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Pela instrução em Montijo

Se, com olhos de ver , quizermos lan
çar a vista por esse Portugal fora, ve
remos que em muitas te rras  cie some
nos valor que Montijo, a instrução é 
melhor encarada e protegida do que 
aqui.

Montijo tem ainda poucas escolas de 
instrucção p r im á r ia ; j á  possuiu e hoje 
não possui a sua Escola primaria Supe
rior e tambem não tem uma escola in
dustrial ou comercial.

Quasi se pode dizer que no capitulo 
instrução, nada tem.

Ora, encaremos bem este assunto e 
veremos que, se Montijo nada disso tem, 
é porque os montijenses o não querem.

Não se imagine que temos o proposi
to de insinuar que tenha  havido um 
geral despreso da parte  dos montijen 
ses pelos interesses da  te r ra ,  e a pro 
v a r  que esse despreso não é geral, te
mos os progressos alcançados por este 
concelho apoz a posse da atual Vereação 
Municipal, que em pouco tempo j a  al
guma coisa de beneficio tem feito.

Queremos apenas demonstrar que, se 
em defesa do concelho de Montijo al
guns seus filhos amigos se têm empe
nhado, esse empenho tem sortido in
frutífero por v irtude do alheamento da 
maioria dos seus conterrâneos.

Mas não é aceitavel que assim seja.
Torna-se indispensável que todos os 

habitantes de Montijo, naturais ou não 
desta  vila, ricos, remediados ou pobres 
que sejam, tendo um chefe, que não 
importo qual seja a sua cor politica, 
mas que os saiba guiar, procurem sa
tisfação para  todas as necessidades da 
te rra ,  sem incompatibilidades pessoais, 
sem desfalecimentos, e muito em espe
cial sem vaidades que magoem nem 
egoismos que revoltem.

A  vila de Montijo tem direitos adqui
ridos, e como tal, não precisa andar  á 
mercê de quem lhe conceda esmola, 
porque está no direito de exigir que 
lhe concedam o que precisa.

Mas, perguntam os :
Como conseguir reinvindicar os di

reitos desta vila (que outras de some
nos valor o têm conseguido,) se á mais 
pequena proposta para  que todos os seus 
habitantes se unam e exijam o que lhes 
pertence, se responde habitualmente 
q u e :  — «quem quizer que se mecha».

Como conseguir alguma coisa provei
tosa para  esta vila, se as suas cham a
das forças vivas são as primeiras a 
desinteressarem-se do futuro da te r ra ?

Não deve ser.
Montijo, vila ribeirinha a dois passos 

de Lisboa, que em meia duzia de anos 
deve es ta r  dotada com uma das mais 
belas obras da engenharia. —  a ponte 
sobre o Tejo, — obra que vem dar  a es
ta  vila um valor que a  maioria dos seus 
habitantes não calcula, obra de que vai 
beneficiar o comercio, a industria  e em 
geral todos os habitantes não só do con
celho de Montijo como os dos arredo
res, e que ao estar  concluida vem for
çar á passagem por Montijo, em espe
cial todo o turismo que tenha de circu
la r  entre Lisboa e Alto Alentejo e Hes- 
panha, não pode continuar á mercê do 
imprevisto.

Montijo precisa de mais escolas p r i 
marias e de a lguma ou algumas escolas 
de ensino secundário ? , ,

Precisa.
Pois então que todos os habitantes de 

Montijo se unam e consigam que pelo 
Poder Central lhe sejam concedidos os 
auxilios de que necessita pa ra  que co
mece a ocupar o lugar  que de ha muito 
lhe pertence.

Todos por um e um por todos, e esse 
um, que será o chefe, alcançará o fim 
desejado.

Precisamos instru ir  o* nossos filhos?
Pois trabalhemos todos p a ra  que em 

Montijo sejam creadas escolas onde to
dos os filhos da te r ra  e os não filhos 
se possam instruir.

Cal isto

Imerecida homenag

Li algures, num jornal de grande 
informação — (e com pesar o li) — 
que se pretendia levar a cabo, a cons
trução de um monumento dedicado à 
rainha D. Maria I. Esse monumento, 
em parte jà  construído em peças di
ferentes e dispersas, foi, ha jà  uns 
bem puchados trinta anos, elaborado, 
não me lembro por qual escultor, 
mas o certo é que já  nessa època, em 
plena monarquia, não se couseguiu a 
sua construção. Porquê? Por imere
cido e injusto. Simplesmente por isto 
e nada mais.

De facto, a senhora D. Maria I, que 
teve a infelicidade de nascer com um

SAUDADES
A i! Quem me dera ainda ser criança,
Para abraçar os tempos que perdi,
Correr o mundo em busca dum a esp’rança 
Que eu julgo muitas vezes que sorri!

Podesse ev. ver brilhar, tarde que fôsse, 
Aquele santo olhar de minha mãe 
E dormiria em paz um sono dôce,
0 sono interminável ão além.

Já naáa abrigo em mim! A Saudade 
Voou nas asas desse vento forte 
Que abriu a sepultura à minha iãaãe 
Junto ao portal horrífico da moi te !

Perdido, vou morrendo a toda a hora 
Numa tristeza imensa, a soluçar!
E enquanto a brisa vai saudanáo a aurora 
Vou eu cavando o leito tumular.

