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À (as 
Fizemos num dos últimos 

números, uma ligeira refe
rência à lamentável falta de 
interesse que, atirou para o 
esquecimento, esta encanta
dora obra que uma Comissão 
de Montijen!Jes, pretende 
levar a efeito. 

Teve essa legenda (pois 
nos estamos referindo â 
prosa que a com pan h a v a 
uma fotografia publicada 
no n.0 39 de cA Província») 
o condão de espevitar os 
ânimos da «Comissão Pró
·Casa da Criança de Mon
tijo». · 

E, aparte a dese,legancia 
com que, nalgumas passa
gens da carta que publi
cámos no último número, 
se pretende visar este jor
nal, muito nos alegrou a 
certeza de que não está 
inactiva a referida Comis
são, nem está desintues
sruifl ... quando mui to o seu 

loponímia 
pelo Prof. José Manuel Landeire 
(Continuação do num. anterior) 

Alvitramos, hoje, à futura 
Comissão Toponímica que1 

na elaboração deste traba
lho, sejam lembrados, em 
primeiro lugar, os filhos do 
Montijo e seu Concelho; em 
segundo lugar, aqueles que, 
nao sendo naturais daqui, 
tenham de algum modo pres
tado relevantes serviços a 
esta terra; e, por último, 
figuras e datas históricas, 
relacionadas com a vida do 
Montijo ou com a vida da 
Nação. 

Pelo que expusemos opina
mos que deve conservar-se 
o nome de Rua da Barrosa, 
em homenagem à celebre 
quinta do mesmo nome, em 
que iã se fala no tempo de 
D. João I, e que de igual 
modo se conserve o nome 
Rua da Bela Vista e se ofi
cialize o nome à Rua Da
mião de Pinho, nomes estes 
que o se11hor Ruy de Men
donça alvitrava que se subs
tituíssem por outros. 

Estes nomes, dados pelo 
povo aos respectivos arrua
mentos, constituem, como 
já dissemos, páginas mono
gráficas desta linda vila 
ribatejana que, primitiva
mente, se chamou Aldeia
-Galega do Ribatejo. 

(Colttinua na pagina 5) 
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silêncio pode-se atribuir a 
um desânimo colectivo, por 
parte dos elementos que a 
compõem. 

Os porquês desse desâ
nimo, são-nos dados no de
correr da extensa carta, sem 
no entanto nos ser fornecido 
qualquer elemento que nos 
habilite a considerar acti
vidade productiva os tra
balhos desenvolvidos de há 
um ano a esta parte. 

A não alusão à «Casa da 
Criança» durante estes dez 
meses em que ~A Província» 
se tem publicado, filia-se 
pois na convicça.o em que 
estávam<'s de que por la
mentável falta de enteresse 
(não da Comi9São, mas sim 
daqueles que foram solici
tados a colaborar, do pú
blico, das autoridades, das 
organizações afins, etc) a 
ideia tinha caído no esque
cinunto e havia terminado 
portanto a acção da Comis
são organizadora. 

Essa con vicçâo mais se 
arreigou no nosso espírito, 
com o silêncio profundo que 
os elementos que a com-

. põem, sempre manifestaram 
sobrtt o assunto, ainda 
mesmo aqueles que honram 
com a sua colaboração este 
sematlário. 

Do alto do seu pedestal, 
a «Comissão Pró-Casa da 
Criança» julgou de obri
gação nossa solicitar-lhe en
trevistas ou elementos de 
informação. 

Sim senhor. Não teríamos 
tido pejo algum em o fazer, 
se soubessemos que ainda 

Ano Velho 
Noite de Dezembro, chu

vosa e fria- a última do 
ano. 

O Velho passa rente às 
paredes da rua deserta. Trás 

o r--------------~ 
António Gorcez do Silvo 

as mãos abrigadas nos bol
sos sem fundo, o chapéu 
enterrado, a gola erguida 
para lhe cobrir o queixo que 
treme. Caminha curvado, 
tateando, vacilante nos pas
sos, decré:pito e quase sinis
tro-um tarrapo dalguém 
que mal existe , morrendo aos 
poucos, em cada instante 
que passa. 

Onze badaladas, tristes, 
batem no campanário. 

E o Velho caminha agora 
mais curvado ainda, mais 

existiam, como organização 
.activa. 

Afinal, era desâ1zimo 1 

* * * 
~as,nãoécom palavriado, 

mais ou menos brilhante, 
mais ou menos burilado que 

(Continua na pdgina 2) 

Depois~ de ume sem,.na 
de interregno 

I CIIIIPSI il !PUIOIIflll 

•• rutttl 
eonlinue • sue march.a 

triunfante. 

Veja na página 6 o re
sultado desta iornedo 

Vai por esse Mundo uma 
desordem que não é só de 
caracter económico, político 
e social mas também moral. 

UM ARTIGo----

1 de Rollin de Macedo 

O desequilíbrio que se 
observa no Mundo contempo
râneo é essencialmente espi
ritual. Este Universo caótico, 
desordenado, v i vê-m o -I o 
desde quando o Homem se 

Ano Novo 
trémulo, como se as onze 
badaladas desprendidas do 
bronze, tivessem caído sobre 
ele. 

A custo se pode arrastar. 
Melhor seria tombar ali
e a noite, esta noite chuvosa 
e fria, lhe dissolver as carnes, 
lhe arrefecer o sangue para 
sempre. 

Mas terá ainda que supor
tar o esforço penoso de vi
ver uma hora- uma hora 
de angústia e de saudade, 
no balanço duma vida cheia 
de alegrias de mágoas, de 
sorrisos e lágrimas- duma 
vida marcada, minuto a mi
nuto, hora a hora, pelo dra
ma duma existência feita de 
prélios selvagens, de pai
xões, de amor e ódio, de 
fracassos e vitórias ... 

E tudo isto lhe afadigara 
(Continua na página 5) 

c 
Da janela da minha tebaida 

vejo os homens curvados 
sobre a terra, zumba-que
-zumba, virando no ar a en
xada que revolve a côdea. 

O gesto é o mesmo de 
sempre. Tem feito correr 
litros de tinta ! 

No entanto, continua a 
sugerir ao observador as 
mais diversas e curiosas con
siderações : 

-As mAos sobem ao alto, 
como numa prece clamorosa, 
e descem depois, num arco 
impressivo, até o golpe que 
abre as guelas e traz à su
perfície as camadas inferio
res do solo cansado. 

Há geometrta, há poesia e 
beleza do g~sto atávico. 

Por sobre o risco positivo 
da enxadada estende-se a 

transformou em máquina. 
A crise dos nossos tem

pos não é, como poderá pa
recer à primeira vista, fun
damentalmente económica', 
nem polírica, nem social ; é, 
antes, espiritual. 

O progresso da máquina 
proporcionou ao Homem de 
hoje um máximo de conforto, 
de bem-estar material, más 
não lhe deu a felicidade so
nhada, porque, afinal, ele 
criou para si próprio uma 
série de graves problemas. 

A desordem económica 
domina a vida dos povos 
mas o desequilíbrio polftico
-social não é menor. Se 
houve, realmente, um au-, 
mento considerável de bem
-estar material, uma produ-

(Continua na página 5) 

APROVÍNCIA. 

Vista larga 

- Ontem vi a tua 

mulher na baixa, mas 

ela não me viu. 

- Bem sei, ela di.s- , 

se-me. 

v a 
graça estética do significado. 

(Ele, bem vistas as coisas, 
pode até haver poesia na 
mais charra prosa. Questão 
de idealismo ou de lite
ratice •.. ) 

POR 

ÁLVARO VA 

E eles lá andam, curvados 
sobre a terra, zumba-que
zumba ... 

Aquela é a prosa dura, 
áspera, esgotante; mas os 
poetas, sempre inclinados ao 
lirismo, mandam-lhes quen
tes estrofes, saudações estri
dentes, versos fúlvidos. 

Os prosadores, por sua 
vez, atiram-lhes produções 
bombásticas, realistas, neo 
realistas, de efusas flores
cências; mas a verdadeira 
prosa está nas energias físi
cas dispendidas, na luta de 
amanhia que zupa e traga. 

Os jornalistas dedicam -
-lhes c r ó n i c as faiscantes, 
com pilhas de imagens e de 
pormenores, direitamente às 
figuras mártires e aos leito
res esportulantes. 

E a prosa, e o verso, e a 
reportagem, escoldrinhando 
o que podem explmar a bem 
dos seus intentos, não repa
ram, ou fingem não reparar, 
na parte dolorosa e angus
tiosa da violenta profissão. 

Pobre cavador! 
Todos os elementos da 

Natureza são contra ele. 
O sol derrete-o, a chuva 

escharca-o, o frio trespas
sa-o, a geada e a neve enre
gelam-no, o vento fustiga-o, 
o raio fulmina-o; e ele, fiel 
à sua missão de desbravar 
a terra e dar à mesa de to
dos, grandes e pequenos, 

(Continua na página 5) 
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dia a dia ((.,\ Provi ncbu agradece ae
11 

•ibilizada os voto8 de Boa' 
Festas que lhe enviaram:;\~ 
demia Musical União e Tra 
balho de Sarilhos Grand,a 
Conjunto Musical Unidoa do 
jazz, Alto Eiltanqueiro; Grupo 
Columbófilo Vilafranquen8e 
Vila Franca de Xira; Comissà~ 
das Festas Populares de s 
Pedro, Montijo; Bairros Unido; 
Futebol Clube, Montijo; Filipe 
Domingos, produtor da (Pu. 
~ina Filatélica» no Rãdio Ri. 
oatejo, Santarétn; Papelariü 
Fernandes, (que acompanh04 
os seus votos de Boas Festu1 
com um útil calendário) 
Lisboa; Joaquim Mende; 
Capela, Mo n tij o; Ba nc 0 
Português do Atlântico e 0 
seu digno Gerente Sr. Virgílio 
Ferreira; Visconde de Almeida 
Garrett (que acompanhava o1 
seus votos de Boas Festas corn 
um donativo de 30$00 para o8 
nossos pobres); Capitão Ja. 
cinto Antonio l''t•ade Júnior, 
muito digno Delegado dos 
Serviços de Censura à Iru. 
prensa, Setúbal; Helder da 
Costa Verís~imo, ilustre &e
rente da agência em Monujo 
do Banco Espírito Santo e 
Comercial de Li~<boa. D. 
Edtwrda Ventura Leite, Lia. 
boa; José Antonio Moedas, 
Heja; Antonio Rosado, Lisboa: 

Médicos 
Ir. ilcides Cunha 

Montijo -Sarilhos Grandes 

Dr. Àvtlino Rocha Barbosa 
Das 15 às 20 h. 

R. Almirante Reis, 68, 1,0 

Telef. 026245-MONTIJO 

Dr. lduordo Got~ts 
Consultas todos os dia às 17 hora~. 

R. Machado Santos, 6-1. 0 

Telef. ~~6o18 :;-' MO~TIJ.? 
\ , l \ . . . ' · . . 

\ \ . \ • .. I 

Dr. faosto Mtivo 
Largo da Igreja, 11 

Das to às 13 e das 15 às 18 h 
Telef. 026256 - MONTIJO 

Or. l. Sousa Correia 
CLINIC.\. DENTÁRIA 

Dentes artificiais e consertos 
Consultas todos os dias 

das 11 às 13 e das 15 às 17 horas 
Rua Bulhão Pato, 58- MONTIJO 

------
Dr. M. Santos Cruz 

Interno dos hÕsp. civis de Lisboa 
o~enças da boca e dentes 

Dente~ artificiais 
Consultas às 2.•s e 6. •s feiras 

às 14 horas. 
R. Bulhão Pato, 7- Montijo 

Ir . f. Sepulvda da ftuueco 
INTERNO DE PEDIATRIA 
(Doenças das crianças). dos 
Hospitais Civis de Ltsboa 
Passou a dar consultas todos 
os dias às 8 e às 15 horas na 

R. D. Estefãnia, 81 r/c. 
Telef. 51589 LISBOA 

------
Dr: Isabel G.,mes Pires 

J<:x-Estagiária do lnstitu.to 
Português de Oncologta. 

Doenças das Senhoras 
Consultas às 3. as e 6. as feiras 

R. Almirante Reis, 68-1. 0 -Montijo 
Todos os dias 

Rua Morais Soares, 116-1.0 

LISBOA Telef. 48(í49 

Parteiras 
ftUsbela Yictória Pina 
Parteira- Enfermeira 

Partos, injecções e tratamento~ 
Rua Sacadura Cabral, n.c 50 

MONTIJO 
---- ·-

Ausust• marq. Charneiro moreira 
Parteira-Enfermeira 

Diplomada pela Faculdade de 
Medicina de Coimbra 

Rua Tenente Yaladim, 29-1. 0 

MONTIJO 

Advogados 
Dr. Alberto Cardoso do fale 

[,.:critório : Praça da República, 4c5 
MONTIJO · 

Dr. laúl Elias A~io 
Montijo- Telef. 026252 
Praça do Quebedo, 1 -r/c. 

Telef. 2240- Setúbal 

Atenção 
Vendem-~e duas beas mo

t·àdiag, com 5 divisões. 
Fazem-se moradias de en

comenda com chave e escri
tura na mão. 

Tomam-se de empreitada e 
por administração todos os 
U'!l balhos que di~am respeito 
à construção civil. 

Trata-;se telefone 0'28452. 

À (asa da (a·ianca 
r 

de Montijo 
(Contimzaçáo da 1.• página) 

se resolvem estes ou outros 
problemas similares. 

Não é com polémicas es
téreis ou controvérsias sem 
finalidade que se fazem 
Casas de Crianças. 

Não é com amuos ou in
•vejas, remoques ou diatri
bes -que se levam a bom 
fim obras de tal enverga
dura. 

