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Tarifas e ramais dos Caminhos 
de Ferro d’Â!degalega e Mon_ 
tem ór.oJovo. _  Parecer da 
Comissão.

Senhores Deputados.—A’ vos
sa comissão de obras públicas 
foi presente o projéto de lei n.° 
54—D da iniciativa dos Srs. De- 
.putados João Luiz Ricardo, Luiz 
Derouet, Anibal Lucio de Azeve
do, Albino Pimenta de Aguiar e 
Gastão Rafael Rodrigues, que 
tem por fim tornar aplicaveis aos 
ramais de Montemor-o Novo e 
Aldeia Galega do Ribatejo as 
tarifas gerais (ordinarias e espe
ciais) da linha do Sul e Sueste.

Achando-se n’esta data ainda 
incompleto 0 ramal de Aldeia 
Galega, por isso que falta reali 
zar a construção do seu último 
lanço, que é 0 que ligará Aldeia 
Galega a Alcochete, entende a 
vossa comissão de obras públicas 
que se deve antes de mais nada 
concluir este ramal, visto ser de 
pequena extençâo 0 lanço que 
falta e nào ser muito dispêndio 
sa a sua construção.

Relativamente á questão de 
alteração das tarifas é assunto 
que não compete a esta comis 
são, tnas sim á de finanças.—Sa
la das sessões da comissão de 
obras públicas, em 6 de Maio de 
1914;—Jorge de Vasconcelos 
Nunes, Antonio Ribeiro de Pai
va Mourão, José Botelho de Car
valho Araújo (com declarações), 
Francisco de Sales Ramos da 
Costa (com declarações), João 
Carlos Nunes da Palma e Júlio 
Martins (aprova o projéto n.° 54 
—D, se, embora esteja inteira
mente de acôrdo em que é de 
absoluta necessidade a constru 
ção do ramal de Aldeia Galega 
a Alcochete, entende que a re 
dução das tarifas se deve fazer 
desde já, e nunca fazer depen- 
del-a da referida construção, que 
póde demorar muito tempo, e 
prejudicar, portanto, os interes- 
aes dos povos reclamantes).

Senhores Deputados.—A’ vos
sa comissão de finanças foi envia
do o projéto de lei n.“ 54 —D 
que propõe igualar as atuais ta
rifas em vigor nos ramais de 
Montemor 0 Novo e Aldeia Gale
ga do Ribatejo ás que vigoram 
nas linhas principais do Sul e 
Sueste.

Feita a igualdade, é de presn 
mir que nos primeiros tempos 
haja uma redução no rendimento 
bruto, mas aumentando o tráfe
go necessáriamente o rendimen 
to em pouco tempo atingirá 0 
atual e até mesmo talvez o exce 
d» Se as tarifas forem reduzi

das os povos das rsgiÕes por on
de pa&sam os referidos ramais 
serão notavelmente beneficiados, 
o que é uma circumstaiicia di
gna de toda a ponderação.

Sendo por lei autónoma a A- 
dministraçâo dos Caminhos de 
Ferro do Estado, é a esta insti 
tuiçâo que compete realizar 0 
que se propõe no projéto em 
questão.

E. peias razoes expostas, a 
vossa comissão de finanças é de 
parecer que merece aprovação a 
doutrina expendida no projéto 
de lei n.° 54 D. —Sala das ses
sões da comissão de finanças, 
em 8 de Abril de 1914. —José 
Dias Alves Pimenta, João Pedro 
de Almeida Pessanha, Luiz Fili
pe da Mata, Eduardo de Almei
da, Vitorino Guimarães, Joaquim 
José de Oliveira. Joaquim Porti. 
lheiro. Filemon Duarte de Almei
da e Francisco de Sales Ramos 
da Costa, relator.

Projéto de iei u.° S4-D

Senhores Deputados.—Por de
creto de 1 de Maio de 1911 foi 
0 Conselho de Administração 
dos Caminhos de Ferro do Esta 
do autorizado a contrair um etn- 
préstimo para resgate dos ramais 
de Montemor-o-Novo e Aldeia 
Galega do Ribatejo, que, por vir
tude dos decretos de 7 e 12: de 
Junho de 1907, foram construí, 
dos por aquela Administração 
com a responsabilidade dos em 
préstimos a cargo das respétivas 
camaras municipais. O artigo 3 “ 
do decreto de 1 de Maio de 1911 
nâo permite que àqueles ramais 
sejam aplicadas as tarifas habi- 
tuaes dos Caminhos de Ferro do 
Sul e Sueste, o que. álém de dar 
um agravamento grande nos 
transportes, uos não parece, não 
só porque esses ramais são ôje 
pertença do Estado, incluídos na 
rêde geral, e nâo devem, portan 
to, estar sujeitos a um regimen 
de exceção d‘uma tarifa, muito 
especial com a sobrecarga de 50 
por cento, mas. também porque 
0 Estado ficou beneficia do. eom o 
resgate, visto que os encargos 
dos juros para as. camaras eram 
de 7.5 por cento e o Estado con
traiu 0 empréstimo a 5 por cen 
to. o que o veio beneficiar,, e 
muito, n’um periodo de trinta 
anos — tempo de duração de em
préstimo— em que 0 Estado te 
ria que entregar á Caixa Geral 
de Depósitos a receita bruta dos

ramais, ficando ainda sobrecarre
gado com as despezas de expio 
raçào. O encargo anual do em
préstimo contraído pela camara 
municipal para a construção do 
ramal de Montemor-o-Novo era 
de cêrca de 12 contos; o encar
go para o Estado é ôje de pouco 
mais de 8 contos, e a despeza 
de exploração de, aprocimada- 
mente, 7 contos. O rendimento 
anual do mesmo ramal tem sido 
nos últimos quatro anos, respéti- 
vamente, de 16, 15, 19 e 16 mil 
escudos, 0 que bem demonstra 
que o rendimento é quasi que 
suficiente para pagar os encargos 
do empréstimo e de exploração. 
Para 0 ramal de Aldeia Galega 
0 mesmo se dá, pois no ano de 
1912 0 seu rendimento foi de 
cêrca de 14 mil escudos- Ambos 
os ramais teriam dado maior 
rendimento se não estivessem 
sobrecarregados com aquela so
bretaxa nas suas tarifas, 0 que 
tem feito co-m que muitas merca 
dorias d’etes se afastem.

Ternos, a, convicção absoluta 
-convicção que é tambem a de 

todos que conhecera as regiões 
-de que,. aplicand,o-se as tarifas 

gerais das linhas do. Sul e Su.es 
ie. o rendimento dos ramais- nã.o 
será. inferior ao que tem sido. 
pois sabido é que o barateamen. 
to de transportes aumenta 0 trá
fego. Isto se dará nos dois. ra 
mais referidos- e no de Monte
mor mais. se ocentuará porque, 
barateando os transportes, a ele 
afluirão as mercadorias d’uma 
área de vinte quilómetros, que 
ôje vão á estação de Vendas No
vas e ás da. linha d» Setih De 
vemos ainda, fazer notar que a 
aplicação das tarifas como se pre
tende, quando mesmo, excéoional- 
mente fôsse menor- 0 rendimento 
dos ramais, não traz diminuição 
ás receitas do Estado,, visto que 
este recebe da, administração an 
tónoma dos caminhos de ferro a 
verba, fixa de 750 mil escudos. 
Por todas as razões apresenta
das, e ainda porque, decorridos 
quatro anos de exploração—tem
po bastante para se vêr que os 
citados ramais tendem a progre
dir— aehâtnos a ocasião oportuna, 
resolvemos, apresentar -yos o se 
guinte

Projéto de le!
Artigo li.°-—E’ autorisado 0 

Concelho de Administração dos 
Caminhos de Ferro do Estado a, 
aplicar aos ramais-de Montemor- 
o Novo e Aldeia, Galega, do Ri
batejo as tarifas gerais (ordiná 
rias e especiais) da- linha do Sul 
e Suestp,. ficando assim sem efei
to 0 artigo 3.° do decreto de 1 de 
Maio de 1911.

Art. 2.°—Fica revogada, a. le
gislação em contrário.—Sala das 
sessões da Camara dos Deputa
dos,. em 5 de Março de 1914. — 
João Luiz Ricardo, Ltiis Derou- 
at,. Anibal Lucio de Azevedo, 
Albino Pimenta de Aguiar, e 
Gastão Rafael Rod;igues.

/

tDomentarios &  IMoíicias

Apreciação justa
A importante revista ingleza. 

The Eeonomist. publicou um ar
tigo ácêrca da situação financei
ra de Portugal, acentuando os 
trabalhos do sr. dr. Afonso Cos 
ta, como ministro das finanças, 
e a melhoria financeira que re 
sultou da sua administração.

Os jornaes monárquicos, que 
com uma alegria infernal, trans
crevem tudo que seja difamato- 
rio para 0 nosso paiz, nâo fize
ram a menor referencia ao arti
go da revista ingleza.

Nào fizeram nem é preciso.
.4 quem competir

A quem competir recomenda 
mos o facto de haver n’esta vila 
quem, sem respeito pela decen 
cia, deite a toda a hora da jane
la á rua immundicies de toda a 
espécie.
T;tni» luxo!

O estado vergonhoso em qtie 
se encontrava o vestíbulo dos 
paços do concelho levou a digna 
veriação a aproveitar algum ma
terial que em depósito se encon
trava havia já bastantes anos, 
achando-se agora muito chiq.u.e 
a entrada d’aquele edificio E 
tâo chique que os patetas.da 
«gaita de foles»- espantalham-se 
ante tanto luxo!*
BSÍsições, geraes

Diz-se que as eleições geraes 
dos- membros do Congresso da 
Republica deverão realisar-se 
na segunda quinzena do mez de 
agosto.

Que de dores de barriga de
ve haver por esse paiz fóra!
O lirolá, lirolá

A «gaita de foles» lamenta 
0 facto de ter um assinante de 
menos e dia que foi por causa 
de,, contra, ele, ter. pedido pro 
videncias.

O’ menina, nâo vez que o teu 
bux-inar faz lembrar festa de ar
raial e que nem todos estão sem
pre dispostos a tão insipidas fo
lias?!'

E depois sempre 0 mesmo, li 
rolá, lirolá!'.. ..
Prorogsção

Em sessão conjunta do* Con-, 
gresso da Republica , foi: proro- 
gada a. atual sessão, legislativa 
até 10 de junho prócimo.

Ainda nã.o ficaremos p.or aqwî
Espesinhasido uma iafa- 

mia.
O nosso amigo e correligioná

rio , sr. dr; Paulino Gomes» pede- 
nos a publicação do seguinte:

Desafio s-eja qu&m..for que pos
sua uma carta dirigida poi: mim 
á Ex.1 Sr. Maria Angélica a 
l&val-a a qualquer dos notários 
n.’esta vila. onde a minha letra* 
e a minha assinatura serão reco 
nhecidas. publicando a em segui 
da. nos dois semanários locais.

Agradecendo sou de v„ etc,— 
Ms.au.el Paulino- Gomes,.

Trabalhadores rurais
Fez dois anos na pretérita 

terça feira, 26 do vigente, que a 
muito custo da autoridade admi
nistrativa d’essa ocasião e mani
festo desgosto dos «amigos do* 
povo», se reabriu a prestante 
Associação dos Trabalhadores- 
Rurais d’esta vila.

