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HOMENAGEM DO CHILE

AO PROf. DR. EGAS MONIZ
A obra científica do pro

fessor Dr. Egas Moniz con
tinua, anos após a sua morte, 
a merecer a atenção dos 
centros de investigação in
ternacionais que se dedicam 
ao complexo ramo da medi
cina, que é a neurocirúrgia.

Consagrado mundialmente, 
com a atribuição do prémio 
Nobel da Medicina, o nome 
do professor Dr. Egas Mo
niz, é frequentemente evo
cado, com saudade e re
conhecimento, não só pelos 
cientistas p o r t u g u e s e s  de 
quem foi mestre e orienta
dor, mas por todos aqueles, 
que, em qualquer parte do 
mundo se dedicam à prática 
da neurocirúrgia.

Os seus muitos e valiosos 
trabalhos sobre angiografia 
cerebral e, sobretudo, a in
venção da leucotomia trou
xeram-lhe um prestígio queo  
colocou entre as grandes figu
ras da história da medicina.

O Chile, país sul-ameri- 
cano a que Portugal está li
gado por laços de amizade 
e por uma cultura comum, 
acaba de prestar homenagem 
ao grande cientista portu
guês, com a inauguração na 
capital do país, a cidade de 
Santiago do Chile, de uma 
praça, a que foi dado o nome 
de Egas Moniz.

A cerimónia revestiu-se de 
grande brilho, pois, proposi
tadamente, fez-se coincidir a 
sua realização com a aber
tura do VIU Congresso La
tino-Americano de Neuroci- 
rurgia, a que assistiram nu
merosos cientistas europeus 
e que constituiu uma elo
quente reafirmação da cor- 
dealidade Iuso-chilena.

Em nome do Governo Por
tuguês agradeceu, tão justa 
homenagem o encarregado 
de Negócios em Portugal, 
Dr. João Costa Nora.

Apontamento da semana

ASILO DE S. JOSÉ
Esta prestante casa de be

neficência cujos benefícios 
são basiante visíveis, dirigiu 
há pouco um novo apelo à 
população mont i j ens e ,  no 
sentido de conseguir o equi
líbrio económico necessário 
para manter a sua acção pro
tectora à velhice desválida. 
A Direcção do Asilo de S. 
José, constituída pelos srs. 
Francisco Vicente Lucas, José 
Martins Sanchoe Pedro Joa
quim Bandeira, viu satis
fatoriamente realçada a sua

tenacidade na visita feita pelo 
sr. Governador Civil do nosso 
distrito, em 25 de Janeiro pas
sado, ao serem inauguradas 
as novas dependências da
quele Asilo ; que lhe permi- 
tarâo alargar a sua missão 
bemfaseja a mais catorze in
ternados, mais uma vez re
correu à caridade daquelas 
pessoas da nossa terra, cuja 
situação social lhes permita 
socorrer os desprotegidos da 
sorte, que estão sob o amparo 

(C ontinua n a  p á g in a  5)

Obras de benemerência

Também nos Açores o exemplo frutificou
A par dessa invulgar Fun

dação Gulbenkiam estabele
cida em Lisboa com a for
tuna deixada pelo «Rei do 
Petróleo», Calouste Gulben
kian, surgiram em diversos

fl inaugiiração da Iiamageni d0 Pkote,
Constituiu uma \lomenagem apoteótica ao Chefe do fstado e ao Governo

Foi inaugurada no do
mingo, dia 19 do corrente, 
pelo sr. Almirante Américo 
Tomás, Ilustre Chefe do Es* 
tado, a nova barragem do 
Picote, primeiro aproveita
mento h i dr oe l é c t r i co  do 
Douro Internacional, obra 
valiosíssima que custou 670 
mil contos e produzirá 1.000 
milhões de quilowatts de 
energia eléctrica em ano mé
dio.

Concluídos os trabalhos 
desta barragem, vão ter agora 
grande desenvolvimento as 
obras do aproveitamento hi
droeléctrico de Miranda do

Mais Água para Lisboa...
A cidade de Lisboa pode 

considerar-se uma das capi 
tais do mundo, de maiores 
recursos aquíferos.

As antigas obras de abas
tecimento, de que é especime 
típico o Aqueduto das Águas 
Livres que remonta ao rei
nado de D. João V, têm sido 
de ano para ano aperfeiçoa
das nos seus processos de 
recolha do precioso e indis
pensável líquido a um aglo
merado populacional já hoje 
muito superior a um milhão 
de habitantes.

Douro e os trabalhos preli
minares para se levantar a 
terceira barragem da Hidroe
léctrica do Douro, na zona 
internacional do mesmo Rio.

Espectáculo de impressio
nante beleza constituiu o 
rolar vertiginoso das águas 
da barragem do Picote, 
quando o Presidente sr. Amé
rico Tomás pôs em funcio
namento os grupos gerado
res de electricidade e fez 
abrir os descarregadores, 
para deixar passar um caudal 
volumoso de água, que se  
abatia a 80 metros de altura 
sobre o leito do rio.

E uma obra magestosa que 
esmaga e espanta — disse o 
Chefe do Estado, ao encerrar 
os discursos proferidos du
rante a festiva sessão inau
gural do primeiro êscalâo do 
aprove i t amento  hidroeléc
trico do Douro Internacional.

Já ao longo do percurso 
entre Lisboa e Trás-os-Mon- 
t e s — , para onde o Presi
dente Américo Tomás se di
rigiu em comboio especial, 
recebera grandes manifesta
ções de saudação e simpatia. 
Âssim sucedeu em Santarém 
e em Coimbra e, depois, em 
Trás-os-Montes.

Na sessão solene inaugu

ral falaram o presidente do 
conselho de administração 
da e mp r e s a ,  eng.° Paulo 
Marques, e os Ministros das 
Obras Públicas e da Econo
mia, Eng.°s Arantes e Oli
veira e Ferreira Dias, res
pectivamente, que analisaram 
diversos aspectos do grande 
empreendimedto l e v a d o  a 
efeito.

Numa das passagens do 
seu discurso o ilustre Chefe 
do Estado recordou a figura 
do grande obreiro da Nação, 
ausente daquele local, o Pre
sidente do Conselho, sr. 
Prof. Dr. Oliveira Salazar, 
sendo o seu nome longa
mente aclamado, como preito 
de gratidão — de todos os 
corações que naquele ra
diante dia 19 do corrente 
pulsaram naquela longínqua 
terra de Picote...

A propósito desta obra gi
gantesca publicaram exten
sas descrições alguns jornais 
diários, dos quais se desta
caram os matutinos «Diário 
de Notícias» e «Diário da 
Manhã», no dia imediato ao 
desse importantíssimo acon
tecimento que vem refletir-se 
na economia da Nação.

pontos do país instituições 
com objectivos benemeren- 
tes, contando-se, entre elas, 
uma destinada aos cegos e 
outra aos deficientes moto
res, além de mais algumas, 
que se ocupam nomeada
mente de assistência infantil 
e a velhos.

Trata-se de instituições 
part i cu l ares  dotadas com 
bens dos respectivos funda
dores, cujos nomes para sem
pre ficarão ligados às obras 
que fundaram.

Também nos Açores, o 
exemplo das fundações fru
tificou.

É o caso da fundação «D. 
Maria Teixeira Vieira», por 

(C ontinua na p i  j i  1 1  5)

A próxima visita da 

Princesa Margarida 

de Inglaterra 

a Portugal
A p r in cesa  M argarida  da  

In g la terra  que dentro  em  bre
ves se m a n a s  v is ita rá  o nosso  
Pais, a ssis tirá  no E storil em  
11 de Junho  a um  im portante  
banquete  d a  Federação das  
In d ú str ia s  B r i t â n i c a s ,  que  
a brirá  en. L isboa, p o r  ocasião 
da  visita  d a  Princesa.

E ntre os núm eros m a is  m e
m oráveis d essa  v is ita ,fig u ra rá  
o do im p ressio n a n te  ntattoo* 
m ilita r, e s p e c tá c u lo  tip ica 
m en te  britânico, que será  des- 
bobinado  no E stádio  do Res- 
telo.