Por isso, e por aquilo e 
ainda pela afirmação que 
consta da carta a que nos 
reportamos : 

. . . ((A C asa da Criança 
de Montijo», será uma rea
lidade. . . mas com a céJla
boração de todos e muito es
pecialmente de quem nos 
queira tratar com lealdade 
e sem i dei as preconcebidas .. . » 

Aqui declaramos alto e 
bom som o nosso incondi
cional apoio, mais, a nossa 
incondicional colaboração 
-leal-- provámo-la com a 
publicação integral da carta 
enviada- e sem ideias ore
concebidas, pois de êon
trário, não nos daríamos ao 
trabalho de escrever estas 
linhas. 

Esperamos que a Comissão 
fique agora mais animada e 
convencida qne pode utili
zar as nossa colunas livre
mente, para propaganda e 
consolidação da mimosa e 
tão importante como im
prescindívelobra- cA Casa 
da C1'iança de MontijrH. 

·Aqui estamos, de braços 
abertos para os receber ... 
e se for preciso. . . para 
trabalhar. 

RUY DE MEMDONÇA 

A passagem do Ano 
Organizada pela 

Tertúlia 
A Dhecção da Tertúlia Tauro

máquica de Montijo, resolveu este 
ano fazer a sua u~ual festa de fim 
de ano, no Salão da S. F. 1. 0 O. 
gentilmente cedido para esse 
efeito. 

O baile que esteve animadíssimo, 
foi abrilhantado pelo Conjunto 
Musical UNIDOS DO J AZZ, com 
o seu acordeonista António Chitas, 
e vários amadores· da nossa terra 
fizeram-se ouvir em agradáveis 
números de canto, tendo também 
apresentado uma pequena rábula 
sobre a pasaagem do ano que foi 
muito aplaudida. . 

Interpretaram os núme1·os de 
variedades com geral agrado os 
amadores: Toda Gordinho, l\Iaria 
Izaura, Maria Tomázia, Arlindo 
Silva, Moisés Soares, António 
Carlos, José Emídio, Antónic Ta· 
vares e Francisco Cacheirinha; e 
no diálogo alusivo ao novo ano, 
algumas poesias e novos diá· 
Jogos: .José .Júlio Rodrigues e 
António Sacouto. 

Antóuio Chitas, acompanhou e 
muito bem todos os números de 
música, com o seu explêndido 
(~;acordeon•. 

Foi pois uma interessante festa 
cuja organização muito agradou, 
tendo-se prolongado em plena ani
mação até cerca das 6 horas da 
manhã. 

Gratos pelo convite que nos foi 
dirigido. 

O 47. o Aniversário 
dos Bombeil·os Voluntá1·ios de Moritijo 

Esta tão humanitària como útil 
corporação, comemorou no dia 31 
de Dezembi'O, o seu 4'1. 0 aniversá
rio. 

:\'lantendo uma tradicão hà mui
tos anos inidada,levarám os brio
sos voluntários montijenses, a 
efeito, singela mas expressiva festa 
de confraternização, entre o corpo 
activo, Direcção e alguns convi
dados. 

O jantar que se realizou na sede 
da corporação, foi presidido pelo 
Snr. António João Serra Junior, 
Presidente ela Comissao Adminis
trativa e a ele assistiram além de 
todos os Bombeiros. o Snr. Custó
dio Moreira, Tesoureiro da Asso
ciação, Snr. Dr. :\lanuel Paulino 
Gomes, Ruy de Mendonça director 
do nosso jornal e o representante 

· da Comissão das festas de S. Pedro, 
Snr. Joaquim Gregcírio. 

De lamentar a ausência Je 
muitos convidados, especialmente 
daqueles que mais não fosse, por 
dever doscargos queocupam, 
nunca por forma alguma deve
rÍam faltar com a sua p'resença, 
nestas tão simpáticas· reuniões de 
confraternização. 

·Faz-nos realmente pena, ver· que 
o entusiásmo, o amor e o carinho da
quele punhado de homens, alheios 
ao seu bem estar, p1·ontos para a 
primeira chamada, abandonando 
mulher e filhos. amigos ou praze
res, não seja secundado, e~timu
lado, devi.damente compreendido 
e apreciado. 

Por isso não nos surpreende que 
o pO.I'O de Montijo, quase nem se 
tenl1a apercebido elo anivef·sário 
da sua Corporação de Bombeiros. 

Nós, estivemos lá, para lhes le
varmos as nossas saudações, os nos
sos veementes desejos de um ano 
novo feliz e próspero, e os para
bens sinceros por mais este ani· 
versário. 

Yotos fazemos no final desta no
tícia, que no . próximo ano, se 
Deus nos der vída e saúde, lá nos 
encontremos de novo, mas então 
o frio zws corpos e nas almas 
que agora sentimos, no 
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Anúncio 
(1." Praça) 

Por este se anuucia que no 
no dia 24 de Janeiro pela>S 10 
horas, à porta do Tribunal 
Judicial deE:;ta comarca, se 
há-de proceder à arrematação, 
em hasta pública, do prédio a 
seguir det4ignado c pelo maior 
preço que for oferecido acima 
âo valor abaixo indicado. 

Prédio 
Um prédio de rés-do-chão c 

1.0 andar, sendo o rés-do-chão 
aplicado a estabelecimento de 
mercearia e o 1. 0 andar ocupado 
pela As~ociação Comercial. 
. Tem àguas furtadas, com a 
superfície coberta de 1'14 me
trosquadrados (cento e setenta 
e quatro metros quadrados), 
vírgula quatro, com um ter
raço, que confronta do uorte 

· cotn Virgílio Pereira Nepomu
ceno, sul com Rua Afonso 
Costa, nascente com Praça da 
República e poente com Luci
lia Tavaret> .Mora. Inscrito na 
matriz sob o art. 0 852, com o 
valor matricial corrigido de 
7.020$00, descrito na Couserva
tória do Reg. Predial sob. o 
n,0 4.161, fls 116 do Lv.0 B-11, 
Penhorado na Exec. Fiscal 
Adminiatraliva que a Fazenda 
Nacional move contra Floren
tino Sanchez Hernendez. 

Montijo, 22 de Dezembro 
de 1955. 

O Chefe da 1.a Secção, 

Antó12io Paracaua 
Verifiquei: 

O Juiz de Direito, 
· .Jolfe Jial'ia Pereira de Oliv~ira 

dizer muito apropósito do snr. Dr. 
Paulino Gomes ao fazer o seu bri
lhante improviso, seja substituído 
por vibran.tes e quentes manifes
taçõe~ de solidariedade, simpatia 
e estímulo, para estes homens, que 
outra alegria não têm a não ser a 
satisfação de o dever bem cum
prido. 

Em complemento da comemo
ração do seu ;miversário, foram os 
Bombeiros no dia 11 ao cemitério 
prestar homenagem aos seus mor· 
tos e no quartel distribuíram bolos 
e brinquedos ás cnanças pobres. 

Eleições na União 

Mutualista N.A S.A 

da Conceição 
;'\;esta Associação de Socorros 

:'1-lútuos, com sede em Montijo, 
realizou-se em 2.a convocação, no 
passado dia 21 pelas 21 horas a 
eleição dos Corpos Gerentes para 
o ano de 1956. Na !'alta do presi
dente da mesa da Assembleia Ge
ral, presidiu o s1·. Valentim Caria. 
Lida a acta anterior e posto a apro
vação o orçamento para o ano .te 
1956, foram aprovados por unani
midade. Procedeu-se de seguida à 
eleição dos corpos gerentes que 
em lista única foi distribuída pelo1 
sócias presentes, propondo o pre
sidente da mesa que os nomes 
indicados fossem aprovados por 
unanimidade, no que foi aceite e 
cujos nomes e respectivos cargos 
passamos a-".nencionar. 

Asse.•ubleia Geral: - Efecti
vos; Presidente, José Estevão da 
Silva Carvalho: 1.• Secretário, José 
Júlio Valéria Rodrigues; 2.0 Secre 
tário; Firmino Augusto Ferra da 
Silva. Suplente&; Presidente, 
Amadeu Augusto dos Santos; 1.0 

Secretário, José Sampaio d'Oli
veira; 2. • Secretário Manuel Freire 
Carla. 

Direcção: - Efectivos ; Presi· 
dente, António Tavarea Marques; 
Secretário, Luís de Sousa; Tesou 
reiro, Carlos Tavares Ramos Car
deira; 1. 0 Vogal, Manuel Frederico 
Catum Tavares; 2.0 Vogal, Valen
tim José Narciso Caria. Suplen
tes; Presidente, Francisco Neto dos 

· Santos; Secretário José Paulo da 
Si! va Futre; Tesoureiro, João Go
mes d'Almeida Machado; 1.0 Vo
gal, José Rodrigues Gouveia; 2.0 

Vogal Francisco Soeiro Garroa. 

Co1zselho Fiscal : - Efectivos; 
Presidente, ,João Bastos Panelas 
.J. 0 r; Secretário, António José Por
fírio' dos Santos; Relator, ~lanuel 
Caetano Carirú. Suplentes; Pre
sidente António Luís Sampaio 
d'Oliveira; Secretário, José Júlio 
Grilo Cardoso; Relator João Ba
tista Lopa . 

Aos novos dirigentes, que toma
ram posse no passado dia 1 de 
Janeiro de 19.56 daqui endereça
mos as nossas felicitações e cerloE 
estamos, que devido aos seus pro
fundos conhecimentos e expedên
cia dos problemas associativos a 
União Mutualista ~- S.• da Con
ceição pode ter a certeza duma boa 
gerência e a continuação das suas 
prosperidades. 

João Maria Relógio da Silva, 
Montijo; Justiniano ~uveia, 
ilustre Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de Mon. 
tijo; Joaquim Vintêm Lopes, 
;\lo n ti j o; Artut• de Sousa, 
Lagos; Manuel de Jesu1 
Vieira, Albufeira; Joaquim Ma· 
nuel Esteves Pelica, Moita do 
Ribatejo: Màrio Claro Lopes, 
Entroncamento; José Manuel 
Pereira, V. Real de S. António: 
Fernando A. S. \'az, S. Fran· 
cit1co: Alvaro Biscaia de Matoij, 
Montijo; Eduardo Estulano, 
1\1elideil; Dr. Jorge da Costa 
Antunes, Guimarães; José Al· 
varenga Pinto da Costa, Mesão 
Frio; Dr. Ramiro G. F e não, 
Texa~- U. S. A.; Patricht Jose 
de Sousa, Lisboa; António 
Villas Boas, Produ ctor da Rà· 
dio, Lisboa; Fausto Nu nu 
Dias, Ilustre Director do nosso 
colega .-Vida Ribatejana))2.Vila 
Franca de Xira; joruaustad 
Luis Bonifã.cio, Anibal Anjos, 
José Gabriel e Rollin de Ma· 
cedo, Lisboa; .José Augusto 
Shnões da Cunha, digno Secre. 
tário da Santa Casa âa Miaeri· 
cordia de Montijo; José da 
Sll va Leite, ilustre Presidente 
da C. M. de Montijo; Rui Fer
reira d'Oliveira, Setúbal; Te
nente Agostinho Mabilio da 
Costa Figueira, Fundão; A nibol 
Torres Gago, Lisboa; Dr. Lui8 
Cabral Adão, Setúbal; João 
Ganchinho de Abrett, Lhsboa; 
Joaquim da Silva, Lisboa; A. T. 
Garcez da Silva, Vila Franctl 
de Xira; Comandante Abel 
Guimarães, Lisboa; Empre11a 
do Cinema Teatro Joaquim 
d' Almeida, Lda., Montijo; G. 
Vidazinha Bravo, Sezimbra. 

Para todos vão os melhores 
desejos de um Novo Ano re
plecto de prosperidades. 

santa cna ~a Mlseruor~i~ 
Hospital Sub-Regional 

e Sopa dos Pobres 
A Comissão Administrativa agra

decendo muito reconhecida a v«
liosa colaboração dispensada du
rante o ano que findou, sauda as 
Ex.m•• F.ntidades Oficiais, todos o~ 
Irmãos, Subscritores e Colectivi
dades. solicitando o mesmo auxí 
lio no NOVO ANO para ultimara 
Obra de Assistência e maior pro
tecção aos doentes. 

-------------------------------~~-----------·------------~»-· 

Â RESISTENTI SOCilDADE DE PARAfUSOS L. DA I 
Sucessora de Victor José Pereira I 

Fábrica de Parafusos, Porcas, Rebites, Anilhas TirefoRds, 
Hastes Atarrachadas, Crampons, Ferragens para Linhas 

Telefónica~ e Telegráficas, Zincagem, Etc. 
CONSULTE O NOSSO CATÀLO GO COM PREÇOS 

GRANDE GAMÃ DE FABRICO 
Sede e Escritório: 41, (alçada dos Sete Meinbo$, 47 - lelf. 47 427 
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A PROVINCIA 

Ãniversários 
Dia 31 de Dezembro e 2 de Ja

neiro -0 menino Fernando Manuel 
Fernandes Pelirú e a Ex. 01

" Sr. a D.a 
Cecília da Conceição Fernandes 
respectivamente filho e esposa do 
nosso prezado assinante sr. Fran
cisco José Pelirú. 

As festas Comem01·ativas do 4 2. 0 Âniversá1·io 
da Banda Democrática 2 de Janeiro 

Dia 31 -A Ex.ma Sr.0 D. Maria 
Germana Sacoto, esposa do nosso 
prezado assinante Sr. Carlos dos 
Santos. 

Dia 5 - A gentil menina Maria 
José Pereira dos Santos Pastor 
filha do nosso pre:r.ado assinar.te 
Sr. José Luis P01stor. 

Dia 5 -A gentil menina Maria 
Levy Ezequiel Ramos Dias, tilha 
do nosso prezado assinante Sr. 
,Jacinto Levy Ramos Dias. 