Meia duzia de foguetes, sem1 
mais nada, festejou essa data a; 
associação tantas vezes infame* 
mente acoimada de «casa de ban
didos».

Que os a bons» aproveitem as 
lições que os «bandidos»- lhes 
vâo dando.
«Jesus de Wazaretb

A acreditadissima Biblioteca 
de Educação Moderna acaba de 
pôr á venda em todas as livra
rias este interessante volume, 
cujo preço é de $20 brochado e 
de $30 encadernado.

Convém dizer que muitas cen
tenas de obras se têem escrito 
ácêrca de Jesus Cristo, mas ne
nhuma, por certo, têm mais ori
ginalidade do que esta. O gran- 
de observador M. Deshumherí̂ ,, 
investigando os «Evangelhos»,, 
conseguiu, escrever a.» vida de Je
sus de Naz-aretb. sob. 0 aspéto da- 
m  auto biografia. E: baseado . 
em passagens várias, explica to> - 
das as ações atribuidas ao céle
bre rabbi. da Galiléia pela fórma 
mais lógica, afastando tudo 0 que 
até aqui tem andado . envolvido > 
110 sobrenatural.

Para completar o volume,-tra« 
duziu outra obra interessantissi- 
ma do mesmo autor: «A morai . 
da Natureza», estudo curioso da 
evolução das fôrças naturaes e 
do desenvolvimento da. vida nas 
suas relações com a moral.

Assim, pois, o décimo sêsto . 
volume, d’esta Biblioteca consti
tue uma leitura deliciosa, agra- 
davel,, e ao alcance de todas as 
iateligencias,, sendo,- ao mesmo . 
tempo iminentemente instrutiva . 
e curiosa.

Agradecemos 0 ezemplár, ofe
reci do.
Preocupações, almeidis* 

tas»
Q almeidismo local atribuía 

antigamente á falta d’nm jornal 
de propaganda feito n’esta terra 
o, ser um pequeno gruposem fôr
ça eleitoral. «Emquanto não hou
ver, n’esta terra um jornal ond» 
«possamos» fazer a propaganda , 
do nosso partido, nunca podere
mos, fazer nada em eleições»̂  . 
diziam. Agora, toda. a sua incli
nação,- ,é para um. administrador 
'do.-concelho evolucionistav

Se fôr preciso representar 
n’esse- sentido, contem. desd« j i  
com a , nossa, assinatura. Tam
bem temos.interesse etn vêr isso, .
li anda. 55 e moerá ti ca

Motivos imprevistos, fizeram ; 
com. q)ie a Banda Democrática, 
de- A ld e g a le g a  não estreiasse dc*
mingo. passa lo 0 fardamento, a 
fizesse, oficialmente, os seu&c®®»-- 
primeútos..



Lê-se no último número do 
orgão ilusionista local: «Para con
tinuação da kermessse deve to 
car hoje na Praça da Republica; 
das 21 á 1 esta distinta filarmo 
nica».

A noticia que deixámos trans
crita tal qual vem publicada in
tricou muita gente que, não 
obstantf o tempo estar péssimo, 
ali foi para assistir á novidade: 
«Das 21 á 1»!
ISsâe certo

A «gaita de foles® oti «folha 
de côve» coroo lhe queiram cha
mar, de domingo passado, publi
ca 29 nomes de individuos que a 
reclamação do evolucionismo io- 
cal com fundamento de não sa
berem ler nem escrever, foram 
eliminados do recenseamento 
eleitoral e epigráfa essa relação 
com as seguintes palavras: «On 
de está a imbecilidade».

Bate certo. A imbecilidade es
tá ali mesmo!
jfflisericerâia «5c ASdcga-

lega.
Haverá, n’esta vila, quem nos 

possa informar da utilidade da 
Misericórdia de Aldegalega e de 
quem é aquilo pertença? Parece- 
nos- que é nma instituição de ca
ridade que muito póde fazer, 
atendendo a que tem recebido 
alguns legados importantes — não 
faiando já dos seus rendimentos.

O desieixo a que aquela pia 
instituição chegou é tal que, ver
gonhoso é dizel-o, não sabemos 
quem a administra. Mas com 
certeza que não está lá nenhum 
democrático!

E quem os ouve falar.. -
UxcBsrsSo a Seíeifoal

Está anunciada para ôje ás 9 
horas a partida dos excursionis
tas á encantadora.cidade de Se
túbal. A excursão, como aqui 
temos dito, é promovida por uma 
comissão de trabalhadores rurais 
d’esta vila e tem um atraente 
programa que muito agradará a 
todos. Os excursionistas serão 
acompanhados pela distinta Ban 
da Democrática que executará 
lindas peças do seu repertorio 
sob a regencia do seu habil mes 
tre, nosso amigo Henrique Lo- 
pes.

-—A Banda, aproveitando a 
ocasião, apresentará ôje de ma
nhã os seus cumprimentos ás 
associações, á camara municr 
pal e á autoridade administrati
va..
Sarge®í© elsael&eiro

Parece que na quinta feira 
passada o secretario de finanças 
e empregados na fiscalisação dos 
impostos procederam a averigua
ções sobre o facto do sargento 
da guarda republicana, d’esta 
vila, se meter a fabricante, de 
carnes de porco sem para isso 
«estar previamente autorisado.

Então o sr. sargento supÔe 
que isto de ezercer uma indus 
tria é o mesmo que andar a 
pespegar multas na descuidada 
humanidade?

Não será mau que agora pa
gue para tambem saber do mal 
quê sofrem aqueles que lhe caem 
debaixo das mãos.

Filaraísóssiea íle I 5e- 
zessslíro.
Domingo passado. á noite, to

cou no coreto durante duas ho
ras a distinta filarmónica 1.° de 
Dezembro,
ToaíadSc «Ie «çfeiiieisar

O ilustrado autor-das «Tezou- 
radas», engracadissima secção 
do orgão local do mais bem ori
entado e disciplinado partido ilu>- 
SíOnista, acha que a camara vai

Das 81 ã i  * deitar por terra a agricultura 
com a criação do imposto cais; 
e-, assim, chucha nas batatas en
tradas e sahidas e em tudo mais 
que lhe ponham á mão.

Cuidado não apanhe algum fi 
go. .. com pimenta.

iPoibres aSíísssos
Aos «complacentes» evolucio- 

nistas cá do burgo tem causado 
engulhos a conservação do admi
nistrador do concelho. No último 
número da sua arrombadissima 
trombeta apregoavam aos qua 
tro ventos a sahida d’aquela au
toridade. O que tem muita gra 
ça é que se alguem lhe pergun
tar a razão porque o não que
rem aqui só sabem dizer isto: 
«é Democrático!»

Tio Bernardino! Faça a von
tade aos pobres alonsos!

E£ersasesse
Promovida pela diréção da 

Banda Democrática de Aldega
lega, realisou-se dorringo passa
do na Praça da Republica a 
anunciada kermessd» que, apesar 
do péssimo tempo, foi bastamte 
concorrida e fez magnifico nego
cio. Oje, á noite, continuará a 
venda de rifas, tocando na Pra 
ça a Banda Democrática.
CSraaade imceasílio

Ha hora a que escrevemos, 
uma e meia d’ôje, está em cham- 
mas a importante fábrica de cor 
tiça dos Fórnos da Cal perten
cente a uma poderosa companhia 
ingleza. O incêndio manifestou-se 
ás 21 horas d’ontem sendo mui 
to prontos os socorros prestados 
pela briosa e valeDte corporação 
dos Bombeiros Voluntários d’esta 
vila, A eles se deve o fogo não 
tomar proporções mais assusta
doras comunicando com outros 
predic.s.
A IBlSílíoíéea «lo S*«vo

Esta considerada Empreza e 
ditora, de que é fundador e dire 
tor, o sr. Henrique Breg-ante Tor 
res, tem em publicação, o sensa 
cional e empolgante romance— 
«Os Crimes da Inquisição», de 
que é autor, o festejado escritor 
Cesar da Silva. A leitura d’este 
romance é devéras interessante.

A séde da Biblioteca é na rua 
de S. Bento, 279—1.° em Lis
bôa.
Coaispiraíl***’? siaasíea,, de-

featsor «ia llepsalillca? 
scuspre.
E’ assim intitulado um opús 

culo, em que o seu autor, o ci 
dadão Joaquim Tomaz Júdice Bi- 
clcer, narra proficientemente os 
sucessos do pretenso movimento 
revolucionário de 27 de abril de 
1913.

O sr. Joaquim Tomaz Bicker 
é bem conhecido pelas suas opi
niões e idéias rasgadamente de
mocráticas, e bem liberaes.
«ISevssía ESordiroIa»

Encetou ha pouco no Porto a 
sua pubiicação esta revista des
tinada á defeza e desenvolvimen
to da horticultura, pomicultura e 
floricultura, cuja visita agradece
mos.
®|50B't CÍÍ3ÍJ

Está anunciado para a próci
ma quinta feira, 4 de junho, ás
21 horas e meia, no teatro Re
creio Popular, urn atraente espé 
táculo a favor do cofre d’aquela 
sociedade de sport e recreio eom 
a representação das comédias em 
um acto «Cair na rêde...» e 
«Uma mulher dos diabos» e a 
opereta tamhem n’um acto «Amo
res de Roza».
Basais!ios e censtaéações 

de peâtas ssa ítrías;5«í;j9
O «Diario do Govêrno» de

ontém insere a portaria  determi
nando que as estações dep< riden
tes do ministério da marinha en
viem á Májoría General da Ar
mada os requerimentos dos mili 
tares da armada condenados, 
que dezejam impetrar indulto ou 
comutação de pena por ocasião 
do 4.o aniversario da Republica.
ISasEíSa sas «c r »  tica

P ro jé ta  um d ivertid íssim o  pas 
seio flu v ia l para o mez d ’agosto 
esta sim pática banda de m uzica.

Mais mas a
Sahiu na pretérita quarta fei

ra em Lisbôa mais uma papeleta 
monárquica. Vem desaforada con 
tra a Republica e promete ter
mos dentro em pouco o regimen 
das bambochatas e ladroeiras.

Contem com isso!
Mão se coEBBpa-eeaEde...

Lembram-se os nossos leito
res da historia hilariante da ca
derneta da extinta veriação que 
deu á «dica» certas manigancias? 
Pois uma está a dar nos, não 
tardará muito tempo, um belo 
espétáculo. E ’ a dos 115$50 da
dos do bolso dos veriadores. . . 
como gratificação ao evolucionis- 
ta secretario da camara.de Alco
chete por serviços prestados na 
secretaria da camara de Aldega
lega contra o seu colega, dr. Ar
tur de Sant’Ana Leite.

Assim o mostrou na sêsta fei
ra o sr, Marcolino Cesario dos 
Santos negando se a receber a 
quantia que a atual veriação 
d’este concelho lhe enviára para 
satisfação da conta em débito, 
dizendo que faltavam 115é>50.

Que diabo! Então o dinheiro 
saiu do bolso dos veriadores e o 
sr. Marcolino está sem ele?!!!

Nâo se compreende...
I$e§f»edi(ia

Tendo de me auzentar d’esta 
vila. é com saudade que cumpro 
o dever de, por este meio, na 
impossibilidade de o fezer pes
soalmente. não só apresentar as 
minhas despedidas a todas as pes
soas com quem tive a onra de 
dirétamente manter relaçõe's de 
estima e amizade, incluindo n’es- 
te número as dignas diréções e 
socios do monte pio N. S. da 
Conceição; mas tambem signifi
car a umas e outras os protestos 
do meu p‘rofundo reeonhecimen 
to por todas as atenções e fine 
zas recebidas.