A i ! Quem me dera ainda ver nascer 
Aquele sol d  Abril, puro e doirado,
Que vai correndo ao longe, a reviver 
0 turbilhão imenso do passado !

Ponte do Sôr, Maio de 1931.
João M . Calado

Montijo ressurge
U m a das mais acertadas medidas que 

a actual Comissão Administrativa da 
Cam ara Municipal deste concelho adop
tou, foi sem duvida, a  da limpesa das 
frontarias dos prédios da vila.

E  é por efeitos dessa medida que 
Montijo ressurge.

Na parte da vila até hoje beneficiada 
por essa deliberação, ha  j á  alegria, res- 
piratse mais fundo, porque ao seu anti
go aspecto de miséria, de abandonada 
velhice, de antiga penúria, responde 
agora a casaria  com um a certa  garrid i
ce, com uma especie de renovação.

E  agora  que Montijo ressurge, que 
Montijo apresenta aceiadamente a quem 
a visita, seria um a bela ocasião para  a 
ilustre Vereação aproveitar e m andar 
pintar os nomes das ruas e os numeros 
de policia nas portas, deixando assim 
aos vindouros um exemplo de quanto po
de uma Vereação que, embora seja po
bre, tem vontade de produzir alguma 
coisa de geito.

Tanto mais que se nos afigura que 
sendo a p intura  dos nomes das ruas do 
encargo da C am ara  e a dos numeros 
das portas do encargo dos senhorios, á 
Cam ara não poderia adv ir  um grande 
dispêndio de receitas em tal serviço, 
que de tanta  utilidade é.

cerebro fraquíssimo, 
dias completamente louca, não mar
cando o seu reinado outra pagina 
histórica do que a mais absoluta dis- 
solvencia da grande obra administra
tiva de Portugal.

Podia ainda a piedosa rainha ter 
casado, por felicidade sua, com um 
principe criterioso e inteligente, que 
a aconselhasse na sua acção gover- 
nativa e lhe corrigisse os constantes 
erros administrativos, a todo o mo
mento constatados. Mas nem isso. D. 
Pedro III, foi o mais confesso esteio 
daquela corte fradesca e retroativa, 
e junto de sua augusta esposa, mar
cou apenas como reprocreador, e co
mo figura decorativa. E mais nada.

Cognominou a historia a infeliz so
berana de «piedosa». Tambem não é 
verdade. Piedade ? Porque abriu as 
portas do forte da Junqueira aos fami
liares dos Tavorase ao marquesinho 
de Gouveia, implicados na conjura 
para lhe assassinarem o pai ?

Mas essa piedade quedou-se indi
ferente, fechando os ouvidos aos gri
tos lancinantes dos presos politicos, 
encerrados no Limoeiro, e sugeitosa 
tratos e outras torturas inquisitoriais, 
aplicadas àqueles infelizes pelo feroz 
e carrasco intendente Pina Manique...

Nem sequer na sua própria descen- 
dencia aquela senhora foi feliz.

0  principe real D. José, faleceu 
precocemente, e de forma mais que 
suspeita. Não convinha por fornia 
alguma, que um dia viesse a ser rei...

Educado atravez os ensinamentos 
de Pombal, teve como particular pre- 
céptor, o criteriosissimo arcebispo de 
Tessalouica, espirito rasgadamente 
liberal, e admirador acérrimo da obra 
do grande marquês.

Nessa época, em Paris, Luis XVI 
sentia que lhe ruiam debaixo dos pés 
os degraus do trono que, a passos gi
gantes lhe iam abrindo dia a dia, 
uma réta sinistra que o devia levar 
á guilhotina, e, como um desespera
do agarrava-se, como um naufrago, 
a uma taboa de salvação, à obra for
midavelmente governaliva de Ré- 
chelieu.

A Inglaterra tinha jà  a visão do 
que viria a ser o corso napolionico, 
e alcandorava-se nos grandes ensina 
mentos de Cronvell.

Em Portugal na perspectiva de uma 
calamidade que, num futuro proxi
mo, viria afogar num mar de sangue 
a Europa inteira, no trono, que fora 
de gigantes, D. Maria I, impulsiona
da pelo seu cerebro desvairado, en- 
tretinha-se a fazer em pedaços, os 
decretos ultrapatriolicos do Marquês 
de Pombal! . . .

Que flagrante e triste paradoxo!
Tudo foi mesquinho e dissolvente 

naquele infeliz reinado, seguido e 
copiado miseravelmente por D. João 
VI, até à sua cobarde fuga para o 
Brasil ante a aproximação das tro
pas invasoras e desmanteladas de 
Junot.

Se esse monumento fosse um dia 
um facto, eu gostava de saber que 
espécie de legendas haviam de mar-

(icontinua na 4 .a pagina)
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A Heroina Anónima
A cartilha do comer

ciante
H a  tres dias que o velho Antonio 

M argala  aguardava  o oleo que a Capi
tania lhe costumava enviar.

D ebalde ele, passara as ultimas t a r 
des, desde a rocha onde estava insta
lado o farol, a p rescru ta r  o mar, na 
ancia de descobrir o pequeno bote que 
lhe devia trazer  o indispensável com
bustível.

— Deve ter sucedido alguma coisa de 
extraordinario  ! Talvez uma dessas re 
voluções que se dão constantemente na 
cidade . . . —  dizia o velho faroleiro p a 
ra  sua filha, a unica pessoa que vivia 
ali com ele, depois da morte da esposa.