Dia 6- O Sr. António Nu11es 
ua Gosta Peixoto, marido da nossa 
dedicada assinante em Coimbra, 
gx:.n" Sr.• D. Ana Caria Peilwto 

Dia 6- Ex.m" s.a D. Maria das 
Dores lbafi.es Correia, esposa do 
nO!SO dedicado assinante sr, Frar.
cisco de Sousa Fortunato. 

Dia 10-0 Menino Joaquim ,José 
Almeida Capela, filho do nossso 
amigo e assinante, Snr. Joaquim 
Mendes Capela. 

Ho Musical Clube Alfre~o Keill 
Realizou-se no Domingo o tradi
cional baile de Ano Novo, tendo a 
abrilhantá-lo o Conjunto JOSÉ 
DA SILVA. 

G1·atos pelo Convite 

Casamentos 
NoSábaJo, 2~ de Dezembro p. p. 

realizou-se na Igreja Matrhl: o ca
samento da Ex.m• Sr." D. Maria 
das Dores Correia Pinheiro, com 
o Snr. Jaime da Ascençáo Borra
lho. 

ApadrinhHam o acto, o sr. Ma
nuel Pires Borralho e a sr.• D. 
lnácia da Purificação. 

No mesmo dia, consorciaram-se 
também a Snr.• D. Alice de Oli
veira com o Snr. Agostinho de 
Oliveira Costa, foram padrinhos o 
Snr•. Júlio Maxhnino Teigão e 
América de Oliveira. 

No Domingo 25 de Dezembro 
p. p. , realizaram-se na Igreja 
tlbtriz, mais os seguintes casa
mentos: 

- Sr. Domingos Jorge Costa 
c.D.• Maria Germanada Silva foram 
padrinhos: Sr.• o. a lsaura Augusto 
Correia r Sr. José dn Silva Palêgo. 

-Sr. Mário Domingos Aranha 
Fcmandes c.asr.a D. Domitilia de 
Oliveira Flor ia no Lobo foran1 pa
drínhos: Sr. Eduardo Casimiro 
Tavues e Sr. José de Sousa. 

-Sr. Manuel C(}sta com a Sr.• D. 
I Ida Beatriz Tobias foram padri
nhos~ Sr. Emidio Augusto Tobias 
.J.or e Sr. Rrne.sto da Cruz Costa. 

1 salvé dia 7 de Janeiro-

i 
Sua esposa deseja a César Au
gusto de Oliveira o dia do seu 
Aniver~rio natalício muito 
feliz. 

Suas filhas e nelas desejam a 
seu pai e avô César Augusto 
de Oliveira, um dia risonho 
pelas suas 63 primaveras. 

«.Mais um ano de vida desta 
instituição, r·epresenta mais 
um ano de triunfos que, gra
ças ao espírito de colaboràçlio 
e de solidariedade de todos os 
seus amigos, é motivo de or
gulho nesta ela/a festiva . para 
a família 2 de Janeiro,.. 

Assim se escreve no convite
-programa que a popular Banda 
de música montijense nos enviou. 

Em boa verdade é e~ta colectivi . 
dade, sem favor, aquela a que se 
pode chamar do povo e para o 
puvo, Jisso temos tido inúmeras 
provas, e no decorrer deste seu 
aniversário mais se gravou no 
nosso espírito essa convicção. 

A popularidade da Banda Demo 
crática aliada à crescente valori
zação da sua Banda de Música, ~oh 
a hábil e competente regência elo 
maestro Homero Ribeiro A poli
nário, tem-na colocado a par das 
mel h ores Bandas C i vis de P0rtuga I. 

O · concerto de domingo no 
Coreto Municipal, em que executa
nm além de obra<> de Beethoven, 
Verdi, J. Guerreiro e J. lbarra, a 
abertu1·a solene de Tschaikowsty 
-1812, foi bem a demonstração 
perfeita do alto nível artístico que 
a Banda neste momento possui. 

Dos números do programa fes
tivo constou além dos Bailes nos 
dias 1 e 2 no Salão de Festas da 
R. Miguel Pais abrilhantados pelo 

Não acusamos 
mas I a menta mos 

Em devido tempo e nesta Se
Secção falámos, mais duma \'ez, na 
forma anti-higiér.ica como o assú
e!lr é servido nos cafés locais. 

Pois bem, ouviram o nosso 
apelo, ou pelo menos deram crédito 
à nossa sujestão, o Café Central, 
substituindo os antiquados "eco
nómicos" assucareiros por outros 
que satisfazem. 

Agora, apraz·nos registar tam
bém que o Café Portugal, nova
mente sobre a gerência do r:.osso 
amigo Luis Onofre, filho do seu 
proprietário, apresentou como 
inovação uns novos assucareh·os 
que aliam ás condições de higiéne 
um aspecto deveras moderno e 
atraente. 

Também a Pastelaria Ribatejana 
nos oferece diáriamente um novo 
tipo de assucareiro sem restrições 
e muito prático e hif'iénico. 

Estão pois de parabens os fre
quentadores destes estabelecimen
tos. 

Quando poderemos fazer refe
rencias aos restantes, que se con
servam ainda na posição primitiva? 

Vamos I' já é tempo Je !le efec
tua r a modificação ... 

Figos 
Passados, para engordas, vende 

qualquer quantidade até 200.000 
quilos = F. Rosa & Irmão Lda.

MONTI.TO 

Novidade sensacional 
Registos de Som - uma ideia genial 

tornada realidade 

NORDMENDE R.ÁD/0 
Uma obra de mestre em cada, receptor 

Peça uma demonstração aos 

AGENTES EXCLUSIVOS 

MARPAL, L.d• 
ht José l~•i• Mar.tes, 21 - Telef. 0264SS- MONTIJO 

~------------------------------------~ 

conjunto Moitense «Os Cariocas» 
um Porto de Honra na Sede da 
Banda, scn·ido aos executantes, 
direcção, Regente e convidados. 

Muito agradável reunião esta, 
onde mais uma vez se f1zeram 
ouvil· palavra<> de fé, entusiasmo e 
incitamento. 

A sé ri e de brindes iniciada 
pelo nosso Director sr. Ruy de 
Mendonça, foi continuada pela 
palavra fluente do ilustre advo
gado sr. Dr. Manuel Paulino Go
mes que recordou os nomes dos 
primeiros músicos que há lt2 anos 
saira01 a tocar. 

Seguida01ente o nosso colabo
rador sr. Alvaro Valente, dissertou 
brilhantemente ~obre a influência 
da música na cultura dos povos c 
os beneficios das Sociedades de 
Recreio como elementos de edu
cação. 

Futebol 

para o 01·fanato 
ReaHzou-se na tarde do dia de 

~atai, o anunciado encontro entre 
«0 Palmeiras» Clube Montijense 
de Desportos e a Associação Aca
démica de Mor.tijo. O resultado 
finalizou com um empate de uma 
bola e dado o caracter da partida, 
amigáYel sob lodos os aspectos, foi 
o melhor que poderia acont.ecer. 

Repleto de engraçadas peripé· 
cias que divertiu a apreciável as
~istência que a<'orreu ao Campo, 
preencheu uma simpática jornada 
de carinho e amor pelo próximo. 

A direccão do Orfanato Dr. Cesar 
Fernandes Ventura, através t..1as 
colunas do nos90 jornal faz eco da 
sua gratidão à massa anónima do 
público que contribuiu com a sua 
generosidade, a todos que facili
taram a realização do ·espectáculo e 
aos jovens Futebolistas que alinha
ram conforme a seguir indicamos: 

A. A. M: A. Júlio; V. Eusébio 
e Octávio Zé Afonso, Zé Lino e 
M. Beatriz, Balé, Mário, Rasteiro, 
Zé Cartaxo e Francis Grade. 

Palmeiras N~; Afonso e Ramiro; 
l'ardeira. Husso e J. Ribeiro; Amé
rica, Anica. ~lora, Yital e Heitor. 

Também o velho amigo e antigo 
dirigente da B. D. 2 J. sr. José 
Luis Cardeira, usou da palaV!'a 
para exortar os músicos ao cum
prim.!nto do seu dever e o sr. 
J ustiniano Gouveia para felicitar e 
agradecer o convite que lhe foi 
dirigido. 

Por fim o Sr. Dr. António Gon
çalves Rita, muito ilustre Presi
dente da Assembleia Geral, usou 
da palavra para agradecer ,tos pre
sentes a sua comparência, em nome 
da colectividade em festa. 

Cerca das 20 horas a Banda, 
acompanhada do seu Hegente, 
percorreu as principais ruas da 
vila executando uma marcha espe
cialmente escrita para este efeito 
pelo sr. Armando Iça, em cumpri 
mentos às Autoridades, Bombeiros, 
Imprensa, etc. 

De salienta1· o simpático ge8to 
da prestigiosa Banda, v indo à nossa 
Redacção apresentar as suas sau
dações. 

O facto, por inédito e demons
trativo do alto conceito em que a 
cnlectividade tem a lmpren~a, sen
sibilizou-nos proftmdamen te e é 
merecedor da nossa maior gra
tidão. 

Â posse dos novos Corpos 
Gerentes do Desportivo 
Realizou-se na 3.• fdra pelas 

21,30 h. na Sede do Clube Des
portivo de Montijo, o acto da pos
se dos novos corpos gerentes elei
tos na última Assembleia Geral. 

Apesar do interesse que a cons
tituição dos novos dirigentes tem 
despertado nos meios afectos ao 
desporto, poucos foram os sócio~ 
do clube que se dignaram com
parecer. 

Em nome da direcção ce9santc 
usou da palavra o Sr. José Ma
chado e pelos novos dirigentes o 
Sr. Dr. João deAzevedo Coutinho. 

O Tet~oureiro A. F. S. sr. José 
Estevão de Carvalho, saudou em 
nome da Associação os .empossados. 

«.\. Província~ fez-se representar 
no acto pelo seu redactor despor
tivo, António Júlio Canarim Ne
pomuceno. 

Bolo Rei 
O mais bem fabricado 

Telefone 026 258 MOHTIJO 
------~--~,_~·----------

~------------------~~------------------~ I 

SANFER, L. DA 
--------~~-------------

SEDE 

1111 

ARMAZÉNS 

LISBOA, Rua de S. Julião, 41-1.0 ffiOHTIJO, ·.,o d11 Bela Vista 

AEROMOTOR SANFER o moínho que resistiu ao 
ciclone - FERROS para construções, ARAMES, 
ARCOS, etc. 

CIMENTO PORTLAND, TRITURAÇÃO de alimen
tos para gados 

RÍCINO BELGA para adubo de batata. cebola, etc. 
CARRIS, V AGONET AS e todo o material para Ca

minho de Ferro 
ARMAZf:NS DE RECOVAGEM 

' -~ - ---~~--~~~----~--~~------------------~ 

farmácias de Serviço 

5. •- feira, 5 - G e r a l d e 8 

ô."-feira, 6- Montepio 
S.lbado, 7- Modez·na 

Domingo, 8 - D i o g o 
2.•- fcirn, 9 - Gera lde ~;; 

·s.•-fclra,tO- Montepio 
lt."-fcirn, 11- MoJel'lz a 

Boletim Religioso 

Culto Católico 
MISSAS 

3 

Dias de semana, às 8,30 e 9 horas 
na Igreja Paroquial. 

Domingo 8 - às 8 horas na 
Igreja da Misericórdia, às 9 horas 
no Afonsoeiro, às 10 e 11,30 horas 
na Igreja Paroquial, às 11,~0 horas 
na Atalaia, às 18 horas na Igreja 
Pa1·oquial. 

lloriuio da Catequese: 3." 
feira (Projecções e Cânticos) às 
10,30 e 15 horas, Domingos 
Missa às 10 horas. 

Culto Evangélico 
liorário dos serviços reli-

9 los os na Igreja Presbiteriana, 
Hua Sazztos Oliveira, 4-Montijo. 

Domingos- Escola Dominical 
às 10 horas, crianças, jovens t: 
adullos. Culto divino às 11 e às 
21 horas. 

Quartas Feiras - Culto abr~
viado com ensaio de hinos relí
g·i.lsos às 21 horas. 

Sextas Feiras - Reunião de Ora
ção às 21 horas. 

No segundo domingo de cada 
mês celebração da Ceia do Senhor 

Espectáculos 

CINE POPULAR 

5." -feira 5; lPara 18 anos) -O 
filme em tecnicolor com Jame~ 
Stwart «A J.anela Indiscreta> e 
ainda a "Hevista de "Actualidades» 
e um desenho de Walt Disney. 

Sábado, 7; (Para 13 anos) «Qua
tro num Jeep• com ·Sevilha dos 
:Vleus Encantos». 

Domingo 8 e 2. "-feira 9; (Para 13 
anos) O grandioso filme tecnicolor 
e Cinemascope «Estes Homens são 
Perigosos• e Domingo em Mati
née .. caixinha de Surpresas•. 

ClNI<:MA 1.0 DEZEMBRO 

Sábado, 7; (Para 13 anos) O 
drama de aventuras «Um Tiro de 
Madrugada:. e a Super-Produção 
«Quando a Luz Voltou». 

Domingo, 8 e 2.a·feira 9; (Para 
18 anos) O grande drama Musical 
em Cinemascope «Assim Nasce 
Uma Estrela)). 

4."-feira, 11; (Para 18 anos) O 
mais famoso fLlme da série u 
cinema e o coração da mulher 
~Julieta'l> e o grande f1lme a pedido 
do público «Marinheiro à Vista». 

MISSA 

Dâmoso de Carvalho 
Sua viúva manda rezar no pró

ximo dia 11 pelas 10 horas na 
Igreja Matriz, missa pelo seu 
eterno descanço. 

VInhos Movos e 

Aguardentes 
Compta qualquer quantidade. 

F. Hosa & Irmão Lda. -l\lontijo. 



Gabinete de leitura 
O Entroncamento = En

trou no 10.0 ano de publica
ção o nosso confrade do En
troncamento, dirigido pelo 
snr. António Alves Gomes 
Leal. 