O «ta ttoo» é um  im ponen te  
d esfile  m o vim en t ido. de e fe i
tos feéricos, sob o re fle x o  de  
potentes holofotes, aos sons  
d u m a  m arcia l b a n d a  de m u 
sica, que inclu i vários tam bo
res, fla u ta s  e g a ita s  de fo les.

tí  b rigadeiro  M aclean, orga-  
n iza d o t do  célebre a tattoo» de 
E dim burgo , e o hom em  que d i
r ig irá  o g ra n d e  *tattoo» m ili
tar a rea liza r  em  L isb o a  em  
Junho , está  firm em en te  con
vencido de que se  tra ta  do fa s 
cín io  da cor e d a  m úsica  t  ta m 
bém  da  m a g n ific a  p rova  de 
efic iência  tlada  pelo s  so ldados  
que tom am  p a r te  n e s s  exer
cício 1

Portugul é o m a is  velho a lia 
do d a  G iá-B retanha e o tra tado  
que une há séculos os do is  pai- 
ses, nunca  fo i quebrado.

08  se u s  exércitos já  com ba
teram  p o r  m a is  de um a vez 
lado a lado e em  Junho  p r ó 
x im o  L isboa vo ltará  a ver  os  
so ldados britânicos como em 
b a ixa d o res  dcPam izade, como  
p a cíficos am ig o s que lhe vêm  
o ferecer um  d eslum bran te  es
pectáculo de «.tattoo», que de
certo estasiará  todos os 8eus 
assisten tee .
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A  fa in a  agrícola na R ia  de  A veiro
(Desenho cio falecido jornalista e diltinto desenhador, sr. Armando Boaventura)
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Médicos

Dr. Avelioo Rocha Barbosa
Das 15 às 20 h.

R. Bulhão Pato, 14- 1 . "  
Telef. 050245 -  MONTIJO

Consultas em Sarilhos Grandes 
às 9 horas, todos os dias, excepto 
às sextas feiras.

Dr. Fausto Neiva
Largo da Igreja, 11

Das 10 às 13 e das 15 às 18 h. 
Telef. 050256 — MONTIJO

Dr. 8. Gonçalves de Szevedo
Médico-Especialista 

Saco •  Dentes — Prófese
Consultas ài J.“s, 5as t Sábados às 14 h.
R. Almirante Reis, 134-MONTI.JO

Médicos Veterinários
Or. Cristiano da Silva Mendonça
Av. Luís de Camões - MONTIJO 
Telef.5 030 502 - 030 465 - 030012

Instituto Policlínico 
Montijense

Rua Bulhão P a to , 18

Consulta de Ouvidos, Nariz e 
Garganta

Dr. Emílio Alves Valadares
Todos os sábados às 9 horas

Análises Clínicas

Br.* (Daria IDanuela Quintanilha
Todos os dias às 10,30 

Consulta de Oftalmologia

Dr. ílis io  ÍHorgado
Quintas-feiras às 14 horas

Consulta de Ginecologia

Dr.* Isabeliiom es Pires
3,as e 6.as feiras às 16 horas

Parteiras
Augusta Marques Charneira

Parteira-Enfermeira 
Diplomada pela Faculdade de 

Medicina de Coimbra 
R. José Joaquim Marques — N.8 231 

Telef. 030 556 
M O N T I J O

Armando Lagos
Parteira-Enfermeira
r*ARTO SEM DOR 

l£x-Estagiária das Maternidades de 
Paris e de Strasbourg.

De dia - R. Almirante Reis, 72 
Telef. 030 038 

De noite - R. Machado Santos, 28 
MONTIJO

Telefones de urgênc ia
Hospital, 030 046 

Serviços Médico Sociais, 030 198 
Bombeiros, 030 048j 

Taxis, 030 025 e 030 479 
Ponte dos Vapores, 030 425 

Policia, 030 144

Angelito é um entrevado 
que jamais terá cura. Pouco 
tempo depois de nascer, foi 
atacado de pertinaz moléstia 
que o inutilizou para toda a 
Vida. Ali está ele na varanda 
do lar paterno, deitado numa 
espécie de tabuleiro, o corpo 
franzino, as pernas desen
gonçadas como se fossem 
as dum boneco de pasta, com 
os elásticos muito froixos. 
A Varanda deita para a quinta, 
e dali se vê o pomar, a horta, 
as searas, a eira, uma bar
rada de vinha e uma nesga 
de mato. Angelito passa o 
tempo a estender os olhos 
pelos mimos da paisagem, 
seguindo os trabalhos agrí
colas, assistindo ao rolar das 
estações, como um disco de 
cores. E aguarda sempre o 
mês de Abril com ir.quieta 
ansiedade. Porquê, se para 
ele se fecharam todas as 
esperanças?!.. .

* **
Abril de águas mil, mas 

também de céu de anil e de 
perfume subtil. Os nossos 
matos, jardins de Deus, ex
põem as novidades do mês, 
talvez o mais rico de varie
dades, em flores prodiga
mente espalhadas pela serra, 
de cores variegadas e formas 
as mais diversas. São os 
sargaços, desentranhando-se 
em corolas de cinco pétalas, 
ora brancas ora róseas, mais 
para o ciclame ou mais para 
a púrpura, que sarapintam a 
paisagem de mil graças e 
vivezas, tão vistosas como 
as flores que se criam nos 
hortos. São as estevas, mais 
altas, mais senhoras de si, 
ora de pétalas brancas, lisas, 
ora de brancura pintalgada 
com uma gota de sangue 
roxo, São as calcinhas de 
cuco, de campainhas oblí
quas pela haste acima, ver- 
melho-Vinho, claro e sedoso. 
São os rosmaninhos de ore- 
lhitas alçadas, como lapari- 
tos sagazes. São as mil pri- 
maverinas sem nome e sem 
Vaidade que nos afagam os 
pés ao passar pelas Veredas 
desses montes.

O caminho corta uma falda 
de carrasqueiras e pinheiros 
mansos. Numa borda, diviso 
um formigueiro. No mundo 
dos insectos também se vive 
intensamente o surto prima
veril.

Para tentar fazer uma re
portagem da Vida colectiva 
destes pequeninos seres, es- 
barrigo-me no chão e dispo
nho-me a gastar meia hora 
na observação.

As formigas são desta raça 
esguia, muito negras, patas 
altas, um centímetro de com
primento da cauda ao rabo. 
Dois buracos dão entrada 
no seu palácio subterrâneo, 
em pleno acabamento, pois 
vejo muitas que Vêm lá de 
dentro com blocozinhos de 
terra na boca e Vão deposi- 
tá-los nas redondezas, for
mando um montículo circular 
de grumos de barro.

Mas um esforço sensacio
nal me chama a atenção: de

perto, caminham duas formi
gas que arrastam uma enorme 
casca, que foi casulo dum 
molusco, lembrando um bú
zio de três centímetros, ou 
uma cornucópia de pastela
ria. Elas fincam as mandí
bulas nos bordos e Vá de 
arrastar, de arrastar o car-

-------------  Por — —
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rego até ao buraco da en
trada, onde ele fica atraves
sado. As duas formiguitas 
Vão de Volta, aliviam de 
baixo, procuram o geito, tor
nam a desviar a carga, vêm 
mais em seu auxílio, até que 
o canudinho espiral, enfian
do-se sem resistência, cai 
pelo buraco abaixo. E outras 
Vão entrando e saindo, le
vando e trazendo coisas, sem 
prestar atenção ao que se 
passa.

Porém, minutos passados, 
eis que as mesmas duas for
migas (conheci-as por uns 
sinais que tinham no peito) 
pretendem expulsar o mesmo 
casulo, talvez por não servir 
para os fins em vista. Então 
a operação é mais difícil, pois 
quando ele p a r e c e  estar 
quase a franquear a saída, 
com esforços denodados das 
formigas, que apoiam as pa- 
titas com frenesim nos bor
dos do orifício e apertam as 
mandíbulas nos topos da 
casca, num momento — truz!  
volta a enfiar-se pela galeria 
do formigueiro. E tantas ten
tativas fazem, que eu resolvo 
dar uma ajuda com uma pa
lhinha seca. Pronto! Aí vão 
elas transportando o canudo 
para longe, não se sabe 
porquê.

Agora Vejam esta espécie 
de cortejo que se dirige do 
lado dumas sargaceiras em 
flor. São dezenas de formi
gas que carreiam pétalas das

O Progresso tem feito muito a 
favor da Humanidade, mas exige 
ao homem um estado de preven
ção constante, uma preparação 
especial de defesa contra as distra- 
ções ou alheamentos, que a má
quina não perdõa, e converte 
quase sempre em dor, tragédia e 
infelicidade do agregado familiar.