Ao quarto dia o Margala, depois de 
constatar que o farol j á  não tinha oleo 
para  funcionar, tomou uma resolução 
energica. Iria  á p rocura  de oleo, na pe
quena canôa que tinha ali e apesar das 
seis milhas que o separavam  do mais 
proximo porto estabelecido na c o s t a . . .

— T u  não tens medo de ficar sosinha, 
não é verdade ? — Perguntou ele á fi
lha.

— Não pai. Vá descançado.
—  Bem. bem. O que eu não posso é 

estar  tranquilo com o farol apagado. 
Parece que estou sempre a ver  naufra
g a r  os navios que passam jun to  da cos
t a . .  .>

Acendeu o seu cachimbo atirou para 
dentro da canôa um pedaço de pão e 
uma garra fa  com agua e, empunhando 
o remo iniciou a viagem.

Antes, porém, de se afastar da rocha, ' 
a inda gritou á filha :

— Se vier  o bote da capitania, acen
de logo o farol!

*

A filha do M argala, chamava-se I r e 
ne, tinha vinte e dois anos, uma beleza 
singular e uma alma solitaria, como 
aquela própria rocha onde vivia desde 
tenra  idade.

Não conhecia ainda o amor e o casa
mento só lhe aparecia como uma nebu
losa sugestão do pai, quando este lhe 
dizia que a ia levar a passar alguns 
meses na cidade, em casa duma pa- 
renta .

E ’ certo que ás vezes ficava a pen
sar nos homens que viajavam a bordo 
dos vapores que passavam ao longe, 
mas esse estado de alma logo se desva
necia.

Sua grande  paixão era  o mar, —  o 
m ar que ela am ava sobre tudo e na 
contemplação do qual se quedava l a r 
gas horas.

Como am ava a solidão, a ausência 
do pai não lhe perturbou o espirito e 
foi .com a maior serenidade que ela se 
preparou  para  passar sósinha a noite, 
ali, naquela rocha isolada no m ar,  —  
naquela rocha que as ondas abraçavam 
em estremecimentos trágicos e volutuo- 
sos.

Mas logo que anoiteceu Irene  come
çou divisando ao longe, na linha jà  
quasi escura  do horizonte, um grande 
transatlantico, que lançava no mar cris
pado uma mancha luminosa.

Pouco a pouco esse navio vinha-se 
aproximando e Irene, habituada á róta 
seguida pela navegação, começou cons
tatando que ele perdia o rumo normal.

E ntão  um subito estremecimento, um 
presagio fatal, ela recordou-se de que o 
farol estava a p ag ad o !

Defronte daquela rocha outras rochas 
haviam, quasi submersas na a g u a , — e 
á medida que o navio se avisinhava, 
I rene  ia verificando o perigo que o am ea
çava.

E r a  preciso salvá-lo a todo o custo, 
para  que os /seus passageiros não en
contrassem ;ui uma morte irremediável,
— e num a subita resolução Irene  corre 
para  o farol, acumula as roupas de seu 
pai ô as suas próprias roupas, —• e lan 
ça-lhes depois fogo.

E r a  o unico recurso, uma vez que

ali não havia  um a unica gota de oleo.
Mas a chama brotada das roupas é 

pequena, insignificante, e tende em bre
ve a extinguir-se.

Contudo Irene  vai alimentando-a, pri
meiro com os lençoes, com os colchões, 
depois com os seus proprios vestidos.

P o r  fim, vendo que o navio ainda não 
estava fora de perigo e que a chama 
tende de novo a extinguir se, sem que 
nada reste para  avivá-la, Irene  entra  
em pleno desespero.

Mas neste momento o fogo agonisan- 
te passa da roupa para  as madeiras do 
farol, alastra-se, serpenteia, prepara-se 
para  tudo devorar.

Vae aniquilar-lhe a pequena mobilia, 
os objectos de seu pai, tudo o que p e r 
tencera  a sua mãi, vai inutilizar-lhe as 
economias, um a vez que a rocha está 
toda ocupada pelo farol e Irene  tem de 
escolher entre o fogo ou o mar.

Atónita, desvairada, a rapariga con
templa o rumo do navio, mas este ain
da não está fóra de perigo.

E  ela, então, resigna-se.
Com um simples balde de agua, po

de ainda aniquilar o incêndio. Mas não. 
P refe re  que ele alastre, que lhe devore 
tudo, mas que venha a ser uma chama 
grande, intensa, tragica, uma chama 
que afaste o transatlantico das rochas, 
uma chama que salve da morte aos pas
sageiros que nesse transatlantico v ia 
jam .

E  com uma estranha serenidade fica- 
se a contemplar o incêndio, que vai 
alastrando, que vai reduzindo a escom
bros a sua pequena casa, o pequeno 
edificio do f a r o l . . .

T.

Imprensa
Visitaram-nos :
«A M O C ID A D E», quinzenario que 

se publica na ridente vila de Ponte de 
Sôr, sob a inteligente direcção do Sr. 
Primo Pedro da Conceição, ao qual 
agradecemos a visita e as imerecidas 
referencias que nos faz. e com cujo con
frade vamos m anter  permuta.

«A F O L H A  DO SUL», velho bi-se- 
manario que se publica em Montemór-o- 
Novo, e de que é director o sr. Pedro 
J .  dos Santos, a quem agradecemos a 
visita e os manifestados desejos de pros- 
peridades.