"A Província" felicita vi
vamente o simpático bi-men
sário fazendo votos por um 
·futuro próspero e muito 
longo. 

Gazeta Literária, n:• 38= 
Orgão da Associação de jor
nalistas e Homens de Letras 
do Porto de que nos foi 
agora enviado o último nú
mero, belo repositório de 
artigos, estudos, crónicas e 
poesias. 

A' prestigiosa Associação 
que comemora agora o seu 
73.• aniversário, temos o 
prazer de endereçar as nos
sas cordeais saudações com 
com votos de que por mui
tos anos continue a engran
decer e honrar o bom nome 
da classe que representa. 

Aurora do Lima-Decano 
dos jornais da província, co· 
memorou no dia 15 de De
::em bro o seu centenário. 

Tão importante data me
recia maior e melhor refe
renda, não queremos no 
entanto e para já deixar de 
assinalar este facto e con
gratular-nos pela . longevi
dade de tãoprestígwso como 
importante jornal. 

A PROVÍNCIA cumpri
menta como simpatia seu 
ilustre Director Snr. Filipe 
Fernandes e todos que de 
qualquér modo tem pelos 
anos fora mantid-<t sabe-se 
lá com quantos sacrifícios, 
este baluarte da imprensa 
regionalista.-

As nossas felicitaçõ~s e 
desejos sinceros de que a 
obra continue para engran
decimento não só da pró
pria imprensa em geral 
como em especial da Ci
dade de Viana do Castelo, 
berço de tão vetusto pe
riódico. 

O número de aniversários 
que temos presentes é di
gno repositório da obra gran
diosa desconhecida durante 
um século. 

A PROVINCIA 

Secção dedicada à colaboração dos nossos leitores 

Anel Separação ••• 
A vida começara a sorrir-lhe. 

O l!_mor en tt·ara naquele coração 
juvenil com a velocidade de um 
meteoro e a beleza do cantar de 
uma ave. Tudo agora despet·tava 
a sua atenção. O belo parque que 
circundava a sua magestosa «vila,., 
era alvo de um estudo minucioso 
daqueles olhos que até há pouco 
não sonhavam. Cada recanto, cada 
flor bela, cada álea frondosa, ela 
contemplava com extase e ~entida 

·alegria. 
Corria aqui e ali, como temendo 

que a bela visão não parecesse 
ante os seus olho• como doce qui
mera. 

De repente, quando pensava ter 
terminado a sua fugidia aventura, 
surge na sua frente um sumptuoso 
lago que a deixa fascinada. Nas 
!uas águas transparentes, ba
nham-se os mais belos cisnes que 
vira. Em comtemplação muda o 

seu olhar alarga-se para além, 
onde as margens artisticamente 
desenhadas parecem não ter fim. 
As palpebras fecham-se nutn mís
tico de sonho. Ao abri-las aente 
que será dolorosa para a sua pre
sente felicidade, a continuação 
desse pensamento longíquo. 

As forças começam a abando
ná-la. A fadiga toma lugar no seu 
elegante corpo e vê-se obrigada a 
voltar para casa disposta a dormir 
um sono consoladõr. 

Já não olha em redor para admi
rar a paisagem e enquanto acelera 
o andamento um rubor mais in
tenso sobe-lhe às faces. 

A velha ama que presenciava 
uma animada partida de ténis, ao 
vê-la a passo incerto, corre ao seu 
encontro e num ápice de medo 
ampara-a contra o peito. 

Todos a rodeiam anciosos e 
prescrutadores, mas em breve 

.Mãe! Jfinha Mãe! querida Mãezinha! 
Como é doce a alegria de te ter 1 
011! Meu Deus! que felicidade a minha, 
Que tenho o previlégio de dizer · 
-Como a minha mãe é boa T 
Jfe c c. mpreende; Me estima; 
Prontamente me perdoa T 
Com que carinho me animal 

Qua1zdo eu era ainda pequenina, 
E chorava só pelo prazer de chora,·, 
Com ternura e carznho, ela dizia: 
- Não chores meu Amor T anda sé boaz::IJJha ! 
Não vês que entristeceH a Maezinha? 
Eu, já mais contente sorria, 
E. alegreme1zte recomeçava a brincar. 
Ttz agradecias a Deus o ter-te dado uma menina 

Jfais tarde, na milzha tagarelice, 
Convez·aava, horas e horas com minha mãe. 
Tudo queria saber e perguntava. 
Eni<to, er-am porquês e nwis porqués, 
E, a minha querida mãe explicava, 
Satisfazendo bem, mas mesmo muito bem 
A curiosidade da minha meninice ! 

Oh! Quanto te devo querida mãe! 
Tu não és só mãe 1 
És uma amiga, uma iL·mã, cheia de ternura, 
A quem eu amo e confio cegamente, 
Contando-te só a ti completanzente 
As horas de tristeza e de ventura! 
Tu aconselhas l Tu sorl'is ! E, eu também, 
tio sentir como é bom ter-se uma Mãe l 

'l."eresa Helena Pereira Pascoal 

acabam por tranquilizar- se atra
vés de um gracioso sorriso que 
lhe aflora aos 1:\bios. 

Pouco depois ~nquan lo recomeça 
a partida intenompida ela furti
vamente dirige-se para ca!la dese
josa de estar só. Ao entrar no 
quarto o seu pdmeiro impulso foi 
apanlwr a carta que havia rece
bido pela manhã de Paris. Nervo
~amen te envolve-se na leitum, com 
tanto entusiasmo que dir-se·ia lê-la 
pela primeira vez .. . 

Ontem ao Yer-te partir, senti 
que algo se desprendia de mim. 
A vida parecia-me agora funesta c 
I úgubre. Logo que os teus braços 
se agitaram no derradeiro adeus, 
tudo à minha volta foi ah•o de 
ódio e despt·ezo. 

Depois quando fiquei só, o meu 
pensamento e I e vou-se até teu 
rosto. Nesse momento cria sonhar. 
Seria possível que ele existisse aa 
realidade! Não teria sido o nosso 
amot· um sonho ·de que seria for
çoso despertar! Quantas vezes tor
turei-me, querendo trazer até mim 
a recordação desse amor. 

Quantas vtzcs quiz que ele se 
volatizasse, para que descansasse 
o meu atormentado cerebro. Assim, 
hoje a minha alegria é a tristeza, 
o meu amo1· a solidão e o carinho 
que um dia recebi na tua presença, 
o t'mico cálice 'JUC extingue a mi
nha dôr. 

Quão seria belo e palpitante o 
reviver desse inesquecível e tão 
próximo passado l Não, não posso 
se1· egoísta quertndo uma felici
dade que hoje me não pode ptr
tencer. Agora que estás longe não 
quero ser hipócrita dt~ejando que 
Yenha até mim os momentos mais 
felizes que. vivi e que encheram 
de amor este coração condenado à 
tristeza. 

Sei quanto sofreste com a brusca 
separação. Sei que ao leres esta cor
rerão sobre esse candido rosto, 
envolvidas fraternalmente lágrimas 
de alegria ·e tristeza. Sei também 
que estas ultimas serão mais abun
dantes, pois que .. 

:'\ão pôde continuar. As lágrimas 
tinham-lhe vedado os olhos tor
nando impossível a leitura. 

Instintivamente dirige-se para 
a janela. MulUplas aves cantavam 
nos seus incessantes gorgeios 
as mais deliciosas melodias. 

Os seus olhos abrangiam agora 
a vasta planície onde o Sol já se 
espreguiçava por detrás das nu· 
vens cor de ro~a. Enquanto admira 
o rico cenário o seu pensamento 
voa enlevado por doces quimeras, 
para além do inatingível horizonte. 

5"I·g:. 
~ 

Cll JLrtLana 

. ltiLlÓ-t:f&l 
Coordenação de 
frei A5ostin~o de Penamocor 

DEZ~MBRO 

Dia n- 1850- Nasce 
pintor Silva Porto. 
· Dia I2- 1907 -.Chega01 

a Lisboa, dos expedicioni. 
rios do Cuamato. 

Dia 13- 1521 -Morte~ 
Rei D. Manuel I. 

Dia I4 - 1884 - Morre 
actor João de Sousa. 

Dia I5- I 516 ·_ .Morr. 
Afonso de Albuquerque 

Dia l6-1383-Aclama. 
ção do mestre de A viz com 
rlefensor do Reino. 

Dia r7 -1734-Nasceu D 
Maria I 

Dia 18 -188g-3aptisru( 
de D. Manuel li na Capeh 

· de Belém. 
Dia 19- 1488-Cbegada 

de Bartolomeu Dias depoi! 
do descobrimento do Cah~ 
de Boa Esperança. 

Dia 20-18u -Nasceu~ 
Patríarca de Lisboa, D.lna. 
do do Nascimento l\1ora11 

Cardoso. 
Dia 21-18o5-Morre Bo 

cage. , 
Dia 22-1861--E aclamadn 

rei D. Luís I. 
Dia 23-1734-Nasce Fi. 

linto Elísio. 
Dia 24-lgoo-Morre Lu. 

ciano Cordeiro. 
Dia 26 -F666-Morre Frei 

Manuel das Chagas. 
Dia 27- 1852-Nasce D. 

João da Câmara. 
Dia 28 -1895-Ataque a 

Chaimite e captura de Gun· 
gunhana. 

Dia 29-1863-El-Rei D, 
José I visita as obras do 
Forte da Graça, em Elvas. 

Dia3o -1508-Tomada de 
Dabul por D. Francisco de 
Almeida. 

Dia 31--1861-Nasce, no 
Porto, o jornalista e escri· 
tor Eduardo Henrique vi· 
eira Coelho de Seq ueira. 

·cobranças 
Fred ·Por estes dias, vão os ser• 

•
------------------,------------------------------------. v iço s administrativos do nosso jornal proceder às 

XADREZ 
Sistemas tle Hot•,lo 

Para se esCI·ever uma partida há 
•!ois sistemas de notação ge1 ai
mente preferidos: o descritivo e o 
:1lgébrico. Vamos descrevê-los 
,;umàriamente. Começaremos por 
chamar às fileiras verticais «colu
nas» e às horizontais simples· 
mente «filas•. 

SISTEMA DESCRITIVO:-A. 
colunas tomam o nome dall peças 
que as ocupam no inicio da partida. 
.\ssim, as duas do centro chamam
-se coluna do Kei e coluna da 
Dama. As restantes, conforme a 
ala em que se acham (ala da Dama 
ou ala do Rei) tomam o nome dela. 
~este caso chamamos B D (bispo 
<!e Dama), C D (cavalo de Dama) e 
T D (torre de Dama) o bispo, o 
•:avalo e a torre do lado da Dama 
O mesmo para o lado do Rei. Te
mos B R, C R e T R. As filas são 
numeradas de 1 a 8, começando 
··ada jogador a contagem do seu 
lado. Assim por exemplo: P 4 R, 
•1uer dizer que o peão do Rei, que 
se acha sobre a coluna do Rei, foi 
jogado para a quarta casa dessa 
coluna a contar do lado do jogador 
que fez o lance. -C R 3 B R -
quer diz•r que o cavalo do Rei 

Secção dirigida por 
Eng. u ~osé Manuel 
Valagão Luz Clara 
e Ulpio G. Pereira 

foi jogado na terceira casa da 
coluna do bispo do Rei. Como é 
evidente que só o «Cavalo do Rei!> 
pode ser jogado a 3 B R, pois o 
•Cavalo de Dama>l não pode da 
sua casa inicial, atingir a casa in
dicada, pode-se abrevia r a notação, 
dizendo-se apenas C 3 B R, em 
vez de C R :3 B R. 

Há um ponto porém que reclama 
toda a atenção do principiante 
P.elas confusões que pode causar. 
E que cada jogador- como já dis
semos- começa a contagem do 
seu lado. Daí resulta que 5 D para 
as branca,, não é 5 D para as pre
tas, mas sim 4 D. Assim a oitava 
casa para as brancas, é a primeira 
para as pretas; a sétima é a 
segunda, a sexta é a terceira e 
assim por diante. A nosso ver, é 
esse o principal d"feito da notação 
descri ti v a. 

SISTEMA ALGÉBRICO:- Neste 
sistema o defeito do sistema des
critivo desaparece. As colunas são 
descri minada!! por letras, da 
esquerda para a direita, desde «A» 
até db. As filas são numeradas 
de 1 a 8. começando-se porém 
invariàvelmente de baixo para 
cima, sempre a partir do lado das 

I CURSO DE XADREZ I 
I Lição n. o 3 I ~ 
brancas. Assim por exemplo- Cgl- 6 
- F3 -quer dizer que o cavalo de 
G 1, isto é, da primeira casa da 5 
coluna f. Então para simplificar 
dizemos apenas Cf 3, isto é jo- 4 
gou-se um cavalo para m e este 
só pode ser o de g 1. :3 

Vejamos então um princípio de 
partida, identica nos dois sistemas 2 
de notação (ver diagrama posição 
após o 3.0 lance). 

Sistema descritivo 

Brancas 

1-P4R 
2-C3BR 
3-B4BD 

Pretas 

P4R 
C3BD 
B4BD 

Sistema •lgébrico 

Brancas 
1 -e 4 
2-Cf3 
3-Bç 4 

Pretas 
e5 
Cç6 
Bç5 

A seguir: I 
REGRAS E PRECEITOS 

abcdefgh 
ROQUE:- Fazer o Roque ou 

Hocar consiste em um movimento 
simultâneo do Rei e a Torre. 
Quando se fa.: o roque cpequeno)), 
isto é, o •Roque da Torre do Rei:&, 
muda-se T R de 1 T D para 1 B R, 
e, ao mesmo tempo, o .Rei de 1 R 
para 1 C R. Se o roque é com a 
Torre de Dama (grande roque), o 
Rei muda-se da !lua casa pa1·a 1 B n, 
e a T D de 1 T D para 1 D. 