O operário moderno tem de si- 
tuar-se em plenitude, no ambiente 
fabril, dando, não apenas o esforço 
braçal, mas principalmente, a sua 
velocidade de raciocínio e capaci
dade de inteligência para que o 
equiljbrio das suas reacções, se 
oponha ao perigo que o espreita, 
motivado na incompetência ou 
fallta de atenção.

As estatísticas sobre acidentes 
são alarmantes e acusam números 
vexatórios para a sociedade téc
nica, tão vaidosa das suas conquis
tas.

O nosso País, visto não preten
dermos estabelecer apreciações de 
carácter internacional, tem sofrido 
de maneira horrorosa esta desa
tenção do operariado e do patro
nato, para defender o valor hu
mano dos acidentes que enlutam

mais Variadas cores, destas 
já murchas, de tombarem da 
flor, acabado o seu mester 
de chamariz, para a fecun
dação. O carreirinho é vis
toso, tons de branco, ama
relo, róseo, violeta, Verde, 
caminhando para o formi
gueiro, onde desaparecem 
no interior das galerias.

Eu penso : as pétalas não 
são alimentícias. Para isso, 
há outras que levam semen
tes, grãos e reservas comes
tíveis. Então para que que
rem as formigas a garridice 
das pétalas? Deve haver festa 
lá dentro, a Festa da Prima
vera, a Festa de Abril, e eu 
pasmo com estas sociedades 
afins da nossa, porque obe
decem ao mesmo Criador. 
Quem me dera minimizar-me 
a um centésimo e ir lá den
tro Ver. . .  Que magnificên
cia lá encontraria ! . . .

íjí
*

Olhem o Angelito na Va
randa! E como ele ri, como 
se sente fel iz! . . .

Ao lado, um vizinho da 
mesma idade — seis anos — 
foi-lhe buscar papoilas à 
quinta, flocos escarlates gri
tando hossanas de realce no 
Verde tépido do trigal. E o 
Angelito gosta muito de adi
vinhar, dos botões das pa
poilas ainda fechados, se o 
colorido das pétalas inclusas 
é vermelho vivo ou rosa des
maiado. No primeiro caso 
diz-se: frade. No segundo, 
fre ira .

— Frade ou f re ira ?  — 
pergunta o vizinho, com o 
botão preso nos dedos.

— F rade! — responde o 
entrevadinho.

Abre-se. E se acerta, ri-se, 
ri-se muito, com franca jovia
lidade.

E’ por isso que ele adora 
o aparecimento das papoilas 
na quinta.

— Frade ou Jreira?
— Frade ou fre ira  ?

tantos lares, e se cifram em cerca 
de dois acidentes, ligeiros ou gra
ves, em cada dois minutos de 
existência da nossa Pátria. A curva 
dos acidentes, no último decénio 
ascendeu a dois milhões e meio. 
Não se concebe, não se encaram 
estes números, sem um arrepio de 
emoção. Por isso mesmo, o Go
verno tem de estar presente em 
todas as manifestações da activi
dade social, porque infelizmente, os 
portugueses parece nada saberem 
fazer sem a intervenção estatal. E 
um defeito este, de se entregar ao 
Governo a responsabilidade de re
soluções que deviam partir da 
iniciativa particular. Se o Governo 
não surge com o seu amparo, os 
indivíduos abandonam-se a uma 
inércia inexplicável, ainda que 
dessa inércia lhes resultem impor
tantes prejuizos.

Para proteger o cidadão, o Go
verno mais uma vez por intermé
dio do sr. Ministro das Corpora
ções, teve de tomar uma atitude 
importantíssima. Lançando a Cam
panha Preventiva de Acidentes e 
Doenças Profissionais, o dr. Veiga 
de Macedo com a colaboração soli-

Em referência à local pu
blicada em «A Província» 
de 9 do mês corrente, em 
que davatnos notícia do 
falecimento deste prestante 
amigo de Montijo, recebe
mos de seu irmão, sr. An
gelo A. Graça Soares, dis
tinto farmacêutico em S. 
Pedro da Torre, Valença do 
Minho, uma sua carta de 24 
do actual mês, do seguinte 
teor:

«Sensibilizado com a ma
neira como V . . .  traçou a 
biografia moral e comercial 
de meu saudoso irmão JOÃO 
SOARES, íilho adoptivo 
dessa próspera e laboriosa 
vila de- Montijo, que lhe 
não serviu dè berço mas de 
escola, onde completou a 
formação do seu carácter e 
onde colheu os sãos princí- 
pios que sempre nortearam 
a sua vida afectiva e comer
cial, vendo penhoradamente 
agradecer-lhe e por inter
médio de V . . .  a todos os 
ilustres m o n t i j e n s e s  que 
tão sincera e exuberante
mente lhe prestaram as suas 
últimas homenagens.

Pedia a V.. .  que me 
continuasse a enviar o vosso 
jornal, pois não posso dei
xar de estar ligado para 
sempre, pelo laço sagrado 
de gratidão à terra que meu 
irmão tão tanto amou.

Creia-me de V. Ex.a Att," 
e Venerador.
(a) Angelo Graça Soares.

Reproduzindo as linhas 
acima, cumprimos simples
mente um dever de grati
dão para com o seu signa
tário, por nos vir demons
trar que a homenagem que 
tributámos ao falecido sr, 
João Soares, nosso estimado 
assinante, era a todos os 
títulos merecida.

Não só por nós, seus 
admiradores, como também 
do bom povo desta região, 
que igualmente muito esti
mava o extinto. Portanto 0 
agradecimento que nos foi 
dirigido, endossamo-lo por 
merecida justiça a quem de 
direito: ao nosso Município,
— de que o saudoso extinto 
fez parte—,á classe comer
cial de que foi brilhante 
ornamento e aos seus fami
liares aqui residentes, em 
representação dos habitan
tes deste concelho, alguns 
dos quais durante alguns 
anos, — que foram numero
s o s — p r i va r a m  de perto 
com 0 irmão do nosso cor
respondente em causa.

Pelo testemunho de boa 
amizade pelo jornal «A Pro
víncia», apresentamos-lhe 
os nossos agradecimentos.

citada ao director-geral do Tra
balho, director do Centro do Tra
balho dos Resseguradores, ins
pector superior dos Tribunais de 
Trabalho e director-geral da Pre
vidência, pretende criar «uma 
consciência geral do risco no tra
balho».

O diploma que concede estru
tura Jurídica à Junta de Acção 
Social vai irradiar agora uma 
acção de grande envergadura, para 
uma campanha eficaz, susceptível 
de levar um grito de alerta a pa
trões e operários, requerendo-lhes 
inteira subordinação às instruções 
dos dirigentes técnicos, e exigindo 

(C ontinua na  p á g in a  5) 
Barlolomcu Gutrra Condi Júnior

URGE DIMINUIR

os acidentes de traba lh o



30-4-959 A PROVÍNCIA 3

AOENDA 
ELEGANTE

A n i v e r s á r io s
ABRIL 

Fizeram anos:

M N T
Mais um novo desastre de viação,

de que resultaram duas vítimas

_  No dia 1, a menina Fédora 
Maria da Encarnação Gervásio, 
filha do nosso estimado assinante, 
sr. José Marques Gervásio.

_No mesmo dia, completou o
seu 13.° aniversário o menino 
Jorge Manuel Severo Catalão, filho 
do nosso dedicado assinante, sr. 
Teodoro da Silva Catalão.

— No dia 8, a sr “ D. Q uitéria  
Paulo Saraiva, esposa do nosso  
prezado assinante, sr. Silvano Sa
raiva.

— No dia 8, o sr .  Manuel Lopes 
Correia, nosso estimado assinante 
e amigo.

_Em igual data, o sr. Francisco
Luís Paulino Muchacho, filho do 
nosso prezado assinante, sr. Antó
nio Luís Ferreira Muchacho.

_No dia 9, o sr. José Umbelino
Mendes, genro do nosso dedicado 
assinante, sr. Carlos Santos.

_No dia 11, completou o seu
70.° aniversário a sr." D. Emília 
Lina de Carvalho Silva, esposa do 
n o s s o  p r e z a d o  assinanti, sr. 
Eduardo Sequeira da Silva.

