sob 
pena de revelia.

A. contribuição de re

B IC IC L E T A S
Desde i 5$oo. 
Vendem-se, uzadas, em 

bom estado. Trata-se- com 
Luciano Fortunato da Cos* 
ta, rua do Caes, n.° 21—  
Aldegalega.

j v N u i s r a í o

GOMARCA I E

( 8 . ‘ p u b l ic i i f á o )

No dia 17 de maio pró
cimo, pelas doze horas, 
á porta do Tribunal judi
cial d’esta comarca, por 
virtude da deliberação do 
conselho de familia,. Inte
ressados e crédores nos 

Fautos de inventario, orfa- 
nológico a que neste Jui
zo se procede, por obito 
de Armando Jorge  Fer
reira Antunes, morador 

foi n’w-sta vila, vae 
praça para ser arremata
do por valor superior ao 
da sua avaliação, o se
guinte:.-

Um predio,. composto 
de casas altas e baixas, 
armazém, telheiro, quin
tal e pôço, sito no. Blairro 
Serrano, rua Manuel José 
Nepomuceno, d’esta vila, 
prazo íoreiro em 3S48 
anuaes, sem laudemio, 
a Francisco José. Nepomu- 
ceno Serrano» , descrito na 
conservatoria d’èsta co
marca soh o N.° j 558 a 
folhas 88 verso, do livro
B, N.° 20, no valor de 
5.3o$4p.

Pelo presente são cita
dos quaisquer crédores 
incertos para assistirem, 
á dita arrematação e ahi 
usarem dos seus direitos,

A contribuição de regis
to, por inteiro, fica a car
go do arrematante.

Aldegalega do Ribatejo,
24 de abril de 1914.

(59.a publicação)

Em sessão de hoje, do 
Tribunal Com ercial des
ta comarca, foi declara
da a falência ao comerci
ante Augusto Rodrigues 
dAlmeida, estabelecido na 
vila da Moita, e nomeado 
administrador da massa 
falida, Joaquim Maria G re- 
gorio* casado, emprega
do no. comercio, morad$í|- 
n'esta vtla de Aldegalega, 
do Ribatejo, e marcado o  
prazo de 40 dias para a re-*. 
clamação dos créditos sejj> 
do a. nomeação,dos curado
res fiscaes feita quando fòr; 
conhecida a lista dos crédo-». 
res» o que se anuncia nos 
termos do § único do art?v 
194^do Código do Proces-. 
so Comercial,

Aldegalega do Ribatejo, 
17 de abril de 1914,

0 ESCRIVÁO

Antonio Lourenço Gonçaik.

V e rifiq u e i a ezatidáo:

O JU iZ  D E  D IR E IT o  (substituto).-;

P resid e n te  do T r ib u n a l Com erciaL 
\ em  e z e rc ic io

Henrique Pinlo da Mola, 

A N U N C IO

V e rifiq u e i a ezatidSo.:

0  e scrivã o

João Frederico de 
Liguçirôa Junior.

Brito

0  J U IZ  D E  D IR E I T O

(su b sti tuto)

I I  Mota.

( f  ,* publicação) .

Pe.lo Juizo de Direita 
da comarca de Aldegale
ga do Ribatejo» . cartorio 
do primeiro oficio, cor? 
rem éditos de 20 dias, a 
contar da.segunda e últi-> 
ma publicação do anuncio, 
chamando todas as pes
soas q,ue se julgarem com 
direito ao terreno expro
priado, amigavelmente, pa- 
ra a construção do C a m i-. 
nho de Ferro do Pinhal 
Novo a Aldegalega, cujo 
terreno é. situado no Bai- 
ro Serrano» desta vila, pa
ra que o venham deduzir- 
dentro do referido prazo, 
terreno aquele que foi jul
gado, livre: e desembara» . 
çado em favor do Estado, 
e expropriado aos proprie
tários Francisco José Ne- _ 
pomuceno Serrano e espo» . 
za Antonia Rita d O ive ira*  
residentes nesta vila.

Aldegalega do Ribatejo, 
3o de abril de 1914.