Para que se possa efectuar o 
roque, é necessário: 

1. 5 - Q.e aãe se ncoatre qnl~~tr ptça 
ulre • lei e a Terre. 

1. 0 
- Que ua o lei. Ull o ler:c $~ 

tenham mevi~t, iria é, feilo nuhu111 lance 
dts~e • ceaeço do ,.ui4a. 

3. 0 
- Qve • lei 1âo tstcj• se~ u~ve. 

Reli pll$1 per CISI altco4a, 

cobranças dos recibos de 
assin•tura referentes à nova 
série. 

Especialmente se pede aos 
nossos leitores - assinantes 
que res•dem fora de Mon· 
tijo, o melhor acolhimento, 
pois que a devolução de 
recibos por falta de paga• 
mento nos ocasionam des· 
pezas e transtornos de 
grande monta. 

Também aos nossos preza· 
dos anunciantes vão ser en· 
viados os respectivos reei· 
bos de publicidade, para os 
qua!s pedimos pronta liqul· 
daçao. 

·flor ambos os favores, nos 
confessamos gratos, po is 
esta é a melhor colaboração 
que todos podem pre~t;~r 
a este jornal. 

llepr 

Abel 
HTIJO 

Ventura 

-
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O Cavador 
(Continuação da primeira p_àgilla) 

ricos e pobres, o pão de 
cada dia, ainda tem alma 
para cantar a vida e as 
ninharias! 

Até a própria terra, se 
denta de vingança por ele .a 
golpear e massacrar, o atrai
çoa! 

Lança-lhe a semente, noll
tro gesto também belo e 
atávico, cobre-a com sua fé 
e sua esperança ; e, no flm 
e ao cabo, muitas vezes nem 
a semente apura. 

Ele porém, não desanima. 
Na época seguinte, lá está 
novamente no seu posto, 
teimando, persistindo, sem
pre com a mesma fé e com 
a mesma esperança. 

O círculo vicioso parece 
que nunca termina. Ele na 
teima, na crença, na espera, 
e ela a fugir, a negar-se, a 
não querer. 

E o pobre cavador, entre 
as intempéries, a má von
tade da terra e as caretas 
da indiferença, segue imper
turbável, por anos e anos, 
por vidas e vidas, o destino 
que o marcou. 

O que lhe vale, em parte, 
é o Ar. 

O assobio é o grande com
panheiro das horas incertas. 

Como regalo, bebe. 
O vinho é o grande com

pensador das desditas fundas. 
Como animação, canta. 
O canto é o grande dis

farce das amarguras. 
Como dlstracção, ouve e 

conta anedotas • 
As anedotas são a grande 

Válvula de escape por onde 
se escoam as arrelias. 

E depois de tudo isto, vem 
o pensador, o .filósofo, o 
poeta, o jornalista, e ofere
cem-lhe ditirambos e paran
gonas; venho el.t t~mbém e 
desfiro a lira das inutilidades, 
tanjo a citara dos vácuos 
inaptos. 

Todos nos desfazemos em 
·zum baias e mesuras sediças; 
mas, afinal, - meu pobre 
cavr.tdor, meu triste e positivo 
m~rtir das ilusões terrestres! 
-, quem cava és tu so
mente ... 

Alvaro Valente 

Ano Velho -

A PROVINCIA 

lopomínia 
(Continuação da 1.8 pàgina) 

Antes de terminarmos, 
permita-nos o leitor que 
diga mais o seguinte. 

O Senhor Ruy de Men
donça é de opinião a que 
haja em Montijo a rua de 
Conde de Arcos. Ao Conde 
de Arcos, que nós saibamos, 
nada ficou a dever o Mon
tijo. Ao conde de S. Migue~! 
D. Francisco Botelho, se1 
que muito fez em prol dftsta 
localidade, pois que, além 
de um grande benfeitor da 
M i se r i c ó r di a, teve nesta 
vila um palácio que ficava 
no chamado Pátio do Conde, 
no qual D. João IV conce · 
deu o seu beija-mão, dias 
após a sua ascellsão. ao trono 
português e reumu o ~eu 
primeiro conselho. A ant1ga 
rua do Conde - hoje Bu
Lhão Pato - teve aquele 
nome em homenag·em a este 
nobre fidalgo e ao lugar 
aonde ele teve o seu solar. 
Porque é que o s"Ubstituíram 
pelos nomes de T eó f i 1 o 
Braga, primeiramente, e, 

( co·nti·nua na página 7) 

Âno Novo 
É o ar que lhe dá aquele 

aspecto saudável, aquel~s 
cores. aquele bater stncro
nico de enxada e coração. 

(Continuação d a I' r i m e i t' a p ci g i 11 a ) 

Esse ar vem dos campos 
selvagens, áas serras e das 
montanhas agrestes, carre- · 
oado de oxigênio e de pu
feza, filtrado pelas brumas 
carbónicas, e lava-lhe os pul
mões, e renova-lhe as en~r
olas e alimenta-lhe os mus-"' , 
culos e entrega-lhe compas-
sivam'ente os glóbulos ver
melhos da robustez. 

Se fora o ar Viciado e in
fecto dos grandes meios 
populacionais, o pobre cava
dor definhar-se-ia na labuta 
diabólica. 

Assim, ao contacto das 
correntes salubres, embora 
roendo a lasca do toicinho 
cru ou fatia almiscarada com 
alho enfrenta a gleba e o 
solo: o calor, o frio, as mo
lhas, estorcega as mãos e a 
paciência, e pelas tardes, ao 
lusque fusque, volta ao lar 
para amimar a mulher E' os 
filhos, enquanto deglute o 
caldo anémico. 

Por destastio, assobia. 

Telefone 026 371 

Pura /wiJJ (j..otJJ(JUI/Ial 
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L. uo !tato 14- R. do Ouro, 14;) 

LISBOA 

o corpo, fazendo dele o Ve
lho sinistro, predestinado u 
morte que dentro de instan
tes e reduzirá a un1a sau
dade que fique, ou à maldi
ção que o sepulte no 
esquecimento dos homens. 

O Velho detem-se agora. 
Fraqueja mais. Outra bada
lada de chumbo vai pesar no 
se corpo flébil, que já estre-
mece e agoniza. . 

E ninguém na rua, ntn
guém que o ampare e Ih~ 
cerre os olhos, corra a co1-
tina das pálpebras sobre o 
espectúculo sinistro dos olhos 
abertos nas trevas . . . A rua 
está deserta- como se a 
Vidn fuo-isse da Morte. Ape
nas d~ longe, caminham 
vag~s sussurros feitos de 
vozes, de gritos, de mú
sica . . Mas tudo chega mo
ribundo até ele. 

Abandonado, morrendo ... 
É um ser que tomba. Já 
não é ninguém. E, contudo, 
será que a partir dele, uma 
vida renasce. 

Então, os lábios mirrados 
do Velho, dos quais nem já 
um suspiro se eYola, apenas 
podem ba I b uc i a r, contan
do-as, as doze badaladas 
fatais, como de chumbo, que 
o esmagam para semp~: - . 

E quando a inconsc1encta 
se comec,:a a apoderar dele, 
surdindo através dum ne
voeiro, cinzento, escuro ... , 
fixa o último lampejo da sua 
pupila numa claridade estra~ 
nha, que se evade de SI 

próprio, e que b?lda~1ente 
deseja reter para Iluminar o 
abismo fundo e negro, que 
o absorve .. até que o 
Velho secumbe- e de i x a 
viva a claridade. 

E' que trazia consigo o 
princfpio duma outra \ida, 
que agora desponta. Nada 
morrera com ele, senão a 
sua própria vida. Envólocro 
que se desfaz, carcassa que 
quebrada ao peso das doze 

badaladas insuportáveis , 
abre-se como crisálida- e lá 
cto fundo desse farrapo de 
corpo, nasce, num halo de 
luz, que ele ainda pôde vis
lumbrar, uma vida nova~ 
um outro Filho dos Séculos! 

Então, um rumorejo estra
nho, um grito de esperança, 
acorda a natureza imersa no 
sono da noite, para a madru
gada primeira dum Novo 
Ano! 

E as estrelas veladas vêm 
tremular agora, refulgentes, 
sobre o espaço negro do céu. 
As árvores agitam-se, beija
das pela brisa menos fria, 
que acorda a seiva adorme
cida, sonhando com seus 
mantos de vet"de e de flores, 
a cobri-las de beleza e de 
perfume. E as aves despren
dem as asas do frio abrigo 
das árvores nuas e revol
teiam suavemente, sentindo 
nas estrelas que lucilam , nas 
nrvores que estremecem, a 
promessa do sol e dos ramos 
floridos, para embalarem os 
seus ninhos de amor, em 
plena caridade do céu azul ... 

H<\ em tudo urn frémito de 
esperança, que num momento 
tatnbém estremece o coração 
dos homens- tão angustia
dos por sonhos desfeitos e 
Ulo cansados de os sonhar ! 

Ano Novo! Ano Novo! 
Que a realidade duma vida 

em franca comunMo entre os 
homens, quebre os sonhos 
vi'ios! Que as vozes se 
alteiem, im1anadas num cân
tico de Paz, de Beleza, ele 
Abundância e de Amor! 

António Gercez da Silva 

f f f•l lro~al~es 
p1ra ••d•-0 O I me res • f., •• , •. 

fia~ d',rte-'p•relbos fetegrjfices 

aepert•t•"' Fet .. r6flae 

R~a lulhão Pato, 11 -. MONTIJO 

EVOCAÇÃO 
O Poeta da Morte 

... Pois talvez também naquela fronte presa da 
anrra adtuzca e feroz da morte houvessem os pensamentos 
dgeis de que ·nos fala o Poeta, talvez também , ~~s 
recôncm,os i·nsonddveis daqueles olhos loucos ~e angustza 
e de dor houvesse-m, gravadas a fogo, doces tmagens de 
j nlguedos juvmis e arroubos de AdoleMm te . · . e 
por· que não? , . 

Dt'a a dz·a, li01·a a hora, a expressâo morjologzca 
daquela vida sequiosa de perft!ição desfazia-se e escapa-
1m-se-me por entre os dedos, num desafio intemerato e 
vito·n·oso à fragilidade impotente e razvosa dos meus 
·t.tcios es forps. . 

Todos à volta me falavam enterneczdos da rara 
ve11ul que se subsúwciava naquele coração moço e gene
~·oso: o bom trato, as boas mane!rçzs, a ala ma'}SÇJ e 
tranquilizadora corno bálsamo r,fzvzno, a mag1zan11~1a 
aenerositiade de alma que a todos zgualmeute se esterzdt_a, 
~ poder de persuação sempre convittcente, aquela lzumtl
dade serena e cristaNna como água de rocha, o t1·açado 
Precro e sttave do rosto oude uns olhos azuis como cé?t 
pri~taverd emprestavam uma atmosfera de paz . e de 
compreensão; dn·-se-ia que naquela pobre rapartga o 
Deus () mnipctenle prodigalt'za~a bmesses f dons . ao 
desbarato. T alvrz ern demas~·a. Não sei se por tsso 
acontecera que tanto me impressionara, já que a l~ttrl que 
via desenhar-se na minha prrsença se me ajtf{urava 
trágica e de desfecho de ama1:~o s:abor. . . 

A ocorrência surgira calmmtosa como vento czclo
nico a devastar calma pradaria de boninas, ou como 
meteoro caindo do céu, sibilante, sobre as águas traJt-
qttt'las e s~dosas de manso lago. . 

E o olha,- apavorado e humilde daquela crzança 
di1' -se-ia um reflexo esbatido e lo1~gíq1!o. do doe~ olha_r 
do Nazareno no momento supu1110_ da maxzma reszgnaçao 
e da máxima bondade. Nem revolta, nem ódio, e contudo 
sentia-se nela a nítida percepção da Morte rondando 
implacável ali perto. Por momeu_tos lampejos de pavor, 
apenas, inunda·vo o semblan_te anst_os~ daquetr; pobre r;u;a 
ampullteta da vida consutma os ultzmos graos de areta, 
com i ncrt'vel rapidez. , . 

Esquecia-me por momentos a ?lha:fa _ ftxam~ttt~, 
tentando pe11etrar com os meus os mtst_é1 tos mson_davezs 
dos olhos dela tentando 1·ecolher em mzm com avtdez os 
1í.ltimos tmputsos psíquicos daquele cérebro já com.p1i· 
mido po1 nefasto exsudado me;dngeo. . 

Mais uma vez, entre tantas, ezt para alz estava, 
testemunha muda e miserâ~•elio momento supremo duma 
tragédia em que deixara absolutamente de poder intervi,-. 
Olhava aquele peito arqueja1de, sô fr~go de ar, o ajztn~'!
mento g1adual das fossas su~ra-clavtcu(ares, a part!lzsta 
lenta m.as irreversível dos znter- costats, a leve czauose 
das extremidades, a contractura tmsa dos hioideus, 
aquele olhar que se nublava pouco a _pouco, pel'dendo o 
brilho e a Vida. Por quanto tempo atnda? 