— No dia l í ,  perfez o seu 16.° 
aniversário o menino Luís José 
Castanheira Rufino, filho do nosso 
estimado assinante, sr. Luís Jesus 
Rufino.

— No dia 12, a menina Fédora 
Marques Gervásio, sobrinha do 
nosso prezado assinante, sr. Antó
nio Gonçalves da Silva.

— E, ainda no dia 12, a sr.a D. 
Gertrudes Fernandes Rebelo, es
posa do nosso estimado assinante, 
sr. Armando Rebelo.

— No dia 15, completou 24 anos 
de idade, a menina Maria Basiliza 
Vitória Galego, afilhada da nossa 
estimada assinante, sr.‘ viuva de 
Antódio Borralho.

(Conclui no p ró x . núm ero)

Fezem anos:
— No dia 30, o menino Manuel 

João de Jesus Mocho, irmão do 
nosso antigo redactor desportivo, 
sr. Luciano Pinto de Jesus Mocho.

— No dia 30, a sr.* D. Maria Au
gusta Fernandes dos Santos Futre, 
esposa do nosso prezado assinante, 
sr. José Paulo da Silva Futre.

MAIO
— No dia 2, o sr. Adriano dos 

Santos Garrôa Soares, filho do 
nosso dedicado assinante, sr. Ni* 
colau Madeira Soares.

— No dia 3, o nosso estimado 
assinante em Lisboa, sr. Alfredo 
Gil de Matos.

— No dia 5, o sr. António Tava
res Correia, pai da nossa prezada 
assinante, sr.a D. Carmina Oliveira 
Correia, residentes em Odivela*.

— No dia 6, asr.a D. Maria Alice 
Brissos Palhais, filha do nosso de
dicado assinante sr. Fernando de 
Brissos.

— Em igual dia, a menina Maria 
Julieta Pinho Moreira, afilhada do 
nosso estimado assinante, sr. Amé
rico José da Silva.

— E, no dia G, completa a bonita 
idade de 92 anos, a sr.a D. Maria 
Júlia da Costa Almeida, avó do 
nosso prezado assinante, sr. João 
da Costa Cartaxo.

— No dia 16, o nosso dedicado 
assinante, sr. Nicolau Madeira Soa
res.

A todos os aniversariantes e 
suas ex.raas famílias, apresentamos 
as nossas felicitações.

Taxa Militar
Durante o próximo mês de Maio 

|íode ainda ser paga a taxa militar 
relativa a 1959, de 60$00, cujo pa
gamento devia ter*[sido feilo a 
partir de Abril actual.

De 1 de Junho e até 31 de De
zembro deste ano pode a mesma 
ser paga com um acréscimo de 
100% .

A partir de 1 de Jeneiro de 1969, 
esta taxa para os contribuintes 
em divida, entrará em relaxe.

Pelas 21,30 horas de segunda- 
-feira finda, dia 27 do corrente 
mês, deu-se um grave desastre de 
viação na Estrada Nacional de 
Montijo à Atalaia, de que resulta
ram duas vítimas, uma das quais 
em estado que inspira muitos cui
dados.

O motociclista José de Azevedo 
Iça, que c o n d u z i a  a máquina 
L L - 8 6 - 5 7  seguia no mesmo 
sentido do ciclista Luciano Dias 
da Silva, e ao pretender ultrapassá- 
-lo, fê-Io de tal modo, que o pedal 
da motocicleta do lado direito, 
engatou na roda da rectaguarda 
do biciclo, caindo o ciclista em 
acto contínuo, tendo seguido as 
duas viaturas engatadas num per
curso de vinte e dois metros com 
o motociclista erguido sobre ela, 
mantendo o equilíbrio devido, o 
que custa a crer.

Como provas existiam duas poças 
de sangue : uma, no local onde se 
deu o acidenta; e outra, onde as 
máquinas eslavam tombadas, ou 
seja além da dislància percorrida.

O acidente deu-se por virtude 
do motociclista, José de Azevedo 
Iça ter feito uma ultrapassagem 
i r r e g u l a r ,  demasiadamente en
costado ao ciclista. No entanto 
este, Luciano Dias da Silva, tam
bém circulava quase ao centro da 
estrada, quando devia transitar 
encostado à sua mão.

Nestas condições, ambos os con-

Remiu Eleita!
E D I T A L

José M aria Mendes da 
Cosia, chefe de Secretaria  
da Câmara Municipal de 
Montijo

Faço público, nos termos 
do art.0 18.° da Lei n,° 2.015 
de 28 de Maio de 1946, que 
de 1 a 10 de Maio próximo 
se encontra patente na S e 
cretaria desta Câmara Mu
nicipal, para efeito de recla
mação, o recenseamento elei
toral para a eleição do Pre
sidente da Repúbl i c a  e 
Assembleia Nacional refe
rente ao ano corrente.

As reclamações e recursos 
são regulados pelo disposto 
nos art.0819.° e 20.° e seus § § 
da aludida Lei.

Para constar se publica o 
presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados 
nos iugares do costume.

Montijo, 28 de Abril de 1959 
O Chefe de Secretaria, 

a) José M aria M endes da  Costa

dutores estão incursos no Código 
das Estradas.

A respectiva participação seguiu 
para juízo.

Ambos os sinistrados eram ca
sados, trabalhadores e residentes 
nesta vila.

O Jo3é de Azevedo Iça, pela 
gravidade do seu estado, pois de 
monstrava fractura do crâneo, de
pois de ter recebido os primeiros 
socorros no nosso Hospital sub- 
-regional, seguiu na ambulância 
dos bombeiros voluntários desta 
vila para o Hospital de S. José.

O segundo, Luciano Dias da 
Silva, que apresentava várias es
coriações na região frontal e corpo, 
recolheu ao nosso Hospital sub- 
-regional, onde ficou internado.

\  bicicleta ficou com a roda de 
trás danificada, o que foi result ido 
do impulso de arranque dado pela 
motocicleta, na sua trajectória i r 
regular.

Este triste facto é a confirmação 
daquilo que já por diversas vezes 
se tem escrito nestas colunas a 
respeito da irreflexão como é feito 
o trânsito motorizado nas ruas e 
estradas de Montijo.

Bom é que haja para o futuro 
mais prudência, para que jam»is 
tenhamos a verberar semelhantes 
factos.

I . lauromáquica de Montijo
H o m en ag em  a Luis Alegria 

e ao  Grupo d e  Forcados 
A m adores  da Terfúlia de  

Montijo

No próximo domingo, dia 3 de 
Maio, aproveitando da visita a 
esta vila do jovem novilheiro 
montijense, Luís Alegria, que faz 
nessa data a sua apresentação na 
Praça de Toiro3 de Montijo na 
corrida que aí se realiza, prepara 
a Direcção desta colectividade para 
as 20,30 horas, uma homenagem 
àquele nosso conterrâneo, irem 
como ao Grupo de Forcados 
Amadores dessa colectividade.

De igual modo a Direcção leva 
a efeito no seu salão de festas, um 
grandioso baile a partir das 21,30, 
intitulado «Noite R ibatejana», o 
qual será abrilhantado pela con
ceituada Orquestra «Os Reis da 
Alegria», da nossa vila.

Por estes dois números sensa
cionais, é de esperar larga concor
rência a esta festa associativa, 
pelo que felicitamos a Direcção 
da Tertúlia em lào interessante 
iniciativa que muito vem presti
giar a sua colectividade.

2 .000  contos
— Precisam-se sobre hipotéca, 

por seis meses, ao juro de oito por 
cento. Resposta a este jornal, ao 
n.° 220.

J O
0 nosso Aniversário

Referiram-se em termos simpá
ticos para «A Província» a propó
sito do nosso 4.° ano de publica
ção, os seguintes confrades, aos 
quais penhoradamente agradece
mos as suas gentilezas:

«O C astanheirense», de Cas
tanheira de Pera ; «O D esforço», 
de F a fe ; «O D espertam , de 
Coimbra; «D istrito  de  Setúbal»; 
«Ecos de Belem», de Lisboa; 
«A Planicie», de Moura; «.Ga
zeta  do Sul», desta vila; «Jornai 
do Algarve», de Vila Real de 
St. António; «Jornalde Évora»', 
«Jo rn a l do F undão» ;  «Jornal 
de S in tra » ;  «Noticiah de Gou
veia»;  «A Rabeca», de Portale- 
gi-e; « S em a n a  Tirsease», de 
Santo T ir so ; «A Voz da F iguei
ra». da Figueira da Foz; «A Xoz 
da Palm eia», de Palmeia; e «R e
v ista  Portuguesa de Seguros», 
de Lisboa.