« 0  M O N TEM O REN SE,,,  semanario 
defensor dos interesses de Montemor-o- 
Novo. que se publica sob a proficiente 
direcção do sr. Jaime Ernesto dos Reis, 
a quem «Noticias de Montijo» agradece  
a visita.

« 0  C O N D U TO R D E  AUTOM O
V E IS » ,  vigoroso defensor da classe dos 
chauffeurs, que se publica em Lisboa 
nos dias 10 20 e 30 de cada mez, sob 
a inteligente direcção do sr. Manuel Pi
res Rosendo, ao qual agradecemos a vi
sita e as referencias que nos faz, e com 
quem gostosamente vamos permutar.

«A VOZ P O R T A L E G R E N S E » ,  heb- 
domadario defensor dos interesses de 
Porta legre , que se publica sob a direc
ção proficiente do sr. Manuel Antonio 
Tapadinhas.

Agradecemos a visita.
0  nosso colega « 0  Barreiro», deu- 

nos a honra  de transcrever o artigo qne 
em primeira pagina inseríamos, intitula
do «A Nova Marinha de G nerra  Portu
guesa».

Agradecemos a honra.

Pedras soltas
Que te agrada em m im  ? 0 tédio 
que por li tenho, talvez.
Se um  dia viesse a amar-te, 
teu a m o r .. .  era uma vez . ..

Slav i

Levanta-te cedo. Esforça-te por 
chegar ao estabelecimento antes que 
o teu empregado.

Quando este chegar, não te deve 
encont') ar de perna cruzada atraz  
do balcão. Dar-lhe-ás um  bom exem 
plo, se te encontrar na arrumação 
dos artigos, a varrer a loja, a lim
par o pó, a conferir os livros ou a 
contar o dinheiro entrado. Se o teu 
empregado chegar fora da hora, 
atrazado, não sejas aspero. Vale mais 
um  conselho que um raspanso. Dá as 
tuas instruções logo pela manhã , pa
ra que durante o dia, na presença 
de clientes não te andem a fazer per
guntas. Marca os teus artigos , escre- 
ve-llie o preço para que o cliente leia, 
sem perguntar. Repara que muitos 
clientes são comodistas e julgam  que 
vos incomodam perguntando os pre
ços de varias coisas. Evita-lhes esse 
trabalho. Vai tu ao enco.itro do que 
ele te desejaria perguntar. F ixa os 
preços e não andes com altas e bai
xas de preços, que sô te prejudica
rão o teu negocio. Esforça-te por 
vender sempre pelo m ewio preço. 
Olha ê preferível «um passaro na 
mão, que dois a voar.» Se venderes 
a um a creatura por um preço e a 
outra por outro, essa que comprou 
mais caro não te terá em bôa conta 
e não mais voltará ao teu estabeleci
mento. E  a propaganda que ela po
de fazer em teu desabono ?!. Tem si
do esta a causa da ruína ãe muitos 
comerciantes.

Sede amavel para com o vosso 
cliente. Ele ê que le sustenta. A unca 
discutas, nem te encoleríses detraz 
do balcão ou dentro da loja. Se o f i
zeres, os teus clientes evitarão entrar 
no teu estabelecimento porque te ju l
garão um  malcreado e intractavel.

Faz um  reclame sincero daquilo 
que pretendes vender. Se usas de ar
timanhas ou por qualquer motivo 
atribues ás coisas predicados e qua
lidades que elas não teem, cavas a 
tua ruina. Não faças do teu estabe
lecimento feira, nem queiras fazer  
o papel de cigano. Procura ganhar 
a confiança de todos e verás a clien
tela aumentar. Sei  alguma vez rece
beres dinheiro a mais, restitui-o im e
diatamente; verás como essa pessoa 
te ficará reconhecida. Poderás con
tar sempre com esse cliente, que por 
toda a parte falará da tua honradez.

Colaboradores
Aos nossos estimados colaboradores, pe

dimos o especial favor, que muito agrade
cemos, de enviarem toda a sua colaboração 
directamente a esta Redaeço.

Anuncio
(l.a publicação)

No dia 6 de Maio proximo pelas 
15 horas, à porta do Tribunal Judi
cial desta comarca e pelos autos de 
execução fiscal administrativa que a 
Fazenda Nacional move contra Ma- 
riana Rosa e marido Domingos Men
des dos Santos, moradores no Pentea
do, vae pela terceira vez à praça, sem 
valor, para ser arrematado por quem 
maior preço oferecer, o seguinte: — 
Um predio rústico que se compõe de 
terras de semeadura, vinha, arvores 
de fruto, casas de habitação e arre
cadação, eira e poço, no sitio do Pen
teado, freguezia da Moita, descrito 
na conservatoria desta comarca sob o 
numero 9432 a folhas 109 do livro B- 
25, e inscrito na matriz rústica sob o 
artigo 411 e na urbana sob o artigo 
1124, foreiro anualmente em 9íf75, a

actualizar, ct>m laudémio de dezena, 
ao Marquez de Sampaio. — Pelo pre
sente e respectivo edital são citados 
quaesquer credores incertos para as
sistirem à praça e deduzirem os seus 
direitos.

Montijo, 25 de Abril de 1934.

0 Escrivão da l.a secção,

Alvaro Pedro Batista  Pereira

Verifiquei a exactidão.