Porque não me salvas? Porqtte 1t~o t~lhes o 
so (t·imento que me atormenta e devora ? V ms detxar-rne 
morrer? Eu não -rnereço a li-forte I Eu gostava tem to, 
tanto de viver I 

li/as, presse·~'Jtindo a fl.forte, ttão a odiou. _F_oi estoic11 
como Cesário Vtwde, resignou-se como Antomo iVobre, 
com ltumildade, lutou ardorosameute como José Duro. 
Mas nuuca emprestou à luta o vip;or mordaz, truculento 
e demolidor do poeta do Fel, talve:z po1que !h_e jalta~se 
o ~saber de experiências fúto"» qu~ uma vzda 1nmto 
acidwtada, ainda que breve, coud-uztra o_ vate de Porta
legre aos caminhos tenebrosos do despezto e da revolta. 
Parque }osê Duro fez do p1·opno lodo em q~te s~ sub
mergira o tridente com que 11ergastou un·Ja soczedade que 
sempre se recusara a com_p1·eendê-l? ~nl !?d~ a g:andeza 
do seu drama í1ztimo. Foz uma jragd bota a derzva uum 
ma·r encapetado, tentando dominar e~se próp1·ío _mar. . 

i'tfas o p1 oblema agora era dz ferente; na o ha-z:w 
lodo 11em mar encapelado, antes lago se_reno e _tranqutlo, 
areia fina e rutilante de 1'ejle:ws de oz!·o; dozs _dmmas 
afins, duas mortes opostas. A vtsão nao ojerecta lugar 
aos ve,-mes da terra corroendo grangtenas roxas, ante$ 
se sublimava em fofas núvens de alg·odão onde anjo~ de 
etéreas t'lzas rej,~bilassem de transbordante alegrta e 
eterna bemaventurança. 

E a Morte veio finalmente. implacável, dura e 
medonha como sempre. Tra:sida pelo tnesm_o v~nto que 
derrubara o Poeta da Morte, simulada trmçoez1·anumte 
pelo mesmo veneno que fi.eel'a escrever àquele outro 
tubetçtdoso, ltá cincoenta e sete anos: 

Q livro que ai vai- obra dum i11coerente 
é um livro brutal, um poema a ê$mo. 
Pensei-o na rua olhando toda a eente, 
escrevi-o 110 meu q,arto olhllndo-me a mim mesmo. 

E contudo talve:z naquela fr01:te de cnança hou
vessem 'os mesm~s pensamentos ágeis de que nos fala o 
Poeta, tah1ez 1Jos recôt~cavos iJ~sondáveis daq~feles ollws 
loucos de angústia e de dor houvessem doces tllln_!:;-ens de 
folguedos juvems l' arroubos de crdolesoeHie . .• 

Moatijo 1 1955 ~ Transt-agano» 
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6 A PROVINCIA 

ESP RTOS 
JUNIO~ES 

No Campo da 
derrotou o 

Cuf o árbitro Malacuto 
Desportivo do Montiio 

Cuf, 3 - Montijo, 1 
Fomos ao Estã.dio de Santa 

Bàrbara, pet·suadidos da v ltó· 
ria da equipa da casa, por nos 
ter constado que tinha, real
mente, valor futebolisttco r ela
tivo com a categoria onde 
actua. 

Iniciado o encontro, mais se 
arr eigou no nosso espírito essa 
impres~ão, pelo domínio que 
logo começaram os cufistas a 
exercer, criando grandes difi
culdades à turma montijense, 
onde a defesa se viu em apu
ros para rel!olver os constan
tes problemas criados pelos 
avançados do Barreiro. Neste 
período, evidenciaram-se Ni
colau Barrigana e F.!ijào que, 
como puderam, lá foram des
truindo as avançadas, mas 
sempre com o cuidado na con• 
tra-ofentSiva, pois via-se Btw
rigana sempre que tinha opor
tunidade, d!!scercomoesférico 
até ao meio campo adversàrio. 

Pas~:~ados os primeiros dez 
minutos e como não consegui
ram concretizar a sua superio
ridade, 011 jogadores da CUF 
abrandaram a pressão que 
vinham mantendo, notando
-se, então, da parte do Mon
tljo, uma réplica de igual para 
igual que veio a atingir maiot' 
fulgor quando aos vinte minu
tos num n ·aid» pessoal de 
Hotueu até junto da linha de 
cttbeceira, dali passa, atrazado, 
para a frente da baliza da CUF 
onde Gar.roa com explêndida 
elevaçi"to e uma magnífica a pli
cação da testa, bate sem apelo 
o guarda redes contrário. 
~1as ... 

Voltemos a analtzar o en
contro em si, no pouco que há 
para dizer da segunda parte, 
o nde as equipa" não encontra
ram o bom ritmo que vinham 
mantendo no final da primeira 
parte. 

Muifo pontapé sem dlrecção, 
e m lugar do chuto colocado, 
muitos nervos e muitos tru
ques, especialmente da parte 
dos cufistas que são hábeis 
neste pormenor. 

Os rapazes da C UF ve rifi
cando não conseguir contra
riar a sorte do jogo por vezes, 
exaltados, c o meti a m faltas, 
por jogo violento, sem a mais 
ligeira admoestação do direc
tor da partida. 

Surge então o golpe de teatro 
que ditou a derrota do Mon
tijo_ Barrigana disputa a bola 
com um advc1·sário e domi
nando-o, antecipa-se, O joga
dor da CUF por detrás do 
defesa mo n ti j e n se, tenta 
desarmá-lo. Não o consegue e 
desiquilibrando-se cai. O árbi
tro postado a cerca de trinta 
metros do lance, peremptoria
mente marca «penalty~ contra 
os montijenses. 

No último número escreve
mos que perfilhamos a ideia 
da grande penalidade quando 
haja falta dentro da grande 
área. Ora nó8 não vimos a 
falta. Se alguém nos con
vencerdocontrário, retiramos 
o que escrevemot~. 

pedal, além do que dissemo11 
no último número. 

Da arbitragem julgamos jà 
ter dito muito. 

Lamentamos apenas que 
estas palavras sejam como as 
d•lquele santo que prégava no 
deserto ... 

Não há dúvida que nos oferece
ram no primeiro dia do ano uma 
boa perspectiva do que poderá vir 
a ser em 1956, a campanha futebo
lística e os problemas de arbitra
gem, caso alguém de direito não 
ponha cobro a anomalias como as 
de Domingo de manhã em «Santa 
Bárbara~. 

Um reparo apenas. Os rapazes 
da COF exultaram com a vitória. 
Se ponderassem, deviam antes ter 
confortado o adversário humilhado, 
pois amanhã pode-lhes suceder 
caso idên~ico- l'reiam, no que lhes 
digo, moços. Vitórias como as de 
Domingo não têm sabor. 

Nem só ganhar serve. Melhor 
serviço é honrar a nobre causa do 
Desporto! 

Manuel Llno 

Classificação 
J v E D B p 

Vitória 3 2 1 8-2 5 
Cuf 3 2 1 7-3 5 
Seixal 3 2 1 5-5 4 
Montlio 3 1 1 1 '1-4 3 
Barreiren. 3 1 2 1-3 1 
Amora 3 3 2-13 o 

.Jogos para Domingo: 
Montijo • Amora 
Barreirense • Cuf 
Seixal • Vitória 

Jogo sem histó1·ia em que pe1·deu 
equipa _que ·podi.a Jer ga,.ho ... 

a 

Juventude, 
A partida di~putada entre as 

turmas de Montijo e Evora embora 
pobre de técnica decorreu com 
bastante emoção dado o empenho 
posto no prélio por ambos os con
tendores. 

O Montijo .começou o encol1tro 
da melhor maneira visto que, logo 
no início e quando ainda não havia 
um minuto de jogo, José Paulo, 
aproveitou a melhor maneira na 
passagem em profundidade feita 
pelo médio S:tntana e bate sem 
apelo o guardião contrário. 

Após a marcação deste golo os 
eborenses exerceram uma ·certa 
pressão no campo do C. D. M. e 
alguns minutos vol-vido, canse- . 
guém o ~mP.ate, mantendo-se o 
result ado· até ao intervalo graças 
à brilhante actuação do jóvem 
guarda-redes dos montijenses. 

No . r.eco~eço, o Montijo conse
gue durante o 1.0 quarto de hora 
actuar de maneira a esqueeet· a 
inferior exibição da 1 .• parte, e 
mercê desse seu labor constante e 
profícuo, consegu~ o 2.0 golo por . 
J. Paulo, aliás, bem anulado por 
deslocação e ainda uma outra 
oportunidade, gorada pelo mesmo 
jogador, quando rematou com o 
guarda-redes fora dos postes, indo 
a bola bater-lhe no corpo e cair 
na barra transversal da baliza à 
sua guarda. 

Parecia a noSSél equipa bem en
caminhada para uma possível vitó
ria, quando ,1. Luís num g·olpe de 
infelicidade , denh·o da nos~a 
grande área, em vez de passar a 
bola a um companheiro livre, se 
deixou desarmar por Gomez que 
se aproximou. 

Os últimos vinte minutos cio 
encontro foram de jogadas alter
nadas, num e noutro campo, per· 
tencendo ao~ <;lonos da casa a pos
sibilidade de terem elevado o 

. · ccScore". 
Sobre a actuação da equipa visi

tante, di\-et, que os jogos só se 
ganham (fuando os seus compo
nentes se capacitem que o fut ebol 

2 Montijo, 1 
é um jogo em que os seus figu. 
rantes devem trabalhat· em con
junto e não com individualismos 
prejudiciais, pecha esta bastante 
frequente nos consagrados e que 
acaba por contagiar os mais joven~ 
que por circunstância~ já bastante 
conhecidas foram chamados à ca. 
tegoria principal. 

Que atentem neste pormenor 
todos aqlleles que na jornada de 
Domingo usaram e abusaram fre_ 

· quentemente do preciosismo do 
«dribling1>, são os votos sinceroj 
do crítico que, de boa vontade, 
acedeu ao pedido formulado pelo 
jornal a «A Provinda•> e que gos. 
tosamente- aceitei, para poder ali· 
nhavar alguns comentários sobre 0 
encontro, de modo a prestigiar 0 
nome do . Clube Der.portivo dt 
Montijo e mormente da minha 
terra. · 

Dos jogadores montijense.s é 
justo destacar em primeiro plano 
o ex-júnior Redol, seguro. guar
dião que se creditou de bela exibi· 
ção, seguido, de perto, pelos defe
sas Cacheirinha, Anica e :\lorn 
que começou incerto, mas acabou 
em bom plano. Nas linhas da 
frente Santana, Raul e .lo!lé Paulo. 
também fizeram exibição agrl
dável. 

A direcção da partida a cargo 
do Sr. Eduardo Gouveia, foi exce
lente, pecando apenas por fazer 
vista grossa a uma autentica agrts· 
são sem bola, do extremo esquerdo 
do Juventude ao defeaa montijense 
Anica. 

Diogo l•nhes 

N. R. -Em 1•irtude da falta 
de:. transportes próprios 11em 
sem.p1·e <A Provlncia• pode 
mandar o s s e u a redactoreg 
despm·Hvos, pelo que tem de 
recon·er à amizade de colabo
rador·es sempre dispostos a 
coopuar, o que pública 
mente se agratleC'e. 

Passados 6 minutos Jose Ro
drigues a nu 1 a a diferença, 
rematando fulminantemente, 
em corrida, uma passagem que 
cremos tenha sido enviada por 
Ferreira, com a bola a razar o 
solo_ 

Depois do golo da CUF, assis
tiu-se á fase mais animada e 
digna de apreço, sob o ponto 
de vista técnico. Tanto uma 
como outra equipa que até 
aquele instante tinham jogado 
com pontapés para o ar, em 
repelões, mostraram nos dez 
mimtto~o finais da primeira 
parte qne sabem jogar futebol, 
pois ap1 csentaram interessan
te<~ esquemas e ligações pro
~ressivas, num futebol vistoso, 
digno de ser observado como 
eapectàculo. 

No entanto estamos certos 
que o árbitro errou. Apaixo
nado pelo ambiente onde o 
jogo 3e disputa va não hesitou 
em a88inalar uma falta que 
pode ser motivo para a des· 
truição de muitos meses de 
trabalho e dedicação. 

Como é natural em rapazes 
que agora começam o8 pri
meiros passos no desporto, foi 
de revo1ta o sentimento que 
lhes acudiu e junto daquele 
que foi indicado para ajuizar 
a contenda, todos se postaram 
numa tentativa vã de o con
vencerem que estava iludido. 
Não sabemos o que se passou, 
vimos, porém que pleno da 
sua autoridade, não descul
pando aos outros o descontrole 
de nervos que ele há muito 
vinha manifestando, manda 
sair do terreno dois jogadores 
do Montijo. 

Concui'So de P1·ognósticos de futebol 

Chegado o intervalo todas 
as pessoas que asaistiam ao 
encontro concordavam que a 
CUF merecia figurar como 
vencedora, embora o C. D. M. 
fosse um adversã.rio digno. 

Nioguém iria, porem, supor 
que o espectàculo fosse cons
purcado daí a alguns minutos, 
por aquela entidade que deve 
dar o ex emplo de integridade 
moral e idoneidade, afim de 
honrar o nome que lhe criaram . 
quando no desempenho das 
funçõe11 em que o investiram 
-Juiz. 

Sr. Leopoldo Malacuto, das 
co lu nas deste jornal, muito 
respeitosamente, lhe dirigo o 
convite de abdicar do previ
légio de ser árbitro. Faço-o, 
como retribuição da «genti
lezuquemedispensouquando 
me recebeu na aua cabine antes 
do encontro. V. Ex.• não tem 
temperamento, nem visão para 
o cabal desempenho da missão 
de julgador de infracções e 
regras estabelecidas pelos Có
digos da Boh. 

Assim o demonstrou no pas
~ado Domingo, onde cgregou 
~ «troianos» o apuparam pela 
sua pouco leal arbitragem. 

:-ião julgue V. Ex.• que o 
afirmo por despeito ou des
gosto na derrota. Faço-o para 
bem da Causa Desportiva que 
acima de paixões clubistas 
muito prezo. 

Restabelecida a ordem que 
não o sossego, é finalmente 
marcado o castiao máximo, 
não sem que o árbitro examine 
a posição do guarda redes, 
dando-lhe quaisquer instru
ções. Remate e, bola na trave. 

A Providência, m a i s uma 
vez, encarregaYa-se de recti
ficar aq_uilo que os homens 
tinham, erradamente, julgado 
bem fazer. 