E’ a circunstancia pois, de ter 
sido nomeado facultativo muni 
cipal pela camara de Cezimbrá 
que me fórça a retirar d’esta 
hospitaleira terra, e nâo a de 
que porventura entre mim e 
aquela Associação tenha surgido
o mais ligeiro conflito, pois que 
muito pelo contrário, só tenho a 
agradecer a gentileza, indepen 
dencia e izenção com que, como 
facultativo, n’e!a sempre fui tra
tado.

Aldegalega, 11 de maio de 
1914.—Francisco Dias Nogueira.

Í M P Õ S T Õ - C Ã I S
Tabella e regsaSagsaeaito

(conclusão)

TABELA
Sangue, bi.lha, 1 cent ; stearina, 

na, caixa, 2 cent. 5 milávos; sul
fato, barrica, 2 cent.; tabaco, 
caixa, 1 cent.; tecidos fardo, 3 
cent.; telha e tejolo, barcada, 50 
cent.; toneis, até 6 pipas 10 
cent.; e maiores 15 cent.; tou
cinho, saca, 1 cent.; barrica, 2 
cent.; caixote, 2 cent.; golpelha.
2 cent.; lombo, 2 cent. e õ ini- 
lavos; tripa, barrica, 2 cent.: 
urna fiineraria, 10 cent. cada; vão 
de cantaria para portas on jane

la, 3 cent.; vasilhame novo, cas
co, 2 cent.; pipa, 1 cent. e meio; 
quartola de 300 litros 1 cent.; 
barril de 100 litros, 1|2 cent.; 
vidros, caixa, 2 cent.; vinho cas 
co, 8 cent.; pipa. 5 cent.; bar 
ril, de 5.°, 1 cent.; de 10.°, 1)2 
cent.;.garrafão, 1 cent.; vitela. 2 
cent.; exportação para a Africa 
e portos extrangeiros, barris, 
caixotes, grades com conservas, 
pipas, barris com vinho ou vina
gre, 1 cent. por volume de qual
quer tamanho; as taxas in ferio 
res a 1|2 c*ent. quando recairem 
sobre um unico objéto serão 
arredondadas,

S*r«!>jéío do ElegasSamesiío
CAPITULO I 

DO IMPOSTO CAIS
Artigo 1.°—E ’ criado n’esta 

vila e na freguezia de Sarilhos 
Grandes o imposto cais que re
cairá sobre todas as mercadorias 
entradas ou sahidas dos respéti
vos portos.

Artigo 2.°—As taxas a pagar 
pela entrada ou sahida de quais
quer géneros são as estabeleci
das na tabela anexa a este regu
lamento.

§ unico—Se as mercadorias 
entradas ou sahidas não estiverem 
especificadas na tabela, a taxa a 
pagar será calculada pela do ar
tigo da tabela com que rnais se 
assemelhe.

Artigo 3.°—O imposto será 
satisfeito no acto do embarque 
ou desembarque das mercadorias.

Artigo 4-°—Nenhum barco po
derá meter ou tirar carga sem a 
fiscalisação do empregado respé 
tivo que n’esse acto receberá as 
quantias referentes ás mercado
rias das quais passará recibo.

§ 1.° E ’ responsável pelo cum
primento do disposto n’este arti
go o arrais do barco de onde te
nha que sair ou para onde tenha 
que entrar carga.

§ 2." Qualquer pessoa que so
negar ou tentar sonegar á fiscali
sação alguma mercadoria ou car
ga, incorrerá na pena de 3 es
cudos de multa pela primeira vez 
e o dobro nas reincidencias além 
do respétivo imposto que lhe 
competir pagar.

CAPITULO II 
DOS EMPREGADOS

Art. 5.°— Para o efeito da co
brança d'este imposto são crea- 
dos dois lugarea de fiscaes n’esta 
vila e um em Sarilhos Grandes.

Art. 6 o— Estes lugares serão 
providos por nomeação da cama
ra tendo cada empregado no
meado que prestar caução no 
valor de 200 escudos ou fiador 
idoneo.

Art. 7.°—O ordenado de cada 
empregado será 180$. escudos 
anuaes para os d’esta vila. O de 
Sarilhos Grandes receberá 20 °[0 
das receitas arrecadadas.

Art. 8.°—Cada empregado no 
desempenho do sen serviço é 
obrigado a trazer um «bonet» 
eom as iniciaes C. M. A.

Art. 9.9 — O empregado encar
regado da fiscalisação é para to
dos os efeitos considerado zela
dor municipal, podendo assim 
ezercer todas as funções policiaes 
que. a estes competem.

Art. 10.”— Cada empregado é 
responsável pela fiscalisação nos 
portos onde fizer serviço.

§ único. — Dessa responsabili
dade advem o incorrer na pena 
de censura pela primeira falta 
no cumprimento dos seus deve
res e em caso de reincidência na 
de suspensão e finalmente na de 
demissão.

Art. 11.°— Os empregados 
sâo obrigados a dar todos os di

as na secretaria da camara con
ta dos ambarques e desembar
ques efétuados no dia anterior e 
a entrar na Tezouraria com a 
importancia cobrada em cada um 
d’esises mesmos dias.

Art. 12.°—No caso de qual
quer desvio das receitas cobra
das é responsável pela importan
cia d’ele a caução prestada e na 
falta d’este o fiador respétivo.

CAPITULO III  
DISPOSIÇÕES GERAES
Art 13"—O imposto-cais nos 

postos particulares pode ser su
bstituído por avença paga men
salmente, avença que nunca po
derá ser inferior a 24 escudos 
anuaes.

Art. 14.u—A’ comissão ezecu
tiva compete a fiscalisação supe
rior dos empregados no desem
penho do seu serviço e a respon
sabilidade pelo cumprimento in
tegral do disposto n’este regula
mento e tabela anexa, assim co
mo a fixação das avenças nos 
termos do artigo anterior.

Art. 15.°—Na falta de paga
mento da multa a que se refere
o parágrafo segundo do artigo 
4-° será o delinquente entregue 
ao poder judicial para os devi
dos efeitos.

Art. 16.°—Todos os materiaes 
da camara são isentos do paga
mento dó imposto-caes.

Art. 17.°—Quando este impos
to for dado por arrematação o 
arrematante fica com os mesmos 
direitos que á camara competem 
na ezecução d’estse Regulamento.

Art. 18.°— Este regulamenta» 
poderá ser alterado logo que se 
reconheça que qualquer das su
as disposições necessite modifica
ção bem como a tabela anexa.

Art. 19.°—Este regulamento 
e tabela anexa entrarão em vigor 
oito dias depois de publicadas 
em editaes que serão afixados 
nos logares do costume.

ANÚNCIOS

A N U N C IO

(JL3 psaMieaçs!©)

2.a P R A C A>

Fa^-se saber que no dia 
sele de junho prócimo, pe
las do^e horas, d poria do 
tribunal juaicial desta co
marca silo na rua do Cdes, 
aesta viia, se ha de proce
der d arrematação em as>a 
pública dos prédios e do- 
minios dirétos adiante des
critos, que voltam d praça 
pela segunda ve% por meta
de do valor da avaliaçã<K 
penhorados na execução 
por custas e selos que o 
Ministério Publico desta 
comarca, move contra os 
herdeiros de Dom Antonio 
Luiç Pereira Coutinho.y 
que foi de Alcochete re
presentado por Dom A n
tonio Xavier Pereira Cou
tinho e esposa, Dona Ma-\ 
na  da Madre Deus Perei
ra Coutinho, viuva. Dom 
João Pacheco Pereira 
Coutinho, e esvosa. Dom 
Jerómmo Pereira Comi
nho Pa-sheco ae Sousa,



viuvo. Dom Anlonio Lu:\ 
P e re ira  Coutinho, sollei 
ro, maior, Dona Maria 
José da Graça Pereira 
Coutinho, solteira emanci
pada. Miguel Pereira Cou
tinho de Vilhena, menor, e 
José Xavier Velasques Ce
lestino Soares, maior, pa
ra pagamento da quantia 
de tres mil trezentos e qua
renta e seis escudos e cin
coenta e tre* centavos e 
tre\ miiéssimos, importan
cia das custas e selos con
tados nos referidos autos 
de execução e no inventario 
orfanoiôgico apenso, a 
que neste jui~o se procedeu 
p o r óbito do dito Dom A n 
tonio Lu  11 Pereira Couti
nho.

Hens a iient)er e qtie uão à 
praça pela scgunàa vc%. 
— Bens siíuaDos nos con

celhos í)e Alcochete e A í-  
òeia cr a lega.

Q  dominio directo de 
um escudo, com laudemio 
de quarentçn.a, imposto 
num prazo sito no Pinha! 
Redondo* composto de 
terras. de semeadura, vi
nha e arvores de frueto, 
de que é enfiteuta AlfreUo 
Joaquim d’Almeida, que 
vae á praça no valor de 
onze escudos e cincoenta 
centavos.

i i$ 5o

O  dominio directo de 
um çscudo e setenta cen
tavos, com laudemio de 
Quarentena, imposto num  
prazo sito. nas Vinhas 
Grandes, comoosto.de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de frueto, de que 
é enfiteuta Antonio Leite; 
que vae á praça no valor 
de vinte e quatro escudos 
e sete centavos e cinco 
rnilessiçnos.

24$ 7 .5
Q  dominio directo de 

um escudo e cincoenta 
centavos, com laudemio 
de quarentena, imposto 
n’um prazo sito nas Vi
nhas -Grandes* composto 
de terras de semeadura, 
vinha e arvores de fruto 
de que éenfiteuta Antonio 
Augusto d'Ohveira, que 
vae á praça no valor de 
dezoito escudos e seue 
çentavos e meio.

18307,5

O  dominio direto de 
trinta escudos, sem laude
mio imposto n’um- prazo 
sito no Pateo de Agua, 
composto de casas altas e 
baixas,, uma ermida em 
ruinas, terras de semeadu
ra, um pòço .e tanque de

que são er.fi eutas os her
deiros de Antoni Fernan
des, que vai á praça no 
valor de trezentos escu
dos.

3oo$oo

O  dominio direto de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to num prazo sito no C o r
te du Moinho, composto 
de casas para arrecadação, 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de fruto de 
que é enfiteuta Antonio 
Joaquim Relogio, que vai 
á praça no valor de vinte 
e dois escudos.

22300

O  dominio direto de 
um escuda e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena importo n’um pra
zo sito na Cova da Loba. 
çomposto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de fruto de que é enfiteu
ta Antonio Luiz Salgado, 
que vai á praça no valor 
de quinze escudos e trinta 
e çinço centavos.

i 5$35

O  dominio direto de 
dois escudos com laude
mio, de quarentena impos
to nU.m prazo íi,to nas Vi
nhas. Grandes, composto 
;de terras de semeadura, 
vinha e arvores de fruto 
de que é en&teut-a Anto
nio Luiz Salgado, que vai 
á, praça no valor de vinte e 
sete escudos.

27^00

O  dominio direto de
dois. escudos, com lapde- 
mio de quarentena impos
to num prazo sito na C o 
va da Loba de que é enfi
teuta Antonio Pereira D u
arte, composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de fruto, que v.ai á 
praça, no yalor de vinte e 
trez escudos e vinte e cin
co. cen,tay.os.