O .Tuiz.de Direito,

J. Raposo

Arrematação Judicial
1.» Praça

Anuncio
(l.a publicação)

Pelo Juizo de Direito da 6.a V a
ra Judicial da com arca de Lisboa, 
no edificio da Boa Hora, se ha-de 
proceder, no dia 22 de Maio, pelas 
13 horas, e pelos au tos  de execu
ção hipotecaria que a C om panhia  
Geral do Credito Predial P ortuguês 
m ove contra Antonio M oraes C ar
reira Jun io r  e mulher, à  venda em  
hasta  publica pelo m aior preço ofe
recido acim a do que lhe foi a tri
buído, o predio abaixo indicado, 
que vai pela l . a vez à  praça e foi 
penhorado aos executados pela re
ferida execução.

A ARREMATAR:

Predio rústico no sitio do Brejo 
do Lobo, desta freguesia de M on
tijo, que se com põe de vinha, a r 
vores de fruto, terras de sem ead u 
ra e charco de agua, descrito n a  
Conservatoria do Registo Predial 
desta com arca  sob o n.° 7.668 a 
fls. 147 v. do Livro B 20 e inscri
to na respectiva matriz sob o art.° 
864.

VAI Á PRAÇA N O  VALOR DE 
E S C .05.............. 13.?68$00.

Para a praça são citados os cre
dores incertos.

Montijo, 30 de Abril de 1934.

0 Chefe da 2.1 Secção,

João Francisco Ramos

Verifiquei a  exactidão.

0 Juiz de Direito,

J. Raposo
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Arrematação Judicial
l .a Praca

Anuncio
(2.a publicação)

Pelo Juizo de Direito da co m ar
ca de Montijo, cartorio da 2 .a Sec
ção, escrivão Ramos, se ha de pro
ceder, no dia 6 de Maio proximo, 
pelas 15 horas, à porta do T r ib u 
nal Judicial desta com arca, s i tua
do na Rua D outor Afonso Costa, 
desta vila de Montijo, à  a r r e m a ta 
ção em hasta  publica, dos imóveis 
abaixo descritos, que vão á  praça 
pela l .a vez, pelos valores ig u a l
mente indicados, penhorados nos 
autos de execução hipotecaria que 
Francisco Maria Rodrigues C ardo
so, casado, proprietário, m orador 
cm Montijo, m ove a Jo sé  Pedro 
da Silva Beja, m ulher e outra, r e 
sidentes no lugar do Sam ouco, 
desta com arca.

A ARREM ATAR:

Predio urbano  situado no Lar
go  das Salgadeira?, do lugar de 
Sam ouco, formado por lojas e 1 .° 
andar, quintal e poço, varias  aco 
m odações e adeça, foreiro an u a l
m ente em $ 06  à C am ara  Munici
pal de Alcochete, descrito na C on
servatoria do Registo Predial des
ta comarca, sob o n.° 9.276 a fls.
20 do Livro B 25, e inscrito na 
matriz respectiva no arr.° 84.

Vai à  praça no valor de esc.os 
15.000$00.

Predio rústico no sitio da E s 
trada Real, ou Lagôa  dos Barros, 
freguesia de Momijo, com posto  
por terra de sem eadura, vinha e 
arvores de fruto, descrito na  C on
servatoria do Registo Predial d es
ta comarca, sob o n.° 5.305, a fls. 
111  v. do Livro B. 14 e inscrito 
na  matriz respectiva no art.° 197.

Vai á  praça no valor de esc.0S 
4.000$00.

Predio rústico form ado por te r
ras, v inha e arvores, sito no Brejo 
Pequeno, freguesia de Montijo, 
descrito na Conservatoria do Re
gisto  Predial desta com arca, sob o 
n.° 9.389, a fls. 85 do Livro B. 25 
e inscrito na respectiva matriz no 
art.° 1.003.

Vai à praça no valor de esc.os 
10.000$00.

Predio rústico com posto  por ter
ra de sem eadura, v inha  e arvores, 
sito na L agôa  da Viceira, fregue
sia de Montijo, que se acha  d es 
crito na Conservatoria do Registo 
Predial desta comarca, sob o n.°
4.709, a fls. 199 v. do Livro B. 12 
e inscrito na matriz respsctiva no 
art.° 1.026.

Vai à  praça no valor de esc.os 
8 .000$00.

fasenda que se com põe de terra 
de sem eadura, vinha, arvores e pi 
nhal, no sitio do Cuico ou Mar 
Negro, descrito na Conservatoria 
desta comarca, sob o n.° 9.275, a 
fls. 19 v. do Livro B. 25 e inscrito 
na matriz respectiva no a-1.° 1.141.

Vai à praça no valor de esc.os 
2 .000$00.

Predio rústico form ado por duas 
glebas, no sitio do Pau Q ueim ado, 
freyuesia de Montijo, que se com 
põe de terras de sem eadura , vinha, 
arvores, casa para arrecadação  e 
pôço, foreiro anualm en te  em 2$00 
e 4 galinhas  a $30 , à  M arqueza 
do Fayal, descrito na  C onservato
ria do Registo Predial desta co
marca, Fob os n .os 1.929 e 1.930, 
a fls. 181 e 181 v. do Livro B. 5, 
inscrito na matriz rústica no art.° 
636 e na u bana nos a  t.os 2.295 
e 2.296.

Vai á praça no valo de esc.0£ 
5 .936^00.

Pa a a  p aça são citados os c e- 
dores incertos.