A esses distintos colegas, dese
jamos igualmente longa e próspera 
vida.

Á Bando 1.* d? Dezembro
EM MATOSIMHOS

A Banda da Sociedade F larmó- 
nica 1.° de Dezembro, desta vila, 
desloca-se no dia 17 do próximo 
mês a Matosinhos, onde executará 
um concerto incluído no programa 
das suas festas locais.

Com um abraço de parabéns, 
auspiciamos aos seus elementos 
feliz viagem e bons êxitos artís
ticos.

M O N T I J O  

Fernando de Sousa 
Agradecimento

Maria Pinto de Sousa e seus 
filhos, Maria Graciete Pinto de 
Sousa e Teodomiro Pinto de Sousa, 
vêm por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram 
acompanhar à sua última morada 
seu falecido e dedicado marido e 
pai, Fernando de Sousa, cujo fu
neral se efectuou nesta vila em 26 
de Março findo.

A todas as pessoas, os protestos 
do seu maior reconhecimento.

Sociedade Recreativa 
do Alto dos Vinhos Grandes

4  Direcção desta prestante agre
miação recreativa do bairro saté
lite do Alto das Vinhas Grandes, 
vizinho da nossa vila, levará a 
efeito no seu salão de festas em 2 
do próximo mês de Maio, pelas
21,30 horas, mais uma valiosa 
«soirée» dançante, a qual será 
abrilhantada pelo famoso e aplau
dido «Conjunto Musical Os Ven
cedores», de Rio Frio.

Esta colectividade no propósito 
de proporcionar maior afluência 
de sócios e respectivas famílias às 
;uas festas associativas, tenciona 
dar início dentro em breve aos 
bailes de verão, com a abertura da 
sua esplanada privativa.

Agora que esta colectividade 
popular está no seu 11.® ano de 
existência, renovamos-lhe os pro
testos da nossa maior considera
ção e estima; ao mesmo tempo 
que felicitando os seus dirigentes 
pelo elevado grau de progresso que 
ali se verifica, temos a desejar-lhe 
a repetição das melhores venturas, 
por largos anos de felicidades.

Perdeu-se
— CÃO BRANCO com licença. 
Dá pelo nome de «Bijou». 
Gratifica-se quem indique seu 

paradeiro.
Informa-ae nesia redacção.

AGENDA
UTIUTARIA

farmácias de Serviço
5.a feira, 30 — M o n t e p i o
6.a feira, 1 — M o d e r n a
Sábado, 2 - H i g i e n e
Domingo, 3 — D i o g o
2.a feira, 4 — G i r  a l  d e 8

3.* feira, 5 — M o n t e p i o

4.a feira, 6 — hl o d e  r n a

B o l e t i m  F íe l ig io s o
Vida Católica  

HORAHIO DAS MISSAS

5 “-feira , 3 0 — às 8,30; 9 e
12 h.

6.* fe ira , 1 -  às 9 e 19 h. (Dia 
de S. José Operário).

Sábado, 2 — às 8, 8,30, 9 e 21.30 
h. (Mês de Maria e Veiada de a r 
mas escutista).

Domingo, 3 — às 8 h .  na 
Igrej i da viisericórdia; às 9. h. 
na Capt-la do Afonsoeiro; às 10;
11,30 e 18 h. na Igreja P aroquial; 
das 12 à- 19 h. Expesição Solene 
do Santíssimo Sacr.,mento e Con
sagração da l aróquia a Cristi Rei: 
no Santuário da At laia, às 10 30 
h ; às 16,15 h. no Ai o Es>anqueiro.

Êlspectácuios
CINEMA 1'EATRO

JOAQUI V1 DE ALMEIDA
Sábado, 12; (Para 17 anos) O 

arrebatador drama com John Beal 
e Augusta D a r n e y :  «Aquela
Noite»; e o filme de aventuras em 
Superscópio: «O Filho de Simbad».

Domingo, 3; (Para 17 anos) Uma 
reposição sensacional! A cópia 
nova do filme que assombrou o 
mundo : «E Tudo o Vento Levou», 
com Clark Gable e Vivien Leigh.

3.a feira, 5 ;  (Para 17 anos) o fa
moso filme em Teenicoior e Uine- 
mascópio : «Picnic», com William 
Holden e Kim Novak.

5.a feira, 7; (Para 17 anos) Um 
excelente drama mexicano, com 
Pedro Infante e Maria Félix : «Ti- 
zoe -  Amor índio». No programa : 
lindos complementos.

mui» unira i PallsmlillH
Os pais que desejarem que os 

seus filhos sejam vacinados cmina 
a poliomielite podem apresentá-los 
na Subdelegação de Saúde nesta 
vila, no próximo dia 4 de Maio, 
pelas 16 horas.

Idade aconselhada — desde o» 
seis meses até aos quinze anos.

O Subdelegado de Saúde 
Dr. Aniótio Campos ferreira Iiindadt

Senhores Agricultores:
Kecesutam p a ia  o seu serviço, 

de um carro  de aluger ?
Para esse efeito dirijam-se a 

Joaquim Marques dos Santos, Bua 
Serpa i'into, 79 - 1.° Dt.° Montijo, 
Telefones 030081 e 030260; que 
tem  à sua  d isposição um  carro  
de a luguer de 1 .500  Kgs.

Relógio
— De Alumínio e cor amarela, 

marca «Baredex», tamanho médio, 
com bracelete amarela, perdeu-se 
do Afonsoeiro a Montijo na sexta- 
-feira passada. Dão-se alvíssaras a 
quem o entregar.

Tratar com Albino da Cruz 
Côxo, Rua da Barrosa, n.° 9 — 
MONTIJO.

Bordado à ííláquina
— Faz-se com perfeição, e rapi

dez.
Trata Avenida D. Afonso Hen- 

riques, 2.® Dt.° (Prédio do »r. Pin
to), MONTIJO.
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Apontamentos Columbof i l ia m

por ARTUR LUCAS

( f u t e b o l
TAÇA DE PORTUGAL

fa s e  Prelim inar

Para finalizar esta fase, deslo- 
cou-se no passado Domingo, 26, 
ao Estoril, a equipa de Séniores 
do Clube Desportivo de Montijo. 
Para passar à fase imediata, preci
savam os montijenses de, pelo 
menos, empatar, o que consegui
ram, pois o resultado foi de igual
dade a uma bola. Tratava-se sem 
dúvida de uma jornadi difícil por
que os estorilistas necessitavam 
de ganhar para passar à fase se
guinte ; no entanto e apesar de os 
rapazes de Montijo não atravessa
rem o seu melhor período, e ainda, 
além dos seus adversários jogarem 
no seu burgo e constituírem uma 
turma bastante enérgica que luta 
de princípio ao fim, conseguiram 
os montijenses um bom resultado 
que os coloca numa posição mais

de acordo com a sua categoria. A 
turma do Desportivo, mercê de 
circunstâncias várias, apresentou- 
-se no campo da Amoreira, bas
tante mesclada de reservistas; no 
entanto estamos informados que 
para o resultado alcançado, muito 
contribuiu a acção dos seguintes 
jogadores: Redol, que se exibiu 
em excelente plano, sendo decisiva 
a sua actuação em defesa da sua 
baliza, para assegurar o empate ; 
André, Serralha, José Paulo, Ve
redas e Romeu.

Assim, desejamos, sem ilusões, 
bom comporiamento da equipa 
montijense, frente à turma do 
Sporting de Braga, que lhe cabe 
agora defrontar em duas mãos, 
por sorteio.

NACIONAL DE JUNIORES
Para terminar a sua actuação no 

Campeonato Nacional, a equipa do 
Desportivo deslocou-se no Do
mingo a Lisboa, para defrontar a 
turma do Clube Oriental, conse
guindo o excelente resultado fa
vorável, de 4 bolas a 1.