Q  dominio direto de 
um escudo sem laudemio 
imposto; num quintal sito 
no Pateo d’Agií.a de que é 
enfiteuta Antonio de Sou
za Ferra, que vai á praça 
no valor de. dez escudos.

io$op

O  dominio direto. de 
um escudo e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto n'um 
praso sito no Pinhal Re
dondo, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto, de que 
é enfiteuta Francisco- Ma
ria da Cruz, que vaj á 
praça no valor de dese- 
sete escudos dois centavos 
e meio..

i 7$02,5

O  dominio direto de 
setenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto num praso sito no 
Pinhal Redondo, compos
to de terras de semeadu
ra, vinha e arvores de 
fruto de que é enfiteuta 
José Bernardino da Silva 
Cordeiro, que vai á pra
ça no valor’ de oito escu
dos oitenta e dois centavos 
e meio.

O D O M ( N G O

O  dominio direto de 
um escudo com laudemio 
de quarentena imposto 
n'um praso sito no Pinhal 
Redondo composto.de ter
ras -de semeadura, vinha 
e arvores de fruto de 
que é enfiteuta Ciaudino 
José de Carvalho, que 
vai á. praça no. valor de 
onze escudos e cincoenta 
centavos.

1 i$ 5o

O  dominio direto de 
um escudo com laudemio 
de quarentena* imposto 
n’um 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 onze 
escudos, e cincoqnta centa
vos.

1.1 $5o

O  dominio direto de 
um escudo e oitenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
praso sito nas Vinhas 
Grandes, çomposto de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de fruto 
de que é enfiteuta Domin
gos da Silva Russo, que 
vai á praça- no valor de 
vinte e dois. escudos cinco 
centavos. *

23$o5

O  dominio direto de 
dois escudos e sessenta 
cent avo a c ora I a ud em io d e 
quarentena imposto num  
prazo sito no Moinho Ve
lho, composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de fruto e um moi
nho de vento de que são 
enfiteutas os herdeiros de 
João Severo Bolacha, que 
vai á praça no valor de 
trinta e quatro escudos 
trinta e cinco centavos.

34p 5

O dominio direto de 
dois. escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto n um 
prazo sito nas Vinhas 
Grandes, composto de 
terras de semeadura, vi
nha* e arvores de fruto de 
que é enfiteuta Francisco 
dos Santos Pacheco, que 
v.ai á. praça no valor de

trinta escudos e noventa
centavos,

3 0890

O  dominio direto de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio 
de quarentena imposto 
n um prazo sito na C.pva 
da Loba, composto de ca
sas para arrecadação, ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que é 
enfiteuta Jo sé Antonio 
Paulada, que vai á praça 
no valor de trinta e um 
escudos e vinte e sete cen
tavos e meio.

3 i$ 27,5

O  dominio direto de 
'dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to n’um prazo sito no Pa
teo d’A.gua composto de 
casas altas e baixas para 
habitação de que é enfi
teuta Francisco Neto Feli
ciano (herdeiros), que vai 
á práça no valor d.e trinta 
e quatro escudos e cinco
enta centavos.

34$5o

O  dominio direto de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio 
de quarentena imposto 
num prazo sito na Cova  
da Loba. composto de ter
ras de semeadura, vinha 
e arvores de frut-o de 
que é enfiteuta Francisco 
Freire Caria, /unior, q.ue 
vai á praça no valor de 
vinte e nove escudos e 
vinte e cinco, centavos.

29^25

O  dominio direto de 
um escudo e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito no Pinhal Re
dondo, com rosto de ter
ras de semeadura, vinha 
e arvores de fruto de 
que é enfiteuta Manuel 
Francisco do Rodeio, que 
vai á praça no valor de 
dezesete escudos- e sete 
centavss e meio.

17^ 0 7 , 5 -

O  dominio direto de 
trez escudos com laude
mio de quarentena impos
to num prazo, composto 
de casas altas e baixas 
com quintal sito no Lar
go da igreja de que é en
fiteuta Francisco da Silva 
Fernandes, que vai á prá
ça no valor de quarenta e 
quatro, escudos e vinte e 
cinco centavos.

4 . l 8 2  5

O ' dominio diréto de 
sessenta centavos co.m lau
demio de quarentena im
posto n’um prazo sito na 
Vara Longa, composto de 
terras de semeadura, vi
nha.. ç- arvores, de. frueto

o

de que é enfiteuta Manuel 
Sebeira, que vai á praça 
no valor de dez escudos e 
trinta e cinco centavos,

í o83 5

O  dominio direto de 
quatro escudos e vinte 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito no Pinhal Re
dondo, composto de casa& 
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 quarenta e sete escu-. 
dos e noventa e cinco cen-. 
tavos.

47%  5 ;

O  dominio direto, do
dóis escudos com laude
mio d̂e quarentena impos
to num prazo sito na C o 
va da Loba, composto dè 
casas para habitação e ar
recadação, uma fábrica de 
tijolo, terras, de semeadu
ra, vinha e arvores de fru
to de que é enfiteuta. 
Francisco Vialade, vai á 
praça no valor de vinte e 
cinco escudos, e setenta e 
cinco centavos.

2 5$ j5

O  dominio direto de 
um escudo e vinte centa
vos com laudçmio de qua
rentena imposto n um pra
zo sito na Cova da Loba, 
composto d.e casas de ar
recadação, terras de se
meadura, vinha e arvores 
de fruto de que é enfiteuta 
Jacinto José da Mónica, 
que vai á praça no valor 
de dezoito escudos e qua
renta, e. cinco. centavos

i 8$45

O  dominio direto, de 
um escudo e sessenta cep- 
tavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito na Cova da Lo
ba, composto de terras de 
semeadura, vinha e arvo
res. de. fruto de que é enfi
teuta João Francisco C a 
breira, que vai á praça no 
valor de vinte escudos., e 
sessenta centavos.

2.o$6o

O  dominio direto de 
um escudo e oitenta cen
tavos coni laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito nas Vinhas 
Grandes, composto de ca
sas para arrecadação, ter
ras de semeadura, rinha e 
arvore?,de fruto de- que é 
enfiteuta João dO iívetfa  
Rijo, (herdeiro?), que vai á 
praça no valor de v ia t i e 
um escudos e cinco centa
vos.



4 O D O M I N G O

O  dominio direto de 
dois escudos, com laude
mio de quarentena, im
posto n’um prazo sito no 
Pateo d'Agua, composto 
de casas altas e baixas com 
quintal de que é enfiteuta 
João de Oliveira Rijo, que 
vai á praça no valor de 
vinte e trez escudos e cin
coenta centavos.

23&5o

O  dominio direto 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 P aiva Menice (her
deiros) que vai á praça no 
valor de vinte e quatro es
cudos.

24$0O

O  dominio direto de 
oitenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto em um prazo sito 
na Vara Longa, composto 
de terras de semeadura, 
vinha e arvores de fruto 
e um pôço de que é enfi
teuta João dos Santos 
Dourado, que vai á praça 
no valor de doze escudos 
e trinta centavos.

1 2 $ 3 o

O  dominio direto de 
noventa centavos com lau
demio de quarentena im
posto em um prazo sito na 
Vara Longa, composto de 
ter; as de semeadura, vi
nha e arvores de fruto de 
qu.- é enfiteuta João dos 
Santos Dourado, que vai 
á praça no valor de treze 
escudos vinte esete centa
vos e cinco milávos.

13^27,5

O  dominio direto de 
um escudo e quarenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena, imposto n’um 
prazo sito no Pinhal Re
dondo, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que é 
enfiteuta Mariana Roza, 
que vae á praça no valor 
de dezesete escudos e qua
renta centavos.

17^40

O  dominio direto de 
quarenta centavos com 
laudemio de quarentena 
imposto em um prazo sito 
no Caródes, composto de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de fruto de 
que é enfiteuta Joaquim 
Luiz Issa, que vai á praça 
no Valor de nove escudos 
cincoenta e dois centavos 
e cinco milávos.

9 $ 5 2 , 5

O dominio direto de
dois escudos e oitenta cen-
ta\o* u rt: laudemio de

quarentena imposto num  
prazo sito nas Vinhas G ran
des, composto de casas 
para arrecadação, pôço, 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de fruto de 
que é enfiteuta Joaquim 
jose Lucas, (herdeiros), 
que vai á praça no valor 
de quarenta e quatro es
cudos dezesete centavos e 
cinco milávos.

4 4 ^ 7 , 5

O dominio direto de 
dois escudos e vinte cen
tavos com laudemio de 
quarentena, imposto num  
prazo sito na Cova da Lo
ba, composto de uma ca
sa para arrecadação, ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que é 
enfiteuta Virgilio Carlos 
Mendes, que vai á praça 
no valor de vinte e seis es
cudos e quarenta e cinco 
centavos.

2 6 ^ 4 5

O  dominio direto de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito no Corte do 
Moinho composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que é 
enfiteuta Joaquim Palpita 
que vai á praça no valor 
de quinze escudos sete 
centavos e cinco milávos.

i 5;$07,5

O  dominio direto de 
dois escudos com laudemio 
de quarentena, imposto 
em um prazo sito no Este
val, composto de terras de 
semeadura, vinha e arvo
res de fruto de que é enfi
teuta José Antonio Alber
to, que vai á praça no va
lor de vinte e cinco escu
dos doze centavos e cinco 
milávos.

2 5 $ I 2 , 5

O  dominio direto 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 fruto de 
que é enfiteuta /osé dos 
Anjos Grilo (herdeiros) que 
vai á praça no valor de no
ve escudos e sessenta cen
tavos.

9$6o

O  dominio direto de 
um escudo com laudemio 
de quarentena imposto em 
um prazo sito na C o v 1 da 
Loba, composto de terra 
de semeadura, vinha e ar
vores de fruto, de que é 
enfiteuta José Antonio da 
Silva Chico, que vai á pra
ça no valor de treze escu
dos e cincoenta centavos.

1 o

O  dominio direto de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto n’um 
prazo sito na Cova da Lo
ba, composto de terras de 
semeadura, vinha e arvo
res de fruto, de que é enfi
teuta José Augusto de Sou
za Rego, que vai á praça 
no valor de trinte e trez 
escudos e quarenta centa
vos.

33$4o

O  dominio direto 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 
fruto de que é enfiteuta 
José Contramestre, que 
vai á praça no valor de 
dez escudos e trinta centa 
vos.

i o $ 3 o

O  dominio direto d 
um escudo e quarenta cen 
tavos com laudemio de 
quarentena, imposto num  
prazo sito no Pinhal Re 
dondo, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto e um pe
queno pinhal de que é enfi 
teuta José Fernandes -\lei 
xo, que vai á praça no va
lor de dezesete escudos e 
cincoenta centavos.

! 7^5o

O dominio direto de 
trez escudos e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito no Pinhal Re
dondo, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que é 
enfiteuta José Manuel do 
Rodeio, que vai á praça no 
valor de trinta e seis escu
dos e vinte centavos.

O  dominio direto de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto num pra
zo sito no Pinhal Redondo 
composto de terras de se
meadura; vinha e arvores 
de fruto de que é enfiteu 
ta José Manuel do Rodeio, 
que vai á praça no valor 
de doze escudos e noventa 
e cinco centavos.