Montijo, 16 de Abril de 1934.

0 Chefe da 2.a Secção,

João Francisco Ramos

Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito,

J. Raposo

Arrematação Judicial
l.a Praça

Anuncio
(2.a publicação)

Pelo Tribunal Judicial da 3.a Vara 
da comarca de Lisboa, cartorio da
2.;t Secção, se ha-de proceder, no dia 
18 de Maio próximo, pelas 13 horas, 
à arrematação do predio abaixo in
dicado, que vai â praça pela l .a vez, 
pelo valor igualmente indicado, e 
que será adjudicado a quem maior 
lanço oferecer acima da sua avalia
ção, nos autos de execução hipoteca
ria que a Companhia Geral do Credi
to Predial Portuguez move a José 
Custodio Cabrita e mulher.

A ARREMALAR:

«Predio composto de rez do chão, 
primeiro andar e sótão, dois armazéns 
que servem de fabrica de cortiça e 
quintal, sito na vila de Alhos Vedros, 
d’esta comarca^ na Rua Cândido dos 
Reis, por onde confronta pelo nascen
te, confrontando do norte, sul e poen
te com ruas publicas.

VAI A’ PRAÇA NO VALOR DE 
ESC.03. . . .  50.610100

Para a praça são citados os credo
res incertos.

Montijo, 16 de Abril de 1934.

0 Cliefe da 2.a Secção,

João Francisco Ramos

Verifiquei a exactidão.

0 Juiz de Direito

Anuncio
(2.a publicação)

No dia 13 de Maio proximo futuro 
pelas 15 lioras, à porta do Tribunal 
Judicial desta comarca, e pelos au
tos de execução hipotecaria que An
tonio Gomes Patego, casado, proprie
tário, morador nesta vila, move con
tra José Manoel Aguadeiro Junior e 
mulher, moradores no sitio da Hor- 
tinha, freguesia de Sarilhos Grandes, 
vae pela primeira vez à praça para 
ser arrematado por quem maior pre
ço oferecer acima do valor da sua 
avaliação, o seguinte: — Um predio 
urbano que se compõe de trez mora
das de casas baixas, sendo duas de 
habitação e uma de arrecadação, com 
quintal e neste um poço e tanque, no 
sitio da Hortinha, desta comarca, fo
reiro anualmente em cinco escudos, 
sem laudémio, descrito na conserva
toria desta comarca sob o n.° 8706, a 
folhas 104 verso do livro B-23, que 
vae à praça no valor de 10.000,$00. 
Pelo presente e respectivos editaes 
são citados quaisquer credores incer
tos para assistirem â praça e deduzi
rem os seus direitos.

Montijo, 21 de Abril de 1934.

0 Escrivão da l.a secção,

Alvaro Pedro Batista  Pereira

Verifiquei a exactidão.

O Juiz de bireito,

J. Raposo

Anuncio
(2.a publicação)

No dia 13 de Maio, proximo, pelas 
15 horas, à  porta do Tribunal Judi
cial desta comarca, pelos autos de 
carta precatória, vinda da Comarca 
de Vila Franca de Xira, extraida dos 
autos de execução por custas e selos 
que o Ministeria Publico move con
tra Carolina.Maria da Conceição, de 
Vila Franca de Xira, vai pela primei
ra vez à praça, para ser arrematado 
por quem maior preço oferecer aci
ma do valor da avaliação, o seguinte:

O direito e acção a metade de uma 
casa terrea, sita na Rua do Forno, da 
vila de Canha, avaliada em 500í$00

Pelo presente e respectivos editais 
são citados quaisquer credores incer
tos para assistirem á arrematação e 
deduzirem os seus direitos.

Montijo, 23 de Abril de 1934.

O Escrivão da 3.a Secção,

João Frederico de B rito  F igue irôa  Junior

Verifiquei a exactidão.

0 Juiz de Direito,

J. Raposo

Este numero fo i visado 
pela comissão ãe censura

Eduardo Gonçalves
Construtor oivil 

I. I. I_
INSCRITO NA C. M. L. SOB O N.° 308 

Projectos — Construções Civis e Industriais — Cimento armado 

■ ORC A M E N T O S

Rua França Borges, A. A. A, MONTIJO

Prefiram sempre os acreditados adubos desta 
O ,  marca para todas as suas culturas

5  PEDIDOS A^  Jp Wm ^
ompanhia H orticula

MARCA REGISTADA
Quinta das Virtudes — PORTO

Arvores de fruto e florestais, Roseiras, Videiras Sementes, Enxofre 
Sulfato de cobre e todós os artigos agricolas. Não façam as sua 
compras, sem consultar o nosso catálogo que se envia grátis.

Maquinas de escrever
Reparações e Reconstruções em todas as marcas de maqui

nas de escrever.
Consertam-se tambem Grafonolas, Aparelhos de precisão, ma

quinas Calculadoras e Registadoras.
Fitas para todas as marcas de maquinas de escrever.
Papel carbon e peças de Recambios para todas as marcas de 

maquinas de escrever.

BAIRRO NOVO, N 7 V e n d a s  N o ^ / a s

Predio rústico form ado por um a J. Raposo
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Porque não!
Firmado por Alves Gago, nome 

amigo que na pequena imprensa da 
provincia tão conhecido e tão justa
mente respeitado é, publicou «Noti
cias de Montijo» em seu numero de
29 do mez findo, um artigo intitulado 
«E porque não ?», no qual aquele ilus
tre articulista vem à barra, por não 
concordar com um outro artigo pu
blicado no mesmo jornal e reprodu
zido pelo nosso colega «Barreiro», 
em que condenavamos em absoluto a 
«industria dos abortos».