O resultado diz tudo. No en
tanto, justo é salientar a actuação 
dos jovens montijenses, porquanto 
haviam perdido no seu campo com

esta equipa e vingaram-se agora, 
obtendo retumbante vitória que 
os alcandorou ao 3.° lugar da sé
rie, de parceria com o segundo, 
— o Olivais —, lugar aliás que se 
não está muito bem, pelo menos 
não é o último como esteve em 
riscos de ser. Neste cantinho mo
desto, lhe enviamos uns parabéns 
muito sinceros, pela sua brilhante 
exibição.

P R I N C I P I A N T E S
Para mais um jogo deste tor

neio, foi no passado Domingo ao 
Barreiro, a equipa do Desportivo 
de Montijo, para encontro com o 
Luso F. Clube, fazendo o resultado 
de empate a 0 bolas. Não sendo

uma jornada totalmente vitoriosa, 
como está ao alcance dos jovens 
que compõem esta turma, é de 
considerar o empate, pois trata-se 
de um jogo fora de casa.

G R U P O  D E S P O R T I V O  D A S  F Al  A S
Em comemoração do 2.® aniver

sário do Grupo Desportivo das 
Faias, da nóvel freguesia de Santo 
Isidro de Pegões, efectuaiam-se 
ali no passado domingo, 26 as 
suas festas comemorativas, com o 
seguinte programa: á s  6 horas. 
— Alvorada com 21 morteiros ; às 
10 h o ra s . — C o n c e n t r a ç ã o  no 
Campo de jogos dos sócios funda
dores, Direcção e amigos do grupo 
em festa, para a cerimónia do içar 
da bandeira ; 14 hora».-'~
Animada prova ciclista denomi
nada * G ra n d e  Circuito das  
Faias», numa prova de 15 voltas, 
num total de 30 quilómetros, para 
a disputa de 3 valiosas taças e 4 
artísticas medalhas; d e  15,30 ho
ra s. — Torneio de futebol «A m i
za d e  Desportiva», para a disputa 
de 5 valiosas taças e um artístico 
bronze, em que foram tomar parte 
as equipas de honra dos seguintes 
grupos regionais : — «Fernando Pó 
Futebol Clube»; «Grupo Despor
tivo Lagoa da Palha»; «Os Leões 
da Beira de Rio Frio» e «Grupo 
Desportivo das Faias».

A noite, um concorrido e des

lumbrante baile, decorado com 
alegre e vistosa ornamentação, 
para conclusão das suas festas do 
2.° aniversário, com disputa de 
duas valiosas taças e duas atraen
tes medalhas, que foi abrilhantado 
pelos exímios e consagrados acor- 
deonistas lida Maria Calado e 
Fernando Ribeiio.

Por absoluta carência de espaço, 
reservamos para ura dos nossos 
próximos números a reportagem 
das festas do 2.° aniversário do 
simpático Grupo Desportivo das 
Faias, ao qual antecipadamente 
apresentamos as nossas felicitações 
e votos de inúmeros progressos na 
sua marcha futura.

Estão igualmente previstas para 
breve as conhecidas e grandiosas 
Festas das Faias, que coincidirão 
com a inauguração da nova Igreja 
de Nossa Senhora de Fátima, num 
importante conjunto festivo que 
abrange mais os seguintes núm e
r o s : Cortejo de Oferendas, Festa 
Desportiva, cancerto musical, a r 
raial, quermesse, baile, fogo de 
artifício, etc..

J. M.

Companhia de Seguros 
« D O U R O »

O seguro de vida ao alcance de Iodos

Seguro Popular ae Vida
Pera todes o$ esclarecimentos dirigir-se ao agente no 'Montijo

cÂntÁni& rí)fí mifujôi JH. JHottim  
Rua Machado Santos, 32 M O N T I J O

Sociedade Columbófila de Montijo
6 .° C on cu rso  —  CASTELO BRANCO-MONTIJO  

Prova de 19-4-1959 — de 181 Kmo*.
Taça «Sociedade C olum bófila  de M ontijo»

1.°, Deodato Santos Borges ; 2.° 
e 33.*, Amàndio José Carapinha; 
3.“, 5.°, 6.* 11.® e 18.*, Eduardo dos 
Santos Baeta ; 4.° Reinaldo Martins 
Bernardo; 7.°, 8° ,  12.° e 24.°, Víc- 
tor M. Martins Viegas ; 9.°, 22.® e 
31.*, Eduardo Sabino Terras ; 10.® 
e 11.°, Francisco Amaro Lança; 
13.*, José Martins Barros; 14.°,21.°, 
25.* e 26.°, António J. Lucas Ca
tita; 15.® e 16.°, José Pedro Cara

bineiro ; 19.®, José Luís Nogueira ; 
20.°. 28.° e 40.°, José Correia Leite; 
23.“, Alberto Afonso Estrada; 27.° 
e 30.°, António Correia ; 29.®, An
tónio S. Marques; 32.® Joaquim M. 
Resina;34.°, Fernando Isidro; 35.® 
e 37.®, Alberto M. Ramos; 36.® 
João Santos Amaral; 38.°, Abel Er- 
vedoso; 39.®, Jorge Sotano Lopes.

Eduardo dos Santos Baeta

ârupo Columbófilo Banbeirense
(Atrazado na Redacção)

Na prova do 3.° concurso de 
VALENÇA DO MINIIO - BAIXA 
DA BANHEIRA, efectuada em 5 
do mês corrente, com o percurso 
de 371 Km.os, resultaram as se
guintes classificações : L-»urenlino 
M. da Silva 1.°, 11.', 13.° 29.® e 
31.® ; Francisco Rafael Pratas, 2.°, 
6.® e 18.®; Ana dos Anjos Martins,
3.°, 14.® e 15.°; João L. Santinho,
4.® e 28.° ; António Amado, 5.®, 9.°, 
!6.°, 20.®, 21.®, 22.®, 21* e 30.®; 
João Bicas, 7.°; Adão Cantante, 
8.®; José Lúcio, 10.®; Alberto Cas- 
siano, 12.°.

Para todos oi concorrentes os 
nossos parabéns e votos de muitas 
venturas, no futuro. — (C.)

N. R.  — Mau grado os nossos 
desejos, já  não nos foi possível 
incluir o relato acima no número 
da semana finda, devido a falta de 
espaço, do que nos cumpre pedir 
a devidas desculpas aos columbó- 
filos banheirenses.

Damos l  seguir novas classifi
cações.

Concurso de Corunha - Baixa da 
Banheira, em 12-4-59; 536 Kms..

Ana dos Anjos Martins, 1.®, 22.® 
e 26.®; Ferrer e Silvestre, 2.°, 5.®, 
(i.°, 10.°, 14.®, 15.® e 17.® ; Lauren
tino M. da Silva, 3.°, 13.°, 18.®, 
27.° e 29.°; João L. Santinho, 4.°, 
9.®, 12.® e 24.®; António Amado, 
7.°, 8.®, 19.® e 20.®; Adão Cantante,
11.® e 30.°; Dionízio, 16.° e 21.®; 
Francisco R. Pratas, 23.® e 28.®; 
Alberto Cassiano, 25.®.

— Concurso de Castelo Branco - 
- Baixa da Banheira, em 19-4 59, 
187 Kms..

António Amado, 1.®, 17.® e 23.®; 
João Bicas, 2.° e 3.® ; Dionízio, 4.°, 
20.®, 24.® e 25.°; Francisco R. 
Pratas, 5.®, 6.°, 15.®, 18 °, 19.®, 21.® 
e 27.®; João L. Santinho, 7.® e 29.°; 
Alberto Cassiano, 8.® e 10.®; Adão 
Cantante, 9.® e 14.®; Alberto Felí
cio, 11.® e 22.®; Valentim Marques,
12.® e 13.“.

Sociedade Columbófila de Pavia
(Atrazado na Redacção)

Informa a direcção desta Socie
dade, que está aberto concurso da 
Campanha de 1959 para pombos 
correios, tendo começado as soltas 
em 8 do mês corrente de Caxarias, 
no percurso de 150 Km.os, prolon- 
gando-se este torneio até ao dia 
12 de Julho, por última largada 
em Monção, com 354 Km.os.

Há a destacar que para o dia 12 
do corrente mês, está fixada uma 
largada de pombos em Corunha, 
de 507 Km.®8; outra, em 3 de Maio 
em Madrid, de 400 Km.®’ ; outra 
ainda em 31 do mesmo mês, em 
Burgos, de 520Km.os, efinalmente,

em 27 de Junho próximo, outra 
em Vitória, com o trajecto de 650 
Km.:s. Estas provas têm início em 
Espanha; e noutros domingos, 
efectuam-se algumas que começam 
em Portugal, com final nesta loca
lidade.