12§95

O  dominio direto de 
um escudo e cincoenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto em 
um prazo sito no Moinho 
Velho, composto de casas 
para arrecadação, terras de 
semeadura, vinha e arvo
res d fruto de que é enfi- 
teuia José Mana Mende\->, 
que vai á praça no vaior 
de vinte escudos e vmte

e cinco centavos.
2 '$25

O  dominio direto de 
trez escudos e cincoet^ta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto em 
um praso s:to no Paço Ve
lho, composto de terras 
de semeadura, vinha e a r
vores de fruto de que é 
enfiteuta José Maria Men
des, que vai á praça no va
lor de trinta e oito escu
dos sessenta e dois centa
vos e cinco milávos.

38$62,5

O  dominio direto de 
um escuJo e vinte centa- 
v >s com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito na Lagôa da 
Pedra, composto de terras 
de semeadura, vinha e ar- 
v res de fruto de que é 
enfiteuta José Narciso G o 
dinho, que vai á praça no 
valor de dezeseis escudos 
e setenta centavos.

16.370

O  dominio direto de 
trez escudos e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo mlo na Abretonica, 
composto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de.fruto de que é enfiteu
ta Jo->é Neto Pinheirinho, 
que vai á praça no valor 
de trinta e seis escudos oi
tenta e dois centavos e 
cinco milávos.

36$82.5

O  dominio direto de 
sessenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto em um prazo sito na 
Vara Longa, composto de 
casas para arrecadação, 
pôço, terras de semeadu
ra, vinha e arvores de fru
to de que é enfiteuta José 
do Santos Reis, que vai á 
praça no yalor de nove es
cudos e oitenta e cinco 
centavos.

9$85

O  dominio direto de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito na Aldeia Ve- 
iha composto de terras de 
semeadura, Vinha e arvo
res de fruto de que é enfi
teuta José Sequeira Juni
or, que vai á praça no va
lor de vinte e oito escudos 
cincoenta e sete centavos 
e cinco milávos,

28357,5

O  dominio d Teto de 
um es; uuo com laude
mio dc quarentena im pos
em urn prazo sito no Pi
nha! Redondo, composto 
de terras de semeadura, 
vinha e arvores de fruto

de que é enfiteuta José Vi
cente Gonçalves, que vai ú 
praça no valor de onze es
cudos e cincoenta centa
vos.

1 i!$5o

O  dominio direto de 
oitenta centavos com lau
demio de quarentena, im
posto em um prazo sito 11a 
Avenida Antonio José de 
Almeida, composto de um 
quintal de que é enfiteuta 
Gertrudes Ladislau que vai 
á praça no valor de oito 
escudos e dez centavos.

8$io

O  dominio direto de 
um escudo e quarenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto ern 
um prazo sito no Pinhal 
Redondo, composto de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de fruto de 
que é enfiteuta José Maria 
Vintem, que vai á praça no 
valor de desesete escudos 
e quarenta centavos.

O  dominio direto de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em ura 
prazo sito no Paço Velho, 
composto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de fruto de que é enfiteu
ta Manuel Soeiro Cachei
ra, que vai á praça no va
lor de quatorze escudos e 
vinte centavos.

14S20

O  dominio direto de 
um escudo e cincoenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto em 
um prazo sito no Valle 
do Salgueiro, composto de 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de fruto e 
um pôço de que é enfiteu- 
to a viuva de Joaquim Fer
nandes Supelos, que vai á 
praça no valor de vinte e 
quatro escudos sessenta e 
dois centavos e cinco mi- 
la vos,

24S62.5

O  dominio direto de 
vinte centavos com laude
mio de quarentena, im
posto em um prazo sito 
no Valle do Salgueiro, 
composto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de fruto de que é enfiteu
ta a viuva de Manuel Ta
vares de Pinho, que i>ai á 
praça no valor de qua
tro escudos e setenta cen
tavos,

4S70

O  dominio direto de 
seis escudos com laudemio 
de quarentena impo.v 
to em um prazo sito na
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rua Almirante Cândido 
dos Reis, composto de ca
sas altas e baixas com 
quintal e poço de que é 
enfiteuta João Soares, que 
Vae á praça no valor de 
setenta e seis escudos.

7 6$ oo

0  dominio direto 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 rego
rio Nepomuceno Serrano 
que vai á praça no valor 
de vinte sete escudos e 
vinte cinco centavos.

27$25

O  dominio direto de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto n’um 
prazo sito na Cova da Lo
ba composto de casas pa
ra arrecadação, adega, ter 
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que é 
enfiteuta Nuno Alves Tia
go Fernandes, que vai á 
praça no valor de trinta e 
trez escudos e quarenta 
centavos.

33340

O  dominio direto de 
trinta centavos com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo sito na 
Cova da Loba, composto 
de terras de semeadura, 
vinha e arvores de frueto 
de que é enfiteuta Olim- 
pi;.i Maria de Pinho G o
mes, que vai á praça no 
valor de cinco escudos e 
oitenta centavos..

538.0.

O  dominio direto de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto em um 
prazo sito no Vale Vaga
dos, composto de terras de 
semeadura, vinha e arvo
res de fruto de que e en
fiteuta Paulo Tavares Per
ro, que vai á praca no va
lor de treze escudos e se- 
tenta centavos.

3 rt>■270

O  dominio direto de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo, sito no 
Vale Salgueiro, composto 
de terras de semeadura,. 
Vinha e arvores de fruto, 
de que é enfiteuta Rozen
do dos Santos Chocalho, 
que vae á praça no valor 
de vmte e oito escudos e 
cincoenta centavos.

28$5o,
i

O dominio direto de

dois escudos e quarenta 
centav s c m laudemio de 
quarentena imposto em 
um prazo sito na Avenida 
Antonio José d’Almeida 
composto de casas altas e 
baixas para habitação de 
que é enfiteuta Febronia 
da Conceição Peixinho, 
que vai á praça no valor 
de vinte sete escudos e 
quarenta centavos.

27340

O  dominio direto de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito na Avenida An
tonio José d'Almeida com
posto de casas altas e bai
xas com quintal de que é 
enfiteuta Antonio João
Gaspar, que vai á praça 
no valor de vinte sete es
cudos e noventa centavos.

27$qo

O  dominio direto de 
quarenta centavos çom.
laudemio de quarentena
imposto em um prazo, sito 
no Areias, composto de 
terras de semeadura, vi
nha, e arvores de fruto de 
que é enfiteuta José Maria 
Ferreira, que vai a praça 
no valor de oito escudos 
e quarenta centavos.

834a

O  dominio direto de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to em um prazo sito no 
Caródes, composto de ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que é 
enfiteuta Maria Rita Lucas 
Salgado, que vai á. praça 
no valor de trinta escudos 
setenta, e cinco centavos.,

3o375

Bominios Diretos no conce

lho De Alcochete

O  dominio direto de 
sete escudos em papel e 
quatro escudos em dinhei
ro ou o equivalente a qua
tro escudos e trinta, centa
vos, digo,, trinta e cinco 
centavos, com laudemio 
de vintena imposto em um 
prazo sito na Rua da 
Calçada, composto de ca
sas altas e baixas para ha
bitação de qu.e e enfiteuta 
Adelaide Maria da Con
ceição, que vai, á praça no 
vaJor de quarenta e qua
tro escudos trinta e dois 
çentavos e cinco milávos.

44 332.5

O  dominio direto 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 vai á praça no 
valor de vinte e quatro es
cudos.

24S00

O  dominio direto 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, vinha e arvores de 
fruto de que é enfiteuta 
Jose Luiz Reiçadas, que 
vai á praça no valor de 
trinta escudos e oitenta e 
cinco centavos.

3o$85

0  dominio direto de 
dois escudos com laude
mio de vintena imposto 
n’urn prazo sito na G uar
da do Chafariz, composto 
de terras de semeadura, 
vinha, arvoras de fruto de 
que e enfiteuta .losé Luiz 
Reiçadas, que vai á praça 
no valor d,e vinte e oito es
cudos.

28^00

O- dominio direto de 
um escudo e vinte centa
vos com laudemio de vin
tena, imposto, num. prazô 
sito na rua do Passadiço, 
composto de casas abar- 
racad is para habitaçã-o de 
que é enfiteuta José Luiz 
Reiçadas,. que vai á praça 
no valor de quatorze es
cudos e quarenta centavos.

I4$4P-

0> dominio direto de 
quarenta centavos com 
laudemio de quarentena 
imposto em um prazo sito 
no Largo do Marquez de 
Soydos, composto de, ca
sas abarrracadas para ha
bitação de que é enfiteuta 
Aifredo dos Santos G a r
rancho. que vai á praça 
no, valor de dez escudos, 
e quarenta centavos.

t.o$>4p

O  dorainio direto de 
quatro escudos.com laude 
mio de quarentena impos
to num prazo sito na rua 
da Misericórdia composto 
de casas abarracadas para 
habitação de qpe é enfi
teuta Angelina da Concei
ção, que vai a praça no va
lor de quarenta e dois es
cudos trinta e. sete centa
vos e. meio,

42337.5

O  dominio direto de 
dois escudos e quarenta,e 
oito centavos com laude
mio de quarentena impos
to num prazo sito na La
gôa das Cheira^,, compos

to de casas de habitação e 
arrecadação, adêga, ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que é 
enfiteuta, Antonio Almei
da Junior, que vai á praça 
no Valor de trinta e cinco 
escudos quarenta e trez 
centavos.

35343

O  dominio direto de 
trez escudos sem laudemio 
imposto n’um prazo sito 
no largo do Marquez de 
Soydos, composto de ca
sas baixas para habitação 
de que é enfiteuta Maria
na Augusta Carraça, que 
vai á praça no valor de 
trinta escudos.

3o3oo

O  dominio direto de 
quatorze escudos e qua
renta centavos com lau
demio de dezena, impos
to n’um prazo sito na rua 
da Mizericordia, compos
to de casas que serviram 
de estalagem de que é 
enfiteuta Rozendo de Sou
za Rama, que vai á praça 
na valor de cento e setenta 
e quatro escudos, sessen
ta centavos.

i 74$6o

O  dominio direto de 
quatro escudo com lau
demio. de quarentena im
posto num praso sito na 
rua 43, Misericórdia., com-. 
posto de casas abarraca
das para habitação .re que 
é enfiteuta Joaquim Ra na. 
que vai á praça, no valor 
de quarenta, e dois. escu
dos e trinta e sete centa
vos, e meio.

42337,.5'

O  dominio direto de 
oitenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto n’um praso sito no 
largo do Marquez de Soy- 
dos, composto de casa* 
'abarracadas para habita
ção de- que é enfiteuta 
Antonio Gomes. da.A.nica, 
que v.ai á praça no valor 
de onze escudos e cinco
enta e cinco centavos.

i i .35 5

O  dominio direto de 
nove escudos com laude
mio de vintena importo 
num prazo sito na rua da 
Calçada, composto de ca
sas altas e baixas para ha
bitação de que é enfiteuta 
Antonio dos Santos Peli- 
lum, que vai á praça no 
valor de noventa e nove 
escudos.

93$°o

O  dominio diréto de 
trez escudos e vinte centa
vos com. laudemio de qua
rentena imposto num pra
zo; sito. 0.3. rua da M^zeri-

cordia, composto de casas 
abarracadas para habita
ção de que é énfiteuta A u 
gusto Monteiro Fortes, que 
vai á praça no valor de 
trinta e quatro escudos e 
noventa e cinco centavos.