Entrando em considerações varias, 
aliaz muito aceitaveis no juizo daque
le ilustre articulista, e a que, fazer 
referencia, seria talvez tomado como 
um desafio para futura polemica, res
pigamos apenas do seu citado artigo, 
tres periodos e sobre eles formulamos 
a nossa pergunta, esperançados em 
que alguem nos responda satisfatoria
mente.

« ........e não porque na minlia opi
nião ele constitua crime contra qual
quer ser vivente, — simples protoplas
ma em formação, matéria, e nada 
mais».

« ....... para que hão-de vir a este
mundo os filhos dos tuberculosos, dos 
sifiliticos, dos alcoolicos, e dos anor
mais ?»

E ainda.
«E os filhos dos desgraçados, dos 

miseráveis, dos párias da sociedade ? 
Quein os sustenta ? etc.»

O ra . . .
Antes e ainda dos fundilhos dos 

calções começarem a crear lustro nos 
bancos da escola, já  nós estávamos 
fartos de ouvir dizer ao professor aue 
era utn crime de lesa humanidade 
destruir os ninhos dos passarinhos e 
estragar-lhes os ovos (simples proto
plasma em formação, matéria, e na
da mais).

Como se compreende que a socie
dade reconheça aos passarinhos o di
reito ao defeso no tempo das suas 
creações e aquele ilustre articulista 
não reconheça ao homem o direito a 
esse mesmo defeso no período da sua 
gestação ?

Para que hão de vir a este mundo 
os filhos dos pardais, das calhandras, 
das codornizes, dos gaios e de tanta 
bicharia que é o flagelo do pequeno 
fazendeiro e até do grande agricul
tor, pois que lhe comem as sementes 
e as plantas mesmo, mal que ela co
meça a procurar a luz do dia?

E que obrigação tem o homem do 
campo de sustentar toda essa bichesa 
daninha e qual o motivo porque ele 
é obrigado a respeitar os ninhos dos 
passaros e a não destruir os seus ovos, 
simples protoplasma de hoje e ama
nhã inimigo figadal do dinheiro e do 
trabalho do homem ?

Para que amanhã os paidais se mul
tipliquem, as calhandras sejam aos 
cardumes, e as codornizes e gaios se
jam tantos que duma só pancada des
truam as sementeiras e Obriguem o 
agricultor á abandonar as terras?

Não obstante a muita consideração 
que nos merece o ilustre articulista,

a opinião que expede no seu, aliaz 
bem redigido artigo, não tem cabi
dela.

E não podemos, por razão nenhu
ma, concordar que no barco do lixo, 
na sargeta da rua, no desaguar do 
colector e no patamar de qualquer 
escada, sejam constantemente encon
trados fetos de quatro, cinco, e por 
vezes alguns com mais meses de ges
tação.

E já  de uma vez vimos bojando no 
Tejo, trez desgraçados, já  feitos, e 
que o mais pequeno teria cinco me
ses de gestação, amarrados por uma 
corda, como qualquer cambada ds 
enguias!

Não pode ser.
• E porque não pode ser, embora 

com isto contrariemos o ilustre arti
culista, e nosso muito presado ami
go, repetimos:
Mães assassinas, não pode ser!!!

Xis

Imerecida homenagem
(conclusão)

car no seu pedestal! Com verdade e, 
dentro da historia, nenhuma que po
desse honrar a memória da infeliz 
soberana. A construção da basilica 
da Estrela? Mas isso é, simplesmen
te um padrão a atestar, a çua incúria 
administrativa!

Nesta hora de ressurgi mento na
cional, em que todos os portugueses 
exultam pelo engrandecimento pa
trio, jà  tão brilhantemente iniciado, 
a construção do monumento a D. Ma
ria I viria perpétuar um passado da 
mais absoluta decadencia nacional.

A estatua que encimaria o monu
mento, representativa da rainha, fi
ca, e fica muito bem onde se encon
tra ha muitos anos, no museu arqueo- 
logico do Carmo.

As quatro esculturas decorativas 
que deviam esquinar a base inferior 
do monumento, devem ficar onde es
tão, ornamentando, em Lisboa, a 
Avenida da Liberdade.

E’ desta forma que deve ficar so
lucionado semelhante assunto.

Que, aliás, já o foi, e ha muitoâ 
anos.

Haja, pois, critério em semelhante 
iniciativa que, embora á primeira 
vista, possa parecer não ter impor
tancia de maior, encerra contudo em 
si, graves responsabilidades.

Peixoto

Izidro Pena Chandeiier Duarte
Advogado na Procuradoria Ribate

jo. Consultas jurídicas ás 2.as e 5.aS 
feiras das 12 ás 18 horas.

Travessa do Tribunal
Montijo

Cerealeiros
Não segurem as suas cearas sem 

consultarem a Procuradoria Ribate
jo, que vos faz as mais baixas taxas, 
sem receio de competencia.

Travessa do Tribunal
Montijo

Pró-Montijo
Quem como nós tivesse percorrido 

os bairros do Mouco, Serrano e do 
Laranjo e tivesse visto o estado de 
abandono a que os mesmos teem es
tado votados, admirar-se-ia do aspec
to que os mesmos hoje apresentam.