Espanto geral. O sr. Mala
cuto manda repetir o castigo 
que já não tem história pois 
os do Montijo, boquiabertos 
com tanta barbaridade nã<l 
reagiram sequer. 

Bola ao Centro. Nova descida 
da CUF que manobra á von
tade perante o alheamento do 
adversârio, vergado ao peso 
duma injustiça. Novo golo da 
CUF. 

Reatamento do jogo e ... soa 
o apito flnal pondo termo a 
umadesagradàveljornada que 
foi de mau preságlo para todos 
os que a ela atSsistiram e por 
fim reconheceram que embora 
merecessem a vitória os rapa
zes da CUF têm que a agrade
cer ao sr. Leopoldo :'vlalacuto 
que se mostrou susperior à 
sor·te do jogo. 

Gostamos dos rapazes do 
Barreiro, principalmente de 
Almeida e do trio central da 
linha avançada. Pessoa Duarte 
está forjando urna boa equipa. 

Dos montijenses nada de es-

~~~ ~ 

Prémio desta semana 
Para o concorrente que 

acerte em maior número 
de resultados (exceptuando 
todos os resultados}. 

300$00 
em compras em estabeleci· 
mento à escolha do con
templado. 

E •Inda mais 2 prémios 
Ao concorrente que acerte 
em todos os resultados 

1.000$00 
Em compres, em estabe

lecimento à escolha do con
templado. 

E 
Prémlo extra 

Se fór sócio do Atmeu 
Popufar de Montijo leni 
mais o o;eguinte prémio: Uma 
viagem e Espanha em auto
-carro, no próxinw mês de 
Abril de I9J6 (passaporte 
incluido ). 

= 
«A Província» vende-se em Mon

tijo nas papelarias <<Aivatflia• e 
•Moderna» e nesta redacção, lo
cais onde todos os concorrente a 
podem adquirir. 

Cada leitor pode con
correr com qualquer número 
de prognósticos. 

Sr. 
acertou 

·o nosso prezadg assinante 

Joaquim Pereira Dias 
em 13 resultados e ganhou os 300$00 

Continua o entusiástico intereaae t1e1te 
grande Concurso, por todo o Pais. 

Corte o cabeça deste cupão . e guarde-o 
CU PÃO N. 0 14 

Concurso Prognósticos de Futebol 

de «A Pro~íncia» 

Zona ..Corte I[ Zona Sul ! 
Espinho 

~ - - - -· 
Peniche ----- Elvas -· --· Coruchens~ 

Leixóe!l -----· Guimarães 

~- -: : I 
Portaleg. ······ Estoril 

Chaves ....... Salgueiros Arroios ----- Olhanense 

Leões ..... Gil Vicente ·-····11 Monlijo Olivais 

Vianense -----· U. Coimbra ·····-· Farense .... ... Juventude 

Tirsense ----- Viseu ·----· Oriental ....... Monteu10r 

Sanjoanense --·-·· Boa vista ...... i Beja ----- Portimon. 

.... 

... 

.. 

. ..... 

----· 

....... 

No·me 
• ••••••••-•• •• ~••oo •• ••• •• • o o• O •• • •••• • • • •--- · --~~~ .. ~ ~~--~-~~~ a a a a ~ • a-a- • • a ••• • • • • • •• a -~ ---a • O • 

0 00 
' " 

Morada 

Localidade-----··--------------- --·---------· ---------------·--·, ___ _____ ___ __________________ , ___ ... 

«Ã Pr<»vínci•» 

Enviar este cupão até às 
Cupio H.o 1A 

12 horas ·de Domingo 



A An!úUia ~~ S~~ul~ XX 
(Continuação da primeira página) 

·ão inrensiva com trabalho 
~enos rude e mais lucraiivo, 
nem assim a vida melhorou, 
como era de esperar ; pelo 
contrário, ela piorou sensi
velmente. 

A desordem internacional, 
ele ordem económica ou polí
tico-social trouxe as guerras 
rlevastadoras, guerras de 
egoísmos e ambições, de 
conquistas. 

A indisciplina domina o 
espírito do Homem moderno; 
sente-se a falta de fé, de 
esperança ; a descrença apu
nhala o coraçao dos homens; 
a dúvida crava, fundo, as 
suas garras na alma dos 
pobres seres humanos da 
actualidade ; os interesses 
económicos escravizam-lhe 
o pensamento; a moral, so
fre um declínio flagrante ; a 
vida espiritual é relegada a 
plano secundário. 

O relaxamento dos costu
mes, dos sentimentos, teste
munha a anarquia espiritual 
que domina este século XX. 
A vida prática tornou-se uti
litária por excelência; o indi
vidnallsmo triunfa impune· 
mente. A ambição e{) egoís
mo escravisam o espírito do 
Homem. Os interesses pes-
soais cegam os indivíduos ; 
cada qual procura tirar as 
maiores vantagens materiais, 
para a sua própria satisfação, 
como se cada um pudesse 
viver isolado, egolsticamente 
no seu mundo à parte. Os 
prlncfpios morais e espiri
tuais vão sendo abandona
dos e esquecidos, assusta
doramente. 

MOBILOIL 
O lvbri~cntt dos caapeõt• 

AGENTES EXClUSIVOS 

Tamarca, L de 

lelef. 026152 MO H lU O 

Folhetim de cA Província, 

O Homem mostra~se 
desordenado e insubmisso, 
hesitante e contraditório, 
impenitente e confuso, inca
paz, por isso mesmo, de 
construir a sua própria feli
cidade. Vai-se tornando cada 
vez mais infeliz no seu des
vario alucinante. 

O desvirtuamento da civi
lização é flagrante, porque 
o progresso material n ã o 
corresponde a um 'aperfei
çoamento espiritual. A carên
cia de disciplina moral levou 
o Homem moderno a esse 
estado de incerteza, de 
divergência, em que o vemos. 

É verdade que o próprio 
progresso material trouxe a 
complicação da vida, pejou-a 
de dificuldades, quando jus
tamente visava minorá-las. 
A máquina quase substituiu 
o braço trabalhador, mas se, 
por um lado, facilitou o tra
balho, por outro produziu o 
desemprego. O e}):cesso de 
produção nílo aumentou a 
riqueza que havia de satis
fazer a todos; pelo contrário, 
a miséria cresceu ; tudo se 
tornou, afinal, muito mais 
difícil. 

Surgiram o desiquilíbrio 
económico e a inquietaçao 
s o c i a I . A complicação cln 
vida, as crescentes dificul
dades de toda a espécie, as 
guerras de conquista de mer
cados, criaram no Mundo 
contemporâneo um v e r da
deiro estado de alarme. 

A civilização decai verti
calmente ; o Homem perdeu 
o instinto de harmonia, do 
equilíbrio. O espírito mo~ 
demo vagueia com um barco 
sem rumo. 

BREVEMENTE 

Tuàe par~ flectrlcidade 

N.0 37 

e Jeqredo do eJpelho 
por 

c/luqn.Uttl ,./Jluit 

O interior da casa, es
lava já completamente às 
e9curas, e ia acender os 
candelábros da sala de jan~ 
tar quando me pareceu ou· 
vir um pequeno ruído, que 
me sobressaltou. 

Era a voz da mulher de 
Dunstan, chamando e ao 
mesmo tempo me parecia 
ouvir bater com os punhos 
na por•a da cozinha. 

Corri resoluto para o lo· 
cal onde me pareceu •er ou· 
vido o chamamento. 

As pancadas na porta pa
raram mas o silêncio que 

se seguiu, pareceu-me insu
portável. 

Esta v a perto da cozinha, 
quando me pareceu ouvir 
barulho na casa de jantar. 

Indeciso, resolvi-me por 
fim, de novo a voltar junto 
à porta, lancei um olhar in
q 11eriàor sobre a sala. O 
fogo quasi consnmido lan
çava agora reflexos verme
lhos, sôbre as cadeiras ali 
nhadas junto da chaminé, 
mas o resto do aposento es 
tava na sombra. Percebi o 
barulho abafado de passos 
junto de mim, e antes que 

A PROVINCIA 

Jornal de Boas festas 
(Continuação da izltima pág.a) 

Merece uma referência 
especial este «Jornal _de 
Boas Festas» que o JOAO 
a ANISABEL, a MARIALIA 
e o GENTIL MARQUES 
enviam aos amigos. 

Merece uma referência 
especial, não pela velha e 
sã amizade que nos liga de 
há muitos anos, não pela 
camaradagem das lides de 
imprensa, não por mera e 
protocolar cortezia. 

Merece uma referência 
especial, porque é de uma 
beleza, de uma candura, de 
um enternecimento tal, que 
sentimos na alma como que 
uma fraterna e saudosa 
melancolia, dos nossos tem
pos de meninice, um sopro 
de amor, de bem estar, de 
santa paz, que de facto só 
a sensibilidade de poeta, 
aliada à profunda visão de 
um grande artista, com a 
fiel colaboração de outra 
alma irmã gemea e de igual 
valor, Mariália nos poderia 
proporcionar. 

E aqui está como este 
Natal, nos trouxe a :nais 
encantadora e agradável 
saudação de Boas Festas. 

O progresso do Homem 
contemporâneo parece ter 
pecado por excesso ; há um 
exagero de tudo : da indus
trialização, da vida moderna, 
da mecanização do trabalho, 
da produção, da própria am
bição humana de riquezas ... 

... Enfim, não se olhando 
aos meios de que se lançam 
mãos para atingir os fins. 

lolll• de Macedo 

lte,.res'entante em MOMTtiO 
A•IL IUIIIMIAMO YI!MTUIA 

tivesse tempo de me voltar 
um violento soco me aUn
gi u a cara e caí no chão. 

O sôco havia sido muito 
forte, mas mesmo assim, con
segui levantar-me camba
liando, mas quandosinda não 
tinha percebido bem o que 
se passava, um outro sõco 
bem puxado, e dirigido ao 
quebo fez-me fpostar sem 
sentidos no *apete. 

Rápidamente porem co
mecei a perceber que al
guem me estava atando for
temente as mãos atrás das 
costas. Igualmente me pren
deram as perna& com fortes 
e apertadas cordas. 

Uma voz ameaçadora fa
láva-me ao ouvido, mas de 
uma maneira indistinta, pois 
nllo percebi nenhuma palá
vra. Depois o meu assal
tante pegou-me como um 
fardo e saimos do aposen•o. 

O homem havia possuir 
uma força fora do comum, 

7 

Topomínia 
(Continuação 

depois, pelo de Bulhão Pato? 
Vê o leitor que não é bom 
e não é acto histórico m u
dar o nome às ruas para 
não haver, depois, arrepen
dimentos? 

I) Até ao século XIX não 
era costurr.e dar-se-lhes o 
nome de uma pessoa, nem 
mesmo o dos reis. Só depois 
do regime liberal de I82o
a não ser no tempo do Mar
quês rlePombal, caliás des
culpàvelmenteporque o Rei 
é mais que Pessoa, pois é a 
Pátria em figura humana», 
se baptizou esta ou aquela 
obra com um Rei ou Rainha; 
ma$ isso era mais uma data 
que um nome ... » 

2) «Já se chegou ao exa
gero disse, há tempos «0 
Skulo» da substituição de 
nomes como os de N uno 
Álvares Pereira, Herculano, 
Mousinho por outros que os 
acasos da política alcepre
naram a lugares de comando 
na vida regional ou local. 

Mot• -0 nosso primeiro 
artigo subordinado a este 
tema foi assahado por um 
grande «bando de gralhas». 

da página 5) 

Não falando em omissões 
de vírgulas e outras imper
feições de escrita, qn~remos 
apenas rectificar que, no 
princípio do artigo unde se 
diz «cl;:tse de mestres da 
maior predominância na 
zona ou artéria», deve ler-
-se .«A clas~e de mesteres», 
etc. 

(continua) 

Prof. )IR Manuel lodtirt 

lelef. 026 208 

LATOARIA CIMTRAL 
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Embalagens em folha 
de Flandres 

Rua Almirante Reis, 77 

MOMTIJO 

Material Eléctrico 
Cabos e ~os cendatorts 
Baquelites - Pocelanas 
ll••ina~o fluorescente 
material Estanque- Tvbos 
lergman - Tubo de iço 

CANDEEIROS 
TELEFONIAS 
IRRADIADORES 
VENTOINHAS 
F RIGORIFICOS 
Etc. = Etc. = Etc. 

Tudo aos melhores preços 1· 

AIEL JUSTINIAMO VEHTURA 
Praça da Repúbl ice -..:M;.;;.;;O;.;;M.;;.T;.;I;;;J.;;O;...... _____ _; 

José Teodósio da Silvo 
(Hw4elra) 

Fábrica fundada em 1000 (em edi· 
ficio próprio) 

Fábrica de Gaao&a&, Refrlsteran· 
te11, Soda water, Licores. Xa· 
ropes, I unipero. Cremes 4e 
to4as as qualidades, etc. 

Paltricoa peles si&telllall mais 
modernos 

6-Raa l"or111aea 1-T.etef. 0!11204 ....... 

e pelo que pude perceber, 
devia estar só. 

As pancadas que eu já 
tinha ouvido, recomeçaram 
e a voz da mulher de Duns
tan continuava a clamar por 
socorro. 

Tinham-na provàvel
mente fechado na cozinha. 

Tentei fazer alguns es
forços para me libertar, mas 
fàcilmente percebi quanto 
de inutilidade res u 1 ta v a 
qualquer movimento nesse 
sentido. Não só me encon
trava fortemente amarrado, 
como as mãos que me segu
ravam não me permitiam 
o mínimo movimento. 

Vagamente compreendi 
que me transpor~vam pela 
escada de pedra que con
duzia à cave; e ao chegar 
aí fui b.rulalmente lançado 
ao chão, 

Só o que percebi enl se
guida foi um ruído de passos 
que se afastavam e uma 

1tt4o f. b. • '" efutuor 
Stjlfot tlft .,al.lltf 11110 

tit •tire •e CtftsuUat 

Luís Moreira da Silva 
Rua Almiante Reis, 27 

Telefue 026114 
M O M T J o 

chave girando na fechadura. 
Tão fortemente amarrado 

e marterizado pelas cordas 
que se enterravam na carne 