A direcção informa ainda que 
estão em exposição no estabeleci
mento do sr. Ricardino José Pire», 
as valiosas taças e diplomas para 
os pombos que cheguem em pri
meiro lugar e outras também para 
os melhor classificados.

Os programas do Concurso es
tão ao dispor dos interessad is, 
todos os dias, a qualquer hora. (C.)

PALAVRAS CRUZADAS
HORIZONTAIS: 1 — Livro 

que conta a vida dos Santos 
2 — Pena ; Igual (farm.). S —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Porco ; suíno. 4 — E m punhe i; 
susceptível de aliar-se. 5 — 
Tive medo. 6 — Loja de bar
beiros. 7 — Rate;  gemidos;

2 \  v \ \ : \
3

4
\  1 ; \ \  I

levante. 8 — Escolha. 9 — Lín
gua antigamente falada ao sul 5 \ \ \ \ v
da França; espaço de tempo. 
10 — Rio de Portuga l; fecha
rias as asas para descer mais

6 \
7 \ \

depressa. 11 — Ama ; consinta.
VERTICAIS: — 1 Pessoas a 

quem se deixou um legado.

8 \  ! i  \
9 \ \ \ v \

2 — Catedral; rio de Portugal.
3 — Marcas com carimbo; 
sorri. 4 — Caminhava. 5 —

10 í \
11 \ i X \

A qui; espaçadas. 6 — Soluto 
para tratamento dos dentes e boca; o espaço de dois anes consecutivos. 
7 — Laço; coa. 8 — Pequena enseada entre rochedos; batráquio 9 — 
Animal aquático; sorria; pref. negação. 10 — Barco de recreio; ergo; 
ditongo. 11 — Vila portuguesa ; membro de ave.

Solução do problema do jornal n.° 211
HORIZONTAIS: 1 — Lacóbriga. 2 — Caseiro. 3 — Ul, Lasso, Cá. 4 — 

Iam, Cam. 5 .Mui, Vai, -\mo. 6 — Ada, Ama, Ser. 7 — Rer, Ias, Ela, 8 — 
Aia,ISir. 9 — Es, Suave. 10 — Folgara. 11 — Desmaiara.

VERTICAIS: 1 — Guimarães. 2 — Laudeis. 3 — AC, Miara, I é. 4 — 
Cal, Sós. 5 — Osa, Vai, Uim. 6 — Bês, Ama, Agá. 7 — Ris, Lãs, Vai. 8 — 
Iró, Era. 9 — Go, Cases, Ar. 10 — Camélia. 11 — Namoraras.

Jluu cALeqtid
Está anunciado para o dia 3 de 

Maio próximo, um espectáculo 
taurino na Monumental Praça de 
Toiros de Montijo, em que tomará 
parte o nosso conterrâneo Luís 
Alegria, valoroso novilheiro que 
em 25 de Julho do ano findo, em 
Oliva de la Frontera, fez a sua 
aparição em público, alternando 
com Júlio Coca, de Sevilha, para 
lidar toiros da afamada ganadaria 
de Conde de la Corte, no qual foi 
muito ovacionado.

De então para cá Luís Alegria, 
moço dotado de coragem e von
tade de vencer tem tomado parle 
em várias novilhadas, afirmando 
o seu valor artístico e prestigiando 
o nome de Portugal.

Impõe-se, portanto, como dever 
a todos os seus conterrâneos e, em 
especial ao povo de Montijo, de 
comparecer a este festival, inci
tando com entusiasmo Luís Ale
gria, para que pela sua decidida 
vontade de vencer consiga afirmar 
cada vez mais, as suas brilhantes 
tendências tauromáquicas, como 
reflexo do espírito do povo de 
Montijo.

A Luís Alegria e a seus padri
nhos ,— o apoderado D. Nicolás 
Senize Guarino e e posa, dirigimos 
as nossas saudações, felicitando-os 
pela próxima vinda à terra natal 
de Alegria, para a próxima actua
ção do jovem novilheiro aos quais 
desejamos as maiores felicidades 
pessoais.

Com ped id o  de pub licação  re
cebem os da  Associação de  Fu
tebol de Setúba l o seu com uni
cado n.° 83 , de 16 do corrente 

m ês, do seguin te te o r :

Estatuto do jogador
(Muito im portante)

Está prevista, para muito breve, 
uma reunião desta Direcção, com 
as Ex.mas Direcções dos Clubes 
filiados, para apreciação, em defi
nitivo, do Estatuto do Jogador  
de Futebol, a ser submetido à 
aprovação em Congresso da Fede
ração Portuguesa de Futebol.

Já remeteu esta A. F. S., a todos 
os clubes filiados, um exemplar 
do alodido Estatuto, tornando-se, 
portanto, necessário, que as Ex.mas 
Direcções de todos os clubes filia
dos se dignem dedicar ao seu es
tudo a melhor atenção e a mais 
cuidada apreciação, de modo a 
estarem habilitadas, quando da 
realização daquela reunião, a apre
sentarem nesta A. F. S., os seus 
pontos de vista, sobre tão impor
tante problema para a vida futuia 
de todos os Clubes.

Hospital Regional
de Setúbal

Segundo informação da 
ANI, o Hospital Regional 
de Setúbal — um dos maio
res edifícios da cidade e 
sede do nosso Distrito, vai 
ser inaugurado no dia 9 de 
Maio, com a presença do 
Presidente da República, sr. 
Almirante Américo Tomás, 
e dos ministros da Saúde e 
Assistência e das Obras 
Públicas, respectivamente, 
srs. dr. Martins de Carva
lho e eng,° Arantes e O li
veira.
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DE TRA&ALHO
(Continuação d a  2.* p á g in a )

que esses dirigentes técnicos este
jam à altura da responsabilidade 
das suas funções.

A extensão da campanha lançada 
pelo ministro das Corporações al
cançará resultados preciosos na 
redução dos acidentes de trabalho. 
Nada menos de 15 bases informara 
esta campanha gigantesca a favor 
do trabalhador e da sua saúde, 
todas estas bases subordinadas aos 
seguintes pontos primaciais : criar 
nas entidades patronais, nos téc
nicos responsáveis, nos meio* es
colares e na opinião pública em 
geral, mais perfeita consciência 
da obrigação moral e legal de 
protecção aos trabalhadores nas 
suas ocupações, por forma a redu
zir-se a frequência e gravidade 
dos acidentes de trabalho e das 
doenças profissionais; criar e de
senvolver noa trabalhadores a 
consciência de segurança ; difun
dir o conhecimento dos meios de 
prevenção contra acidentes; fo
mentar o interesse das entidades 
patronais e dos trabalhadores na 
aplicação de novos meios de segu
rança ; estimular o cumprimento 
dos deveres de aperfeiçoamento 
das condições de segurança dos 
locais de trabalho, da parte dos 
patrões, técnicos, e operários.

Com #ste esquema de trabalho, 
de que só respigamos os tópicos 
principais, pode fàcilmente ava
liar-se o contributo prestado pelo 
sr. Ministro das Corporações à vida 
e à saúde do operário português, 
que, forçosamente, tem de ser ti
rado do caminho ruinoso ensom
brado pela terrífica percentagem 
de acidentes de trabalho. Fica o 
País a dever ao sr. dr. Veiga de 
Macedo mais um inestimável ser
viço, e os trabalhadores, mais um 
motivo de gratidão a quem se tem 
desvelado a encarar e resolver p ro 
blemas que o desinteresse de pa
trões e de operários deixaram che
gar a fase impressionante revelada 
nas estatísticas.

A colaboração da Imprensa, da 
Rádio e da Televisão aos organis
mos oficiais, anciosos de debelar 
o assustador aumento dos desas- 
sastres de trabalho, será da maior 
utilidade para atrair a atenção do 
operariado e do patronato, mas de 
uma maneira geral, todos nós de
vemos reforçar, individualmente, 
essa campanha, sobretudo, em lo 
cais onde exista perigo de acidente 
ou de saúde, estimulando os tra 
balhadores a cumprirem as dispo, 
sições de uso e de Lei, exibindo- 
-lhes o quadro triste e bem negro 
que resulta da inobservância dos 
regulamentos existentes nos luga
res onde desempenham a sua acti
vidade. A diminuição dos aciden
tes de trabalho será uma missão 
humanitária, p a t r i ó t i c a ,  im pre
gnada do sentido educativo e so- 
ciaj, que tende a evitar que a m á
quina ou a química lesem a socie
dade.