Porquê ? — perguntarão os pessi
mistas— já  estão calcetados, teem 
esgotos, são já  considerados como 
pertencentes ao concelho de Montijo?

Não, — responderemos nós, — não 
estão as suas ruas ainda devidamen
te calcetadas, os prédios que os com
põem ainda não teem esgotos, mas 
são considerados como pertencendo 
ao concelho de Montijo porque já por 
ali passa a vassoura municipal e ao 
seu aspecto repelente de outros tem
pos, respondem agora com o aspecto 
de um regular aceio, coisa que nun
ca ali tinhamos visto.

Não, ainda não estão as suas ruas 
calcetadas, os prédios que os com
põem ainda não teem os esgotos ne
cessários e até mesmo indispensáveis 
nos tempos que vão correndo,— mas 
se voltarem os olhos para alguns pré
dios existentes mesmo no centro da 
vila, vereis que tambem ainda não 
teem esgotos.

Se volverem os olhos para algumas 
ruas, mesmo nos pontos principais da 
vila, veremos que as mesmas ha mais 
de três ou quatro anos que estão por 
calcetar, e se quizerem saber porquê 
este estado de abandono a que esta 
vila vinha sendo votada, basta pensa
ram que a Camara Municipal deste 
concelho não tem verba para de pron
to ocorrer a todas as despesas que 
tem a fazer.

Mas porque não tem a Camara 
verba para essas despezas urgentes e 
inadiaveis ?

Porquê ?
Ah ! A h ! Ah !
Porque todos exigem melhorias 

mas ninguém quere contribuir para 
que a Camara tenha tecei tas que a 
coloquem em condições de mandar 
proceder aos melhoramentos que a 
vila exige.

Porque em Montijo só se ouve di
zer :

A praça da Republica já  ha muito 
que devia estar a j a rd in a d a ;— ha 
anos que se levou o colector de es
gotos até ao meio da Rua Afonso 
Costa e não se concluio, ficando a 
dois passos do mar, nem se cal etou
o pavimento da rua, não se sabc por- 
què;^— não temos chafarizes caPazes 
para o nosso povo se abastecer de 
agua: — não temos uma central elec- 
trica que nos garanta a iluminação 
de toda a vila; — não temos um ma
tadouro municipal que corresponda 
ás necessidades e ao valor da terra ; 
não temos um lavadouro municipal; 
—não temos isto e não temos aquilo, 
e não sabemos porquê.

Pois nós sabemos e vamos dizê-lo.
Não temos jà  algumas de todas 

essas coisas precisas, porque a Cama
ra Municipal de Montijo ainda não 
lançou impostos com que crie recei
tas precisas para essas despesas.

Quando a actual Vereação da Ca
mara Municipal de Montijo lançar um

imposto sobre cada saco de milho que 
entrar no concelho, sobre cada cabe
ça de gado de qualquer espécie que 
aqui for abatida, sobre cada fardo de 
cortiça que se destine ao concelho 
ou que por aqui transite, quando 
quizer explorar as licenças dos esta
belecimentos que fechem as suas por
tas depois da hora vulgar do encer
ramento do comercio, quando não 
consentir que os vinhos e seus deri
vados percorram o concelho sem pa
gamento de um imposto, a exemplo 
do que fazem outras Camaras, quan- 
explorar capazmente as licenças de 
toda a espécie de veículos; quando 
não consentir que seja quem for guie 
um carro sem ter a competente li
cença de conductor; quando mandar 
multar todas as creaturas que teem 
pias em casa e ainda veem á porta 
da rua despejar a tijela; quando as 
madraças forem multadas por virem 
á noite despejar o caixote do lixo á 
borda do passeio, para se não darem 
ao trabalho de se levantarem a horas 
de o despejarem na carroça; então a 
Camara pode ocorrer com mais rapi
dez ás necessidades da vila porque 
já  tem receita que lhe permita fazer 
todos esses melhoramentos com mais 
rapidez do que as Camaras transac
tas.

M as,... quando a Camara Munici
pal do concelho de Montijo crear to
dos esses impostos e organisar os seus 
serviços de forma a que todos sejam 
obrigados a pagar-los, ninguém quere 
melhoramentos na terra, porque to
dos querem tudo . . .  menos pagar im
postos.

Nao jures!
Antes que eu queira guardar;
Para mim o teu segredo !
Sou forçado a duvidar,
Com franquesa tenho medo.

Sempre que falas comigo,
Nunca dizes a verdade;
Julgas ter um inimigo,
Toda tu és falsidade.

Vais dizer de mim aos mais,
E  dos mais dizes a mim;
Arranjas mentiras tais 
Que acabam por não ter fim !

Passas os dias sómente ;
Mostrando a todos desdem !
Dizes mal de toda a gente:
Quando és pior que ninguém.

Confesso que tenho pena;
E  lamento a tua sórte .. .
Mas defender-te, pequena,
E ’ preferível a morte!

Ventura Abrantes
Montijo Abril de 1934

Casa de vinhos
Bem situada, com Vazilhame, bal

cão, e todos os utensilios indispensá
veis.

Para ver e tratar com Fernando 
Ferreira.

Montijo

Dinheiro
Empresta-se sobre propriedades 

rústicas e urbanas, para qualquer 
parte do Paiz.

Nesta redação se diz.