O E s c riv ã o

Alvaro Godinho dos Rem.
Cardoso.

/e r if iq u e i a ezatidto:-

O Juiz de Direito (substituto)*.

IL Mota.



8 O D O M I N G O

w m

Unico destruidor
infalível das

F O R M IG A S

B A R A T A S

e M O S C A S

Frasco, SO centavos

U N IC O  D E P O S IT Á R IO :

SEYERO DAS MYES GOUVEIA

o R u a  Când ido  dos R e is

A P R E N D IZ  precisa-se
para relojoeiro.

Nesta redação se diz.

A N U N C IO

( !  .a pasíílicação)

Faço saber que no dia 
19 do corrente mez, por 
doze horas, á porta do tri
bunal Judicial da Quinta 
Vara Cível, edificio da Boa 
Hora, da comarca de Lis
bôa, e pelo cartorio do se
gundo oficio, nos autos de 
inventario orfanologico a 
que se procede por obito 
de Antonio Pedro Morei
ra, no qual é inventariante 
D. Ema Moreira, vae á 
praça, para ser arremata
do em hasta pública pelo 
maior lanço oferecido 
álém da sua avaliação, a 
propriedade seguinte;

Uma quinta com uma 
grande casa de habitação, 
tendo contiguos dois ar
mazéns, uma adéga e se
te casas terreas com pe
quenos quintaes para ha
bitar, sita em Alhos Ve
dros, desta comarca.

Compõe-se a quinta de 
dois póços, parreiras, al
gumas arvores e terras 
de semeadura na rua Be
ber e foi a valida em 
3:ooo$oo, quantia por 
que é posta em praça.

Fica a cargo do arrema
tante toda a contribuição 
de registo.

Pelo presente são cita
dos quaisquer credores in
certos par dedusirem o 
seu direito no praso legal, 
sob pena de revelia.

Aldegalega, a de maio 
de 1914

O E s c riv á o

João de Brito Figueirôa
Junior.

V e rifiq u e i a ezatidáo;

O Ju iz  de D ire ire ito

(su b stitu to )

H. Mota.

Vai? a  sa '«5 m H VsS? '&s7  Em a bsse t
a  ^ a a  * sa 

« v ^ n i a B S B a

= *  I ' E  * =

J O A O  S O A R E S

ç}(Lensiruose seriimeniõ de íaçendas 
de lã. e aíaedàe. fSolessal farneeimeniõ de ohapéos para 

homem e cr-iança em iodas as medidas

Artigos diversos de FA N Q U EIR O  e RETRO ZEIRO

P R E Ç O S  S E M  C O M P E T E N C IA

R ua. cfLlmir-anie fSandidõ dos R e is  —  2
% __f?r-aea da. Republica  —  %

A L D E G A L E G A  667

0  B A R A T E IR O

L  *£.L  í T T W  L
Í K d  B3 BB B B iV  D B B

- O O O Q Ç > -

Neste novo estabelecimento en
contra o ex.mo público, pelos preços 
mais cómodos, o seguinte: Móveis di
versos, máquinas de costura, relogios 
e gramofones a prestações e a pron
to pagamenio com grandes descon

tos, Grande variedade em discos de o,m25 com duas 
faces, muito bem gravados, desde 32 centavos.

Importante sortido em Fanqueiro, Retrozeiro e 
Mercador. Roupas brancas de todas as qualidades.

A L FA IA T A R IA  E C A M IS A R IÀ
686

R. M IG U E L  B O M B A R D A , N.“  3 , 7 E 7 - A

A LD EG A LEG A  

L U Z  E L E T R I C A

GREGORIO Gil—
Esta casa é a que faz instalações mais baratas e 

mais perfeitas, empregando material da melhor quali
dade e lampadas de filamento metálico da ultima cria
ção industrial, mais. económicas no consumo da luz e 
resistentes a todas as trepidações.

Pede-se a fineza de não fazer instalações sem que 
primeiro vejam os orçamentos e o ótimo material de 
esta casa.

Na mesma encontra-se á venda; assucar, arroz, 
manteiga e alguns outros artigos de mercearia, tudo 
de finissima quaiidade e por preços módicos.