■34$95

O  dominio direto de 
no venta centavos com lau-̂  
demio de quarentena, im
posto num 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 doze escu« 
dos e quinze centavos.

I 2$ i5

O  dominio direto de 
dois escudo com laudemio 
de quarentena imposto em: 
um prazo sito no Largo do 
Marquez de Soydos,. com
posto de casas abarracadas 
para habitação de que são 
enfiteutas os herdeiros do 
Barão de Samora Correia, 
que vai á praça no valor 
de vinte e sete escudos e 
cincoenta centavos.

2735o.

Q-. dominio direto de 
seis escudos, trez galinhas 
e trez canadas de mel. ou
o,equivalente a sete escu
dos e cincoenta e seis cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito na Lagôa das 
Cheiras, composto de ca
sas para arrecadação, ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que é 
enfiteuta Calisto Correia, 
que vai á praça no. valor 
de oitenta e dois escudos e 
setenta e um centavos.

82^71

O dominio direto de.: 
um escudo e sessenta cen
tavos e uma galinha ou o 
equivalente a um escudo e 
oitenta e quatro centavos 
cpm laudemio de quarente
na, imposto num prazo 
sito na Lagôa das Cheiras, 
composto de terras de se
meadura, vinha e arvores 
de fruto de que é enfiteu
ta Clemência da Concei
ção Rei, que vai á praça no 
valor de vinte e quatro es
cudos e dezenove centa
vos..

24$19.

O  dominio direto de 
dezenove escudos e dez . 
centavos com laudemio de 
vintena.imposto num pra
zo sito na rua . da Mizeri-- 
cordia, composto de casas. 
altas e baixas para habita
ção de que é enfiteuta Qo~ 
mmgos da Cunha Fialho,, 
que vai á praça no valor
ei e duzentos e vinte
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escudos e quarenta e cinco 
centavos.

226^45

O  dominio direto de 
dois escudos com laude
mio, digo, sem laudemio 
n’úm prazo sito nas Ferra
rias, composto de casas 
para habitação, terras de 
semeadura, vinha e arvo
re i de fruto de que é enfi
teuta Domingos Rodrigues 
Carvoeiro, que vai á pra
ça no valor de vinte escu
dos.

2o5oo-

O  dominio direto de 
oito escudos e setenta e 
cinco centavos com laude
mio de quarentena impos
to num prazo sito na rua 
da Calçada çomposto de 
casas altas e baixas para 
habitação de que é enfiteu
ta Francisco da Silva C a r
raça, que vai á praça no 
valor de noventa e um es
cudos cincoenta e seis cen
tavos,

9 i $56

O  dominio direto de 
quatro escudos e oitenta 
centavos com laudemio de 
vintena imposto num pra
so sito na Bracieira, com
posto de terras de semea
dura, vinha e árvores de 
fruto de que é enfiteuta 
Francisco da Silva Carra
ça, que vai á praça no ya- 
Iof de cincoenta e quatro 
escudos e sessenta centa
vos.

54^60

O  dominio direto de 
setenta e cinco centavos 
com laudemio de quaren
tena imposto num praso 
sito no largo do Marquez 
de Soydos, composto de 
casas abarracadas para 
habitação de que é enfi
teuta Matias Marques, que 
vai á praça no valor de 
onze escudos oitenta e um 
centavo.

1 i$8 i\5

O  dominio direto de 
um escudo com laudemio 
de vintena imposto num 
praso sito no largo da Re
volução composto de ca
sas altas 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 vaior de quinze escu
dos e cincoenta centavos,

15| 5o

O dominio direto de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num 
praso síío na Lagôa do 
La paro, coni posto de ter
ras de semeadura, vinho e 
íirvf>r?* de fruto de que 
í-ao íi:ii .mas as herdei

ros de. Francisco Sales Ra
mos, que yai á praça no 
valor de trinta e oito escu
dos quarenta centayos.

38$ _> 3

O  dominio direto de 
um escudo e dez centa
vos com laudemio dè qua
rentena imposto n’um pra
zo sito no largo do Mar
quez de Soydos. compos
to de casas abarracadas 
para hahitação de que é 
enfiteuta Francisco Leiria, 
que vai á praça no valor 
de dezeseis escudos e no
venta e sete centavos e 
meio.

16397,5

O dominio direto de 
dôze escudos e noventa 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto n’um 
prazo sito no iargo do 
Troino, composto de ca
sas abarracadas para ha
bitação de que é enfiteuta 
Gertrudes Oliveira Si
mões, que yai á praça no 
valor de cento e trinta e 
nove escudos e vinte e se
te centavos e meio,

139^27,5

O  dominjo direto de 
dezoito canadas de mel ou 
o equivalente a cinco escu
dos e quatro centavos 
com laudemio de quaren
tena imposto em um pra
zo sito no Pinha da Cilha, 
composto de terras de se
meadura e vinha de que é 
enfiteuta Guilherme To
maz da Costa'' que yai á 
praça no valor de cincoen
ta escudos e sessenta e 
quatro centavos.

5 0^64

O  dominio direto de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito na rua do Pas
sadiço de que é enfitenta 
João. Batista Canta, que 
vai á praça no valor de 
vinte e quatro escudos e 
dois centavos e meió.

2 4 ^ 0 2 ,5

O  dominio direto 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
posto de terras de semea
dura, vinha e arvores de 
fruto e um pequeno pinhal 
de que são enfiteutas Fran
cisco Justino R drigúe>: e 
herdeiros de João Domin
gos Taneco Junior, que 
vai á praça no valo.: de
trinta escudos e qu "ema 
e trez centavos.

O  dominio direto de 
dois escudos e uma gali
nha ou o equivalente a do
is escudos e vinte e quatro 
centavos com laudemio de 
quarentena imposiõ num  
prazo sito na Lagoa das 
Cheiras, composto de ca- 

■ >as para arrecadação, ter
ras de semeadura, vinha e 
arvores de fruto de que 
são enfiteutas Fiançisco 
Justino Rodrigues e her
deiros de João Domingos 
Taneco Junior, que vai á 
praça no valor de trinta 
escudos e oitenta centa- 
vosí 3o$8o

O  Jo.ivnio direto de 
trez e.-cudos e sessenta 
centavo-  ̂ e duas galinhas 
ou o equ valente a quatro 
esçudos e oito centavos 
com laudemio! de quaren
tena impo.-tw num prazo 
sito na Lagoa das Cheiras 
composto de casas de ha
bitação e arrecadação, a- 
dega, poço, terras de se
meadura, vinha e arvores 
de fruto de que é enfiteu
ta Francisco Justino Rodri
gues, que vai á praça no 
valor de sessenta e dois 
escudos e vinte e oito cen
tavos,

62^28

. O  dominio direto de 
trez escudos sem laudemio 
imposto em um prazo sito 
no Largo do Marquez de 
Soydos, composto de ca
sas abarracadas para ha
bitação de que é enfiteuta 
João Martins da Silva, que 
vai á praça no valor de 
trinta escudos,

3o$oo

O  dominio direto de 
trez escudos e sessenta 
centayos com laudemio de 
vintena imposto n’um pra
zo sito na Guarda do Ch a
fariz, composto de terras 
de semeadura, vinha e ar
vores de fruto de que é 
enfiteuta Quirino da T rin 
dade Mestre, que vai á 
praça no vaior de quaren
ta escudos e noventa e 
çin.cc centavos,

4 % 5
O  dominio d.reto de 

um escudo e vinte centa
vos com laudemio de qua* 
rentena imposto em um 
prazo sito na rua Nuno 
Alves, çomposto de çasas 
abarracadas para habita
ção de que é eníheuta Jo
ão Gonçalves, que vai á 
praça no valor de dezeseis 
escudos e vinte centavos,

16I20

O  dominio direi o de 
r o  venta, centavos cc m lau
demio de .quarentena im
posto n’um prazo sito na 
rua Direita, , composto, de

O DO MiN G O

casas baixas, primeiro e 
segundo andar para habi
tação de que é enfiteuta 
Joaquim Valentirn, que vai 
á praça no valor'de vinte 
escudos e dois centavos e 
meio. 2 $02,5

O  dominio direto de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
vintena imposto num pra
zo sito no Valle de Mouro, 
composto de terras de se
meadura, vinha, arvores de 
fruto e adega, de que é 
enfiteuta Zacharias Rodri
gues, que vai á praça no 
valor de quarenta e cinco 
escudos e trinta centavos.

45$3o
O  dominio direto de 

vinte e quatro escudos 
com laudemio de quaren
tena, imposto numa mari
nha sita na Ribeira da 
Conceição, denominada a 
«Gorda», de que é epfi 
teuta Joao Gonçalves, que 
vai á praça no valor de 
duzentos e quarenta escu
dos e doze centavos e 
meio,

240^12,5

O  dominio direto de 
um escudo e sessenta cen
tavos com laudemio de 
quarentena imposto num 
prazo sito na rua João 
Costa, composto de casas 
abarracadas para habita
ção de que é enfiteuta Jo
sé Luiz Antonio d’Qiivei- 
ra, que vai á praça no va
lor de dezòito escudos e 
dez centavos.

18310

O  dominio direto de 
quatro escudos e cincoen
ta centavos com laudemio 
de vintena imposto num  
prazo sito na rua João Al
ves, composto de casas al
tas e baixas para habita
ção de que são enfiteutas 
os herdeiros d‘e Luiz Fran
ça, que vai á praça no va
lor de cincoenta e um es
cudo e setenta e cinco cen
tavos,

51.C75

O  dominio direto de 
um escudo com laudemio 
de quarentena imposto ern 
um prazo sito na Lagoa 
das Cheiras, composto de 
terras de semeadura, v i
nha e arvores de'fruto de 
que é enfiteuta Antonio 
Fe rnandes Carneiro, que 
vai á praça no valor de 
treze escudos e çincoenta 
centavos.

O  • dominio direto de 
seis escudos e trez gali
nhas ou o equivalente a 
seis escudos e setenta e 
dois centayos çom laude

mio de quarentena impos ' 
to num prazo sito na La
goa das Cheiras, compos- 
to de casas para habitação 
e arrecadação, terras de 
semeadura, vinha e arvo
res de fruto de que é enfi
teuta Leonor Julia Pereira 
Fialho, que vai á praça no 
valor de setenta e nove 
escudos e vinte centavos,

79*20

O  dominio direto de 
oitenta centavos com lau
demio de quarentena im
posto num 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 quator
ze escudos e cinco centa
vos.

I 4$o5

O  dominio direto de 
quatro escudos e oitenta 
centavos com laúiemio de 
quarentena imposto num  
prazo sito na rua João Al
ves, composto de casas al
tas e baixas para habita
ção de que é enfiteuta Ma
nuel Gomes d’Anica, que 
vai á praça no valor de 
cincoenta e dois escudos e 
quarenta e dois centavos e 
meio, v

52^42,5

O  dominio direto de 
dois escudos com laude
mio de quarentena impos
to em um pcazo formado 
por trez glebas sito na La
goa das Cheiras, de que é 
enfiteuta José Maria Mane
ta, composto de terras de 
semeadura, vinha e arvo
res de fruto, que vai á pra
ça no valor de vinte e oito 
escudos e doze centavos e 
meio,

28$ i2.5

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

12S00

O  dominio direto de 
dois escudos e quarenta 
centavos com laudemio de 
quarentena imposto n’utn 
prazo sito na rua da Pra
ça, composto de casas a- 
barracadas para habitação 
de que é enfiteuta Maria 
Leonor Pereira Nepomu- 
ceno, que vai á praça no 
valor de vinte e sete escu
dos e quiuZv centavos.