desisti de tentar levan
tar-me ou mesmo senlar-me. 

Tinha a certeza que o 
meu assaltante era o mesmo 
homem que na noite ante~ 
rior se tinha lançado sobre 
mim, na biblioteca, e tal 
como da outra vez, senti ao 
ligar-me os pulsos, que as 
suas mãos estavam enluva
das. 

Comecei a duvidar das 
minhas possibilidades, con
tra um celerado do calibre 
de Roger German. 

A certa altura, percebi 
que voltavam a abrir a 
porta da cave. 

Ela foi ràpidamente fe
chada e alguem começou a 
descer com passos lentos a 
escada de pedra .. 

(continua) 



Viagem de Maravilhas 
Crónica da viagem à Ma

deira por Álvaro Valente 

Que dizer deste livro de 
Alvaro Valente, agora che~ 
gado às nossas mãos e cuja 
leitura nos deixa a agradá~ 
vel s e n s ação de termos 
com o autor vivido a sua 
maravilhosa viagem? 

Conhecem os leitores, per
feitamente o grande poder 
descritivo, a facilidade de 
expressão e perfeita cons
trução da frase que o escri
tor nos oferece nos seus já 
inúmeros trabalhos publi
cados. 

Quem leu ~Grades Eternas» 
ou os contos monográfícos 
de «Daqui. .. fala Ribatejo» 
ou «Pedaços deste Ribatejo:. 
sabe que nã.o exageramos. 

A extraordináría sensibi
lidade artística, a sua alma 
de poeta, oferece-nos a cada 
passo, até nas simples Cró
nicas frrcquil!tas, com tanto 
exito publicadas neste jor
nal desde o seu primeiro 
número, uma admirável pro
dução literária, que longe de 
se esgotar, toma dia a dia 
maior perfeição e mais eq ui
librada extrutura. 

VIAGEM DE MARAVI
LHAS, arrasta-nos através 
das suas quase duzentas 
páginas, pelos mais encan
tadores e extasiantes luga
res da Madeira. 

Percorrendo os arredores 
do Funchal, ao mesmo 
tempo que se vai desempe- , 
nhando da sua missão ofi
cial, o escritor, com saborosa 
e leve descriçã.o, salpicando 
aqui e além as suas crónicas 
de sorrisos, ou sentimental
mente apresentando-nos os 
contrástes da vida, ou ainda 
relatando as fases mais 
importantes da sua visita 
como Comandante de Bom
beiros, dá-nos um agrádável 
e bem urdido encandeado 
de crónicas, que desejaria
mos ver prolongadas por 
mais algumas páginas. 

O Autor de Um Hino a 
Almada, tem quanto a nós 
neste livro, a sua mais per
feita e valiosa contribuição 
como grande jornalista, para 
o engrandecimento da lite
ratura de viagens, e a Ma
deíra uma obra de propa
ganda e exaltação digna das 
suas belezas e do seu valor. 

O livro está muito bem 
apresentado gràficamente, é 
de grande formato e inclui 
ainda uma série de indica
çõe~ úteis sobre a Madeira, 
destinada aos turistas. 

As flores do Arrozal 
P~lo Or. Cabral Adio 

Outro colaborador de «A 
Província», muito apreciado 
:; de real valor, que traz 
dispersa por dezenas de 
publicações a sua prosa bem 
burilada e fina, nos oferece 

A PR.óVINCIA 

..:·VIAGEM DE MARAVILHAS- Álvaro Valente 

* AS FLORES DO ARROZAL - Dr. Cabral Adã.o 

* O VALOR DA MULHER PORTUESA AQUÉM E ALÉM MAR-Santos Guerra 

* A DEFESA CIVIL NO CAMPO DA MEDICINA- Prof. Dr .. Charles Sillevaerts 

* SELECÇÕES DA GAZETA - I Volume 

* JORNAL DE BOAS FESTAS 

uma pequena brochura com 
a reportagem do trabalho 
das mondinas. 

As mulheres e homens 
que labutam no arroz, são 
retratados neste opúsculo 
com verdadeira mestria 
e um sentido profundo da 
dignificação do trabalho. 

Lá diz a certa altura o 
Méd ic~-escri to r: ... «As 
mondmas são umas zgrwra
das !uroínas de trabalho,
e ninguém S6 lembra, ao 
saborear um gostoso prato 
de arroz, de pe1zsar na dz,. 
reza, no esforço, no sacrifí
cio qne custou a cultztra de 
tão alvos grãos ... 

E aqui está como de um 
tema árido - O Concurso 
de Adestramento, Rapidez 
e Perfeição de Cuitivadores 
de A.rroz - se pode fazer 

uma reportagem interes
sante, instrutiva, alegre e 
ao mesmo tempo Hino de 
louvor ao trabalho modesto 
do homem e da mulher dos 
campos do Vale do Sado. 

O valor do mulher por
tuguesa aquém e além 

mar 
Confer.ência proferida pelo 
jornalista Santos Guerra, na 
C•sa do Concelho de Gou-

veia - Lisboa 

O ilustre birector da re
vista .:Portugal d'aquém e 
d'além mar» publicou agora 
a conferência proferida na 
Casa do Concelho de Gou'
veia, quando das comemo-

rações na Snnaua do U /tra
mar. 

Trata-se de um trabalho 
de muito valor em que se 
anê.li~a em profundidade a 
presença da mulher no 
mundo e de quanto lhe é 
devedora a humanidade. 

Em prosa fluente e bem 
trabalhada o distinto jorna
lista, percorre. com profundo 
saber a escala ascencional 
da evolução da mulher, 
apresentanfio exemplos e 
citando casos, nomes ou 
datas para ilustrar com mais 
propriedade o sedutor tema 
da sua conferência. 

Em boa verdade, pena 
seria que tão interessante 
trabalho, não ficasse arqui
vado em letra de forma. 

Gratos pela gentil ofer-ta. 

A prespicácia. dos animais e o seu «sexto sentido» 
Violentos treworét! de terra sa

cudiraw há tempo o solo da 
Turquia, causando graves prejuí
zos e iubwetendo a duras provas 
a'população das cidades devastadas. 
Fez-se notar a esge propósito, que 
os homens da Ciência ensaiaram 
na Anatólia pdncipahnente, a uti
lização, na previsão de novos sitS
mos, des3e instinto especial de que 
estão dotados, ao que parece, de
terminadas espécies animais. 

Os cães, as galinhas, certas es
pécies de insectos, de macacos seJ·
pentes, p r esse n t c m , de certo 
modo, os terramotos e as erup
ções vulcãnicas, e parece que 

· revelam a sua eminência ba.:~
tante tempo antes que façam os 
instrumentos científicos especial
mente construídos com esse fim 
e que as pessoas extraordiná 
riamente sensiveis. 

EMta intuição adivinhadora dos 
animais não fôra nunca estudada 
tão rigorosamente como o está a 
ser acualmente na Turquia; mas 
despertara desde há muito o in 1<!
ressc dos camponeses noa paise• 
afectados por catastrófes análo
gas, como a Itália, o Chile e o 
Japão. 

Quando, no dia 1 de Novembro 
de 1923, um terrível tremor de 
terra se produziu no Japiio, os 
homeus do campo esperavam já 
o cataclismo desde 15 dia~ atrás. 
Oa seu11 cãee, c-:m vez de descan
sarem comu de costume, irrom
piam, chegada a noite em contí
nuilS e sonoras lamentações. E 
estes queixumes prosseguiam.du
rante o dia quando a data do 'ismo 
se tornou mais próx'ima. 

EUl vão os lavradores advertiam 
as autoridades, fazendo-lhes pre
ve•·, de acordo com esfea inai , 
a eminência de qualquer aconte. 

cimento anormal. Os observatórios 
asseguraram:que nenhum dos seus 
instrumentos tinha registado qual
quer sintoma de perigo e que 
nunca as suas agulhas tinham 
funcionado tão bem. Er·a a calma 
q•1e precede a tempestade. E com 
efeito, na data nafast-a de 1 de No
vembro, cem mil homens perce
ram, cinquenta mil foram dados 
como deupar·ecidos e houve cento 
e cinquenta mil gravemente feri
dos. 

E então foi necessário reconhe
cer que os cães não se tinham 
alarmado sem motivo; mas fica 
ainda por explicar esta sua sensi
bilidade tão estranha. 

A erupção do Vulcão Krakatoa, 
na· ilha deste nome, situada no ar
quipélago de Sonda, deixou a re
cordação, ainda relativamente re
cente, de um cataclismo quáse sem 
precedentes. O estrondo da explo
são foi ouvido a centenas de qui
lómetros. Ligeiras cinzas flutuam 
nos ares durante anos. A ilha foi 
devat~tada ens tod~ a sua superfí
cie. Nem um único habitante pôde 
sobrevi ver; mas alguns animais 
se salvaram, entre aqueles que sa
biam voar, correr ou nadar. 

Com efeito, muito antes da data 
da erupção, comecou um êxodo 
inquietante dos animais. Presos 
de um extranho pânico, atiravam
se ao mar e procuravam alcançar 
a ilha mais próxima a lodo o custo, 
e muitos pr!;!feriram morrer nas 
águas a ficar na ilha. E assim pe
receram trinta e seis mil homens 
por ·1\ão terem querido dar impor
tância a esta emigração de animais 
ou por terem dado ouvidos a essa 
voz da natute-1.a que sempre nos 
aconseUu a nál> abandonannu.; 
a telTa natal. 

E aos sàbios já · nada mais fic:.~ 

senão a «saída» de atribuir aos ani
mais um c<sexto sentido» aquele 
que vrevê o perigo e cujas mani
festações são evidentes demais para 
serem despresadas. Este sentido 
e:dranho não depende nem do ou
vido, nem da vista, nem do tacto, 
nem do olfaclo, nem do gosto. 
E1ta faculdade perceptiva reside, 
pois, noulro orgão. :\fão se verifi
cou já que alguns insectos, com 
um cérebro rudimentar, localizam 
o pensamento na coluna vertebral 
e diapõe, ig·ualmente, desse .:sexto 
sentido:. de que o homem não pa
rece dotadG? 

E também não se citam prover
biamente os ratos «que abandonam 
o navio em perigo» muito antes 
que o barco se afunde? Há quem 
pretenda que· os ratos, que percor
rem constantemente o navio em 
todas as direcções, descobrem an
tes que o próprio homem a avaria 
ou o fio de âgua que prepara o 
sinistro futuro. Mas, como expli
car, <mtão o facto de os ratos aban
donarem também o navio que, dias 
mais tarde, naufragará por causa 
dum choque com escolho ou ice
berg? 

Os elefantes, prejudicados por 
uns olhos muito ab'aixados, dis
põem também duma faculdade per
ceptiva exepcional. Os cães esqui
mós enc<>ntram sempre o seu ca
minho, mesmo que a tempestade 
apague todos os vestígios da es
trada. As águias .i untam· se bastan
tes horas antes da tormenta ou da 
inundação, para mai~ fácilmente 
apanharem os ratos e as set·pentes 
que fogem dos seus buracos. Os 
próprios pardais abàndonatn sem
pre a tempo a árvore que vai ser 
ferida pelo raio. 

Qúán tos mistêrios a Natureza 
guat·da ainda, ciosamente! 

À defesa civil no campo 
da medicina 

Conferência proferida na 
Sociedade de Geogra~a pt~1o 
General Médico Charles 

Sillevaerts 

Por gentileza do nosso 
prezado e velho amigo Dr, 
Barreto Atallayão, recebe. 
mos este interessante tra. 
balho, cuja divulgação seria 
mui to oportuna fazer-se, 
visto que se trata de uma 
completa e bem apresentada 
exposiçã,o dos processos 
mais modernos de defesa e 
tratamento em face das no
vas armas atómicas. 

O simples enunciado dos 
temas tratados dão-nos ideia 
da amplitude da obra. 

Assim, desde as armas 
que provàvelmente serão 
empregadas em nova guerra 
até ao tratamento das doen
ças provocadas . pela radiu· 
ção, tudo é visto à face da 
ciência médica, com saber 
e competência que advêm 
da grande experiência do 
Professor belga Dr. Charles 
Sille vaerts, 

Muito gratos pela oferta. 

Selecções ·· da Gazeta 
I Volume 

Está editado 'o I volume 
de «Selecções da Gazeta», 
feliz iniciativa do nosso 
colega local c Gazeta do Suh, 
para comemorar os seus 25 
anos de existencia. 

O livro que tem óptimo 
aspecto gráfico, apresenta-se 
com uma paginação moderna 
e atraente a várias cores. 

Da sua leitura, fica-nos 
agradável impressão, pois 
os assuntos estão bem es· 
colhidos, embora em nossa 
opinião hajam 1 a cu nas 
quanto à representação de 
valores q Lte dura.ate estes 
25 anos têm feito da GA· 
ZET A o popular e divul· 
gado semanário que todo o 
país li. 

Certamente o II volume 
das SELECÇOES, vai com· 
pletar de maneira ainda mais 
brilhante esta etapa da vida 
do conceituado iornal. 

Merecem citação especial, 
as ilustrações de que a obra 
está recheada, feitas pelo 
jovem desenhador Artur 
Henriq ues e os artigos dos 
nossos colaboradores Al· 
varo Valente, Dr. Jorge 
Antunes, Dr. Cabral _Adão 
e Jorge Ramos. 

Gratos pelo exem~lar ofe
recido, destas colunas sau
damos em perfeita camara· 
dagem o aparecimento deste 
livro, feého interessantís
simo e inédito, de um quarto 
de século de lutas em prol 
de uma imprensa melhor. 

(Contíttua na pàgina 1i 
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