18, R U A  D A  P R A Ç A , 18- • ALDEGALEGA e7 o

áf
I *
I I
Ift•sÈà

A  MODERADA
CASA SSií íiSS!Bl$Bi$THSl«*S SOMB3I3

«Essa p i s x i io H is s  sasasa

J O S É  R A M O S  C A R D E IR A

Fazem-se tranzações a juro módico

Rua Teófilo Braga , 48 -A
( a n t ig a  b u a  d o  co n i.-»;)

ALDEGALEGA

665
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ex-encarregado da 
R ELO JO A R IA  A N G U LO , rua da Prata, 
encontra-se estabelecido na mesma rua 
n.° 151, Lisbôa.

Encarrega-se de concertos em cronó- 
metros cronógrafos, palhetas, calenda- 
rios, números de salto, repetições d’ho- 
ras, quartos e minutos, caixas de musica, 
etc. Vende toda a qualidade de relogios 
por preços, excessivamente módicos, ga
rantindo todas as vendas e concertos por 
um ano.

8 ! . ! Vi.!H  P E N S A M K M T 8

. L  Ê  i l íy il l  

JULGAR DEUS
i  rabalho t>e alta íranscertòcrtcia filosófica

A verdade, a razão e a clessesa esassagíassílo os pre- 
cooceiíos bíblicos e os dogmas abstirdos 

«ias religiões <|hc íêesra dominado o 
imiitdo e euti-arado o progresso

A lu\ iluminando uma era nova, libertando o espirito 
da mulher e da creança da tutela nefasta dos jesui
tas e das congregações religiosas.

TITULOS DOS CAPÍTULOS

Divagando— Onde principia e onde acaba Deus— A 
preocupação da humanidade— A Biblia, a História da 
Filosofia— A terra segundo os sábios— O s crimes e o 
D íu s  Bíblico— O  diluvio dos hebreus— A Biblia é o 
livro mais immoral que ha— Julgamento do Deus da 
G uerra— Eurechl-Jeticho— O  Egíto histórico até ao 
exodo do povo de Moysés— Filosofando--Filosofando 
e continuando— Deuzes e religiões— Autos de fé. tor
mentos, morticínios e assassinos em nome de Deus 

cristão— A separação da igreja do Estado

O liv ro  é dedicad o ao e m inente hom em  d ’ E sta d o  o ilu stre  cidad ão 
D R . A F O N S O  (IO S  I A .  e é uma hom enagem  ao gran :e p ropagandista re 
p u b lic a n o  D R . M A G A I.H A E S  L IM A . G ráo -M estre  da M açon ana Portugue* 
Zn, á M açonaria m u ndial e aos iiv re s  p ensad ores.

— — - 2 0 0  HEIS
(por ser o resto da edição) um volume em 8.°, brocha
do e com os retratos dos personagens a quem é dedi
cado!!

EN CA D ER N A D O , 3 0 0  R É I S ! !  

V  vessda eaa ío ilas as L iv ra r ia s

Pedidos de assinatura, revenda, ou grandes enco
mendas a Luiz Pereira— Jògo da Bola— O B ÍD O S .

U L T IM A S  P U B L IC A C Õ E S :

--C.1DA
Assinatura permanente 

A V ITIM A  DE UM FRADE romance historico —  A 
SAN TA 1N Q U1S 1Ç O  emocionante romance —  O  
A M O R DOS. AM ORES novéla de costumes —  OS  
INFERNO D Q S CÍU M ES romance de grande sensa
ção —  O  LIVRO  DA MULHER a revista mais util ás 

donas de çasa, 20 centavos cada tomo.

E M _  P R E P A R A Ç Ã O ;

A IN Q U IS IÇ Ã O  EM P O R T U G A L  grande romance 
historico, 10 centavos cada tomo —  A mulher em sua 
casa, A C O S IN H A  M ODERNA, 20 centavos 

 ̂ _ cada tomo

A venda na Bibaolcca do Povo, Henrique Brègante 
Torres, Rua de S Bento, 279

LISBOA