2 7S13

O dominio direto de



O dominio direto de 
um escudo com laudemio 
Je quarentena impoíto em 
um prazo sito na Lagoa 
das Cheiras, formada por 
duas glebas, compostas de 
casas para arrecadação, 
terras de semeadura, vi
nha e arvores de fruto de 
que é enfiteuta Maria Roza 
Bessa, que vai á praça no 
valor de quinze escudos e 
vinte e cinco centavos.

i 5$25

O dominio direto de 
sessenta e cinco centavos 
com laudemio de quaren
tena imposto n’um prazo 
sito no Largo do Marquez 
de Soydos, composto de 
casas abarracadas para ha
bitação de que é enfiteuta 
Mariano José Moço, que 
vai á praça no valor de dez 
escudos e oito centavos.

io$o8
O  dominio direto de 

trez escudos e vinte centa
vos com laudemio de qua
rentena imposto num pra
zo sito na rua da Miseri
córdia co.mpos.to. de casas 
abarracadas para habita
ção de que é enfiteuta Ni
colau Francisco Freire, que 
vai á praça no valor de 
trinta e quatro escudos e 
noventa e cinco centavos.

3 <$9,5
O  dominio direto de 

quatorze escudos com lau
demio de quarentena im
posto num prazo sito na 
Quinta da Marqueza Vale 
da Marinha Nova, compos
to 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 Go-. 
di.nho, que vai á praça no 
valor- de cento e noventa e 
dois escudos e setenta e 
cinco çentavos..

192S75

Q  dominio direto de 
u:m escudo com laudemio 
de j;i,níena imposto num  
prazo sito no Largo da 
Revolução, composto de 
casas altas e baixas (este 
prazo é imposto no pri
meiro andar) de que é en
fiteuta Graciana das. Do
res Sales, que vai á praça 
na valor de quinze escu
dos e cincoenta centavos.

1.535o

O  dominio, direto de 
Urn escudo e trinta centa- 
vos, com laudemio de vin
tena imposto- n'um prazo 
sito na Bracieira, compos
to, de terras de semeadura, 
vinha e arvores de fruto 
dc que é enfiteuta Joaquim

..
Taneco, que vai á praça 
no valor- de dezanove es
cudos e d^z cenuvos,

19Í10

O  dominio direto de 
um escudo e quarenta e 
quatro centavos com lau
demio de vintena imposto 
num pi azo sito na Varzea, 
composto de terras de se
meadura e vinha de que é 
enfiteuta Maria José da Sil
va, que vai á praça no va
lor de vinte e dois escu
dos e sessenta e oito cen
tavos.

2 2 $6.8

Froprieòacles no íUticelho. t)c 

Alcochete

Uma marinha denomi
nada «Pata» sita na Ribei
ra da Conceição, que vai á 
praça no valor de seiscen
tos e noventa e sete escu
dos e quinze centavos.

69.7815

Um prazo foreiro em 
quarenta escudos anuaes 
imposto ern duas mari
nhas dennmi.nad.as «Hor
tas»-e «Paraizo» que vai á 
praça no valor de cincoen
ta escudos.

5o$oo

Quinta da Praia, com
posta de casas para habi
tação, altas e baixas com 
poço e nóra, pomar de la
ranjeiras, terras de semea-. 
dura, vinha e arvores de- 

-fruto, sita no Largo do 
Marquez de Soydos da vi
la. de Alcochete, que vai á 
praça no valor de dois mil 
e trezentos escudos.

2.:3oo$oo

Quinta das Fontes, pra
zo foreiro em treze escu
dos an.uaes com laudemio 
de quarentena a Maria da 
Luz Chatilong, composto 
de pomar de laranjeiras, 
poço com nóra, terras de 
semeadura.-e. oliveiras, que 
vai á praça no valor de se
tecentos. e dois escudos.

702S00

Pelo presente- anuncio 
são citados quaisquer cré
dores incertos para assisti
rem á praça,a fim de de
duzirem os- seu.s direitos 
nos termos do artigo oito
centos e quarenta e qu.as
tro, nnmero um do codigo 
do processo civil,

Aldegalega do Ribate
jo, 28 de maio de 19.14.

V e rifiq u e i a ezatidáo:

O Ju iz  de D ire ito  (su b stitu to )

II. Mota.

O E sc riv ã o

Alvaro Godinho dos Reis 
Cardoso.

O D O M I N G O

a n u n c i o

U X IC A  p iiB L lC A Ç A O

No dia 3 de junho pró
cimo futuro, pelas 10 ho
ras, no estabelecimento do 
falido Augusto Rodrigues 
de Almeida na viia da Moi
ta, terá logar a almoeda 
dos bens ali arrolados e 
que constam de loiças, va- 
zilhas de barro, riscados 
de algodão, cotins, camiso
las, linhas, toucinho, mas
sas, arroz, café, balanças, 
móveis da casa de sua re
sidencia e um gazómetro, 
os quais sã.o vendidos por 
deliberação do Tribuna! 
Comercial n.o processo de 
falência que contra aque
le requereram José Maria 
Madeira e outros da cida
de de Lisboa.

E por este anuncio e edi
taes são citados quaisquer 
crédores incertos para as
sistirem á praça, e deduzi
rem os seus direitos.

Aldegalega do Ribate
jo, 23 de maio de 1914.

o  e s c r i v á o

Antonio Lourenço Gonçal
ves.

V e rifiq u e i a ezatidáo:

O J U IZ  D E  D IR E IT O  

(su b stitu to ) 

P resid e n te  do. T r ib u n a },  C o m ercia] 

em  e z e rc ic io

Henrique Pinlo da Mota

A N I J K C I O

( f  .a publieaçã.^)

N.o.dia;2i de junho pró
cimo, pelas doze horas, 
á porta do Tribunal Judi
cial d’esta. comarca, por 
deliberação d.o. concelho 
de familia nos autos de 
inventario orfanologiqp a 
que n’esíe Juizo.se proce
de por obito de Armando 
Jorge Pereira Antunes,, 
morador que foi nesta vi
la no qual é inyentariante- 
a viuva que do mesmo 
ficou Maria José Alves 
da Costa Antunes, vae 
pela segunda- vez á praça, 
para ser arrematado por 
Valor superior ao abaixo 
designado, o seguinte:

Um predio, composto 
de casas altas e baixas,

armazém, telheiro, quin
tal e poço, sito no Bairro 
Serrano, rua Manuel Jo.-é 
Nepomuceno, d’esta vila, 
prazo foreiro em 3§48 
anuaes, sem laudemio, a 
Francisco José Nepomu
ceno Serrano, descrito 
na conservatoria desta 
comarca sob o n.° 7;55o a 
folhas 88 verso, do livro 
8. n.° 20, no valor de 
265,^20.

Pelo presente são cita
dos quaesquer credores 
incertos para assistirem á 
arrematação e ahi usarem 
dos seus direitos sob pena 
de revelia. A contribuição 
de registo, por inteiro, 
fica a cargo do arrema
tante.

Aldeia Gafega do Riba- 
tejo, 27 de maio- de 1914.

V e rif iq u e i a ezatidáo:

0  E s c r iv ã o

Joao de Brito Figueirôa 
Jumor.

O Ju iz  de D ire ire ito  

(sub stitu to )

II. Mola.

- A - ls T U I S r c iO

ív ornar ca í)c A  ItK^aícga ào

Jáibatóc

( i  1 psiMSeaçâo)

No dia 21 de junho pró
cimo, pelas doze horas, á 
poata do Tribunal Judici
al d’esta somarca, sito na 
rua do Cais, se ha de pro
ceder á arrematação em 
hasta pública, do predio 
abaixo descrito, pertencen
te ao - casal dos cônjuges 
divorciados Maria José 
Bastos e marido Emilio 
Augusto Certa de O livei
ra, residentes no logar e 
freguezia ao Samouco, de 
esta comarca, cujo predio 
foi separado para paga
mento do passivo aprova
do no inventario de maio
res a que n’este juizo e pe
lo cartorio do primeiro ofi
cio, se procede entre os 
cônjuges referidos.

PREDIO A VENDER

Uma fazenda composta 
de terras de semeadura, 
vinha e arvores de fruto, 
foreira em seis escudos a- 
nuaes a Joaquim Soares 
d’Almeida. Póvoas,, desta 
vila, sita no Pinhal do B re 
jo, freguezia de Alcochete, 
d’.esta. comarca;., que con
fronta do norte com a 
praia;;sul e poente com a 
estrada; e nascente com o 
dr. Feijão, que vai á praça 
n.o valor de qtJ-atro.mil e 
seiscentos escudos..

A contribuição de regis
to- por titulo oneroso será9

paga por inteiro pelo arre» 
matante.

Pelo presente anuncio 
são citados quaisquer cré
dores incertos a fim de de
duzirem os seus direitos,

Aldegalega, 38 de maid 
de 1914,

V e rifiq u e i a ezatidáo;

0  escrivã o

Alvaro Godinho dos R eis 
Cardoso.

O J U IZ  D E  D IR E I T O  (su b stitu to ),

I I .  Mota.

- ....................... .............................................................j L

Vende-se
Uma porção de telha- 

u^ada, portas, caixilhos e 
uma rótula em bom u\o.

Trata-se com João Soa
res. —  Avenida Anlonio 
José d'Almeida,

A L D E G A L E G A

0 A I O U  A T R A u S  DOS Í E I P O S
A ssim  se in titu ia  o d écim o vo lu m e 

d’ esta a jiib ljo té c a »  e co nsiste  urg no- 
tabiiissim o est.uuo aos aspectos e fa? 
zes p o r que. tçm  passado, através dè 
todos os temp.os, o cu lto  do amqi% 
o cup an o o-se. p rin cip a lm e n te , das rs -  
laçóe.s entre o am o r e as ciências o- 
cultas, ás q uais elle tem sem pre an- 
d.ido ind isso lu ve lm ente  ligado.

F ara se, fazer iaéia do alto v a lo r do 
interessante vo lu m e  in d ic a re m o s os 
trtuios de alguns cap .tulo s:.

«Duas palavras sobre O cu ltism o ,— 
A s re lig iõ e s e o am o r— O am o r e os 
a n jo s — Satanaz e o am o r— Satanism o 
e de m o n o ia tría— A  posse d ia b ó lica —  
A s cerim ónias do S ub bat— A  missa 
n e a ra — A  redem ção da m u lh e r— Os 
bispos de S atanaz—0  v a m p ir is m o —- 
Os encantam entos— Os filtro s  a fro d i--  
siacos — A  evocação dos m o r to s — A .  
arte talisinânica no a m o r— A  lingu^-.,. 
gem das f lò r e s — A  ad ivinh ação  em -a- 
m o r— A  astrologia e o am or — O s so 
nh o s e o am or— A  m usica e a dança 
no am or».

P o r este .sim p les anunciado, se vê o .  
alto. interesse, q ue póde d e sp e rta r um  
liv ro  d'esta natureza. E .  se . a cre sce n 
tarm os que o assunto é tratado pç>r 
dois-, in ve stig ad o re s de repu tação 
m undial — o o o u to r E m iiie  L a u re n t e 
Paulo N a g o ur — co n c lu ire m o s que lh e 
e stá .reservado..,ern, P optugaL.um  s u 
cesso táo legitim o com o o que tem 

"obtido e.m to d o s o.s paizes.
P reço  de cada, liv ro , em P o rtu g a l: 

broch-idD , 200 réis. M agnificam ente -  
encadernado em p erca lin a . Soo réis. 
R em etem -se, pelo c o rre io , para to 
das as terras, m ediante a sua im p o r- - 
tancia. Para o B ra z il. acresce o p o rte  
e o.registo P ed id o s á L IV R A R I A  I N - , 
T E R N A C IO N A L ,  Calçada do S acra- ., 
m ento, ao C h ia d o , .44.— L IS B .O A ,

A . i v r x j a s r c i o

(58.a pHÍ»Iicaçã»> ,

Pelo Jui^o de Direito 
da comarca de Aldeia Ga
lesa do Ribatejo, cartorio 
do. primeiro oficio, faç-se 
saber que no dia 3 /  do 
corrente me^, pelas 12 ho
ras., no logar e ■ freguesa  
de Sarilhos Gfandes, des
ta comarca, se ha de pro-. 
ceder á arrematação tm  
hasta.publica dos. bens .mé--



8 O DOMINGO

veis em seguida descritos, 
arrestados e penhorados 
nos autos de áção comer
cial que a firma M. S. 
Venlura & Fiíhos, desta 
vila, move contra os reus 
Joaquina Maria e seus fi
lhos, Aurelia Maria Car
romeu, Diolinda Mana 
Carromeu, Julia Mana 
Carromeu, João de Paiva 
Carromeu e José de Paiva 
Carromeu, proprietários, 
residentes no referiao to
gar e freguesia de Sari
lhos Grandes, cujos bens 
se acham em poder do de
positário Francisco Jorge 
da Silva Firmino. casaao. 
proprietário residente no 
mesmo logar, que vão á 
praça pela primeira ve\ pa
ra pagamentos da quantia 
de dois mil sete centos es
cudos e oitenta e cinco cen
tavos, que os reus, como 
herdeiros de seu falecido 
marido e pae João de Pai
va Carromeu Sobrinho, 
são deveaores d Firma 
autora;

>ens moura a renber

1.°—Um baleão de ma
deira de pinho, que vae á 
praça no valor de dois es
cudo sr

2$00

2.° — Duas estantes de 
madeira de pinho, que 
vão á praça no valor de 
um escudo e cincoenta 
centavos.

i $ 5 o

3.°—Uma banca de pi
nho, trez bancos de pinho 
e uma meza de cozinha 
com duas gavetas, que 
vão á praça no val<>r de 
um escudo e cincoenta 
centavos.

i$ 5o

4.0—Cento e cincoenta 
caixas para batatas, vazias, 
que vão á praça no valor 
de trez escudos.

3 $oo

5 .°—Dois toneis de ma
deira de castanho com 
fundo de mogno, de dois 
mil e quinhentos litros ca
da um, que vão á praça 
no valor de vinte e sete 
escudos.

27$00

6.°—Um casco de ma
deira de castanho, que 
vai á praça no valor de 
trez escudos.

3$oo

7.0—Duas quartolas de 
madeira de castanho, com 
postigos, que vão á praça 
no valor de trez escudoí».

3$oo
8.®—Um . ’ na de pinho

vdha, um cântaro de fo
lha, um funil de folha, 
uma celha grande velha, 
duas ditas pequenas, que 
vão á praça no valor de 
dois escudos.

2 $00

9.0— Uma balança deci
mal, que vae á praça no 
valor de dois escudos.

2$ o

10.°— Um armário Je 
madeira de pinho, q ie vae 
á praça no valor de um 
escudo.

11.°— Duas caixas de pi
nho e uma balança peque
na com conchas de metal, 
Ja força Je cinco kilos, 
que vão á praça no valor 
Je um escuJo.

i$oo

12° —  Duas enchadas. 
novas, que vão á praça no 
valor de um escudo e vin
te centavos.

I$20

Faz-se saber ainda que 
no dia 14 de junho próci
mo, pelas 12 horas á por
ta do tribunal JuJicial 
d’esta comarca, se ha de 
proceder á arrematação 
em hasta pública nos do
mínios dirétos em segui- 
Ja Jescritos, arrestados 
e penhorados nos referi
das autos, e que vão á 
praça tambem pela pri
meira vez:

fíominios írirétos a uenòcr

N.° 1— O  dominio dire
to de um fòro anual Je trez 
j scudos, sem lauJemio, 
imposto num terreno on
de se acha ed.ficada uma 
casa de primeiro andar 
com quintal, sita na Ave
nida de São Jorge de Sa
rilhos Grandes e de que é 
enfiteuta Francisco Batis
ta Russo, que vai á praça 
no valor de sessenta escu
dos.

6 o $ o q

N.° 2 — 0  dominio dire
to do fòro anual de trez 
escuJns, sem lauJemio, 
imposto n’um terreno on- 
Je se acha edificada uma 
morada de casas abarra
cadas com quintal, sitas na 
Avenida São Jorge de Sa
rilhos Grandes, Je que é 
enfiteuta Francisco Batis
ta Gomes Valente, que 
vai á praça no valor Je 
sessenta escudos.

6o$oo

N.° 3— O  dominio dire
to do foro anual de qua
tro escudos e cincoenta 
centavos, sem laudemio,

.imposto num terreno on- 
!de se acha edificada uma 
'morada de casas abarra-
1 caJas com quintal sitas na 

AveniJa São Jorge Je Sa
rilhos GranJes, Je que é 
enfiteuta Francisco Tava
res Ja Rocha, que vai á 
praça no valor de noven
ta escudos.

90$00

N.° 4— O  Jominio dire
to do fòro anual de trez 
escudos, sem laudemio, im
posto n’um terreno onde 
se acha edificada uma mo
rada de casas terreas com 
quintal sitas na AveniJa 
Sáo Jorge Je Sarilhos 
GranJes, de que é enfi
teuta Anlonio Tavares 
Lourizel, que vai á praça 
no valor de sessenta es- 
cuJos.

6o $ o o

N.° 5— O  dominio dire
to do fôro anual de trez 
escuJos, sem laudemio, 
imposto em um terreno 
onde se acha edificaJa 
uma moraJa de casas ter
reas com quintal, sito na 
Avenida São Jorge de Sa
rilhos GranJes, Je que é 
enfiteuta Manuel Tavares 
Ja Rocha, que vai á pra
ça no valor Je sessenta es
cuJos.

6o $ o o

N.° 6— O  dominio dire
to do foro anual de trez 
escuJos, imposto num ter
reno onJe se acha eJifica- 
Ja uma moraJa de casas 
terreas com quinta!, sitas 
na Avenida São Jorge de 
Sarilhos Grandes, de que é 
enfiteuta Manuel José Fran
cisco, que vai á praça no 
valor de sessenta escu
dos.

6o $ o o

São citados quaisquer 
crédores incertos para de- 
Juzirem os seus Jireitos.

AlJegalega do Ribate
jo, 16 de maio de 1914.

V e rifiq u e i a ezatidáo:

O Ju iz  de D ire ito  (su b stitu to

H. Mota.
O  E sc riv á o

Alvaro Godinho dos Reis
Cardoso.

BIB1 IO T E C A

mlí m V d « b W « *
Popular e Illustrada

Edição da casa ALFREDO DA- 
VIL), Encadernador

30, 32, R. Serpa Finto, 34, 36 
Lisb ô a

ffiisteria da Revolução
cj?ranee%â 

A publicação mais barata que até 
agora se tem feito no paizJ!

réis cada volume brochado 
300  réis cada volume en

cadernado em percalina

Em D O IS  E L E G A N T IS S IM O Z  V O 
L U M E S  de 200 páginas em 8.° 
optimo papel, adornados de 
magnificas gravuras, que se
rão os primeiros da BIBLIO 
THEOA HISTÓRICA.

R O S IN E
Unico destruidor

infalível das

FO R M IG A S

B A R A TA S

e M O SCA S

Frasco, 80 centavos

U N IC O  D E P O S IT Á R IO :  ,

SEYERO DAS MYES GOUVEIA

o Rua Cândido dos Reis
CO

AM;

H) U I M  P M S i M E M T ©

A. I  DE I0U1 
JULGAR DEUS

i  rabalho òe alta transcenòencia íilosòíica

A verdade, a razão e a cicmeia esmagando os pre* 
conceitos biklicos e os dogmas absttrdos 

das religiões qne icem  dooiinado o 
uiuud» e eu travado o progresso

.4  lu\ iluminando uma era nova, libertando o espirito 
da mulher e da criança da tutela nefasta dos jesui
tas e aas congregações religiosas.

O liv io  é dedicad o  ao em inente hom em  d 'E sta d o  o ilu stre  cidadão 
D R . A P O N b O  .COS I A . e é uma hom enagem  ao gran.ie propagandista re
p u b lic a n o  D R. M A G A I.H A E S  L IM A .  G rão-M estre Ua M açonaria P o rtu g u e 
za, á M açonaria m undial e aos liv re s  pensadores.

--------- 2 0 0  REIS ------ --
EN CA D ERN A D O , 300 R.ÉISI!

veiada em todas as Livrarias

A MODERADA j
CASA » I 3 E n P R G S T IH O S  S O B R E  M

1'E X M O U E S  sos» III

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 Íuií) rigues 

ALDEGALEGA *89

JO 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  r u a  do  c o n d e )

ALDEGALEGA

691

A  m edicina vegetal, será a p rim it iv a , mas é a mais n a tu ral, a mais prora- 
pta. a mais barata e a m enos p e rig o sa. C o m  várias n o m e n clatu ra s, fórm uias 
caprichosas, ro tu lo s  bonito s e reclam es e xtravag antes, os m édicos receitam 
e as pharm acia^ v e n Je m  sem p re  «po-- pito p reço », extractos dozeados de 
piantas áo vu lg a re s. q 'ie  em q uaiq ne r qm ntai se e n .o n tra m  sem custo. E ’ 
uma in d u stria  legal, scie n tifica . n cessaria, mas que só póde e x istir peia ex- 
p io ração  dos enrerm os. nem sem pre rico s. O  D IC C IO N A R IO  D E  M E D IC I
N A  V L G E  1 A L  (ao aicance oe to d o si p o r Ç a rio s  M a rq u e s, é p ortanto, util 
em todas .is c a - a s .— O I v o i u m e .  de 176 paginas, indica «os signaes que 
caracterisani as p rin c ip a e s e n fe rm u « c ie s  e a >ua cura peia therapeutica ve
getal», raizes, folhas. tlòres e fru cto s. etc.'-—0  2.0 vol. tam bem  de iy ú  pag* 
trata da adescripção botan ca e e m p e g e  m eaic.nai»  das p rin c ip a e s p la n a s  
portuguezas e brazile iras.

Cada volu m e custa apenas 201 rs (p elo  co rre io  220 rs.) e encontram -sá 
já á venda nas p rin c ip a is  livra ri. s do reinn. ilhas. A frica e B ra zil. Os pedidos 
devem  ser d irig id o s ao e d ito r, F R A N C IS C O  S IL V A — L iv ra r ia  do P o v o , W- 
a e  S. B ento, 2 16-B— L isb ô a.