Barltlomtu Guerra (ande Júniar

Moita do Ribatejo
Inauguração da luz eléctrica 
ao Bairro Gouveia — Álhos 

Vedros
Com a bonrosa presença 

de Sua Excelência o Gover
nador Civil do Distrito, sr. 
Dr. Miguel Rodrigues Bas-

Asilo de S. José
(C ontinuação da  í . a p á g in a )

do Asilo de S. José, fundado 
há mais de meio século.

Assim por ter passado em 
Janeiro último o número de 1 
velhinhos albergados de trinta |  
e oito para cincoenta e dois, |  
viu a Direcção daquela va- E 
liosa casa de assistência au- 1  
mentadas as suas despesas 
de alimentação, vestuário, 
calçado, etc, o que agravou 
de forma extraordinária a já 
de si bastante deficitária si
tuação financeira da referida 
Instituição.

Impôe-se, portanto, o dever 
a todas as pessoas de cora
ção bem formado e com ra
zoáveis meios de abastança 
não deixarem de prestar o 
seu auxílio ao Asilo de S. 
José, indo ao encontro dos 
sentimentos humanitários do 
seu instituidor, o benemé- 

|  rito José Joaquim Marques, 
sempre lembrado com sau
dade pelos pobres deste con
celho.
nfiMUíTHiiiiia       li 11 mii— i iiniHiii 11 igatfHi

Obras de benemerência
(C ontinuação d a  /.* p á g in a )

intermédio da qual as crian
ças jorgenses asiladas pas
sam a estar amplamente pro
tegidas. Também com o fa
lecimento da viúva do Dr. 
Martins Ferreira, o Asilo da 
Mendicidade de Ponta Del
gada recebe bens no valor
2.000 contos.

E não faltará quem siga 
estes beneméritos no seu 
caminho.

É que a gente portuguesa, 
quatido quer, sabe ser gene
rosa. É-o muitas vezes.(ANI)-

tos, e jassistência do novo 
presidente da Câmara Mu
nicipal da Moita, sr. Dr. 
José Mendes Pires da Costa, 
e outras entidades oficiais, 
íoi inaugurado no último 
domingo, dia 26 do corrente 
mês, o f o r ne c i me nt o  de 
energia eléctrica pública e 
particular 110 Bairro Gou
veia, da freguesia de Alhos 
Vedros, deste concelho.

Tratando-se de um impor
tante melhoramento para 
aquele bairro populoso, é 
grande o contentamento que 
reina entre os seus mora
dores.

Uma comissão local orga
nizou uma simpática festa 
de gratidão às entidades 
oficiais que aqui vieram 
para a referida inauguração.

Dentro em breve, serão 
inaugurados outros melho
ramentos neste concelho.

Sociedade Filarmónica Ca
pricho Moitense

Realiza-se no próximo 
domingo, dia 3 de Maio, na 
sede desta florescente colec
tividade da vizinha vila da 
Moita do Ribatejo, pelas 16 
horas, uma sessão solene 
comemorativa do X X X I.0 
Aniversário da sua funda
ção.

Felicitando os seus diri
gentes e a respectiva massa 
associativa por tão brilhante 
acontecimento na sua vida 
agremiativa e agradecendo 
o convite para nos fazermos 
re p r e s e n ta r ,  auspiciamos- 
-lhe a maior soma de ven
turas no seu esperançoso 
futuro.

Carlos Mbcrto Medeiros furtada

Contribuir para Iodas 
as Instituições de Assis
tência de Montijo, entre 
as quais a Miserieórdia 
Socai e a de Canha,
— é dever de caridade 
cristã a obrigação de so
lidariedade social.

Ássim, se beneficiam os 
desprotegidos da sorte.

Ecos de Setúbal
(Atrazado na Redacção)

— Nos terrenos do Bairro 
Carmona realizou-se no do
mingo, 19, o conhecido mer
cado mensal desta cidade, 
0 qual registou farta con
corrência.

— No mesmo dia 19, efec
tuaram-se bailes nas se
guintes colectividades setu- 
balenses: U n i ã o  Futebol 
Avenida, em «matinée», e 
nas Sociedades União e Ca
pricho e Clube de Palhavã, 
em «soirées».

— Estamos no mês de 
A bril e nada se fala àcerca 
da realização em Setúbal, 
das festas em honra da sua 
padroeira, Nossa S r .a da 
Conceição do Cais, que an
tigamente atraiam a esta 
hospitaleira cidade muitos 
forasteiros e tinham lugar 
no mês de Setembro.

Do programa faziam par
te: missas, sermão, procis
são fluvial e terrestre, ar
raial, cavalhadas, concertos 
musicais, fogo de artifício, 
fogo preso e serenata no 
Rio Sado.

No passado ano falou se 
na nomeação duma comis
são que colaborando com 0 
pároco de S. Julião, elabo
raria o respectivo programa, 
mas tal não se verificou.

Ora se na Moita se fes
teja Nossa Sr.a da Boa Via
gem ; no Montijo, S. Pedro; 
no Barreiro, Nossa Sr.a do 
Rosário e noutras terras do 
distrito todos os seus santos 
protectores, porque motivo 
não há-de Setúbal também 
prestar homenagem anual
mente à Sr.a do Cais, pa
droeira dos pescadores. É 
pena que se verifique tanta 
falta de bairrismo e que se 
deixem morrer estas festas, 
que a n t i g a m e n t e  tinham 
fama não só na cidade, como 
no país.

Porque não se constitui 
uma comissão de industriais 
armadores e até mesmo de 
senhoras, que de colabora
ção com os rev.c9 párocos 
das freguesias da cidade, 
organizem estas festas? E s
peramos que o nosso eco

faça reviver estas festas e 
que as mesmas se efectuem 
no ano corrente. Setúbal 
não pode ficar indiferente, 
com as homenagens que as 
outras localidades do dis
trito prestam anualmente 
aos seus patronos e pa
droeiras. Haja pois mais 
bairrismo! Já  igualmente o 
ano passado se não realizou 
a bênção dos barcos, ceri
mónia que em 1957 se re
vestiu de grande b ilho, 
assim como a procissão C‘ m 
as imagens do Senhor Je 
sus do Bonfim e de Nossa 
Sr.a do Cais. Este ano já 
e s t a m o s  em meados de 
Abril e nada se sabe da 
realização destas cerimó
nias. Acontecerá o mesmo 
que 0 ano findo < E por 
hoje nada mais.

Rui O live ira

Baixa da Banheira
— Grupo iO s  Am igos da 

B a i x a  da  B a n h e i r a » — 
Assim intitulado, acaba de 
se fundar nesta localidade, 
o Grupo «Os wnigos da 
Baixa da Banheira», com 
posto por elementos incan 
sáveis de esforços, a que 
não falta o âoiuio e dina
mismo, cuja fi..alidade se
gundo nos consta, é traba
lhar em prol dos interesses 
locais.

Aos novos «Amigos» os 
nossos sinceros cumprimen
tos e votos para que os seus 
planos se]am coroados dos 
maiores êxitos e tornados 
em realidades num futuro 
bem próximo, a bem do 
p r o g r e s s o  banheirense, o 
mesmo que dizer: A bem 
dos interesses económicos 
da Nação ! — (C.)

foto Cine filme
Trabalhos para amadores 

f o t o g r a f i a s  d 'H *  

Aparelhos otográj c» 
Reportagem  Fotográfica 
Rua Bulhão Pato, 11 -  M bfli J

M i r a d o u r o  d a  j ã d  g.  ( 3 )

Conto por: Teresa Helena Pereira Pascoal
— Mas ela casou e é feliz. Talvez fosse a sorte dela.
— E também foi a sorte para a Branca a queni não ousaste difamar? — 

continuava a voz — cala-te, cala-te, cala-te — e olhando 0 frasco mórbido 
abandonado sobre a mesa, deitou-lhe a mão — Para que hei-de eu sofrer? 
k tão fácil acabar tudo ! . . .

Sentiu nas mãos uma carícia húmida. Acordou da letargia ; baixou-se e 
aiagou a cabeça do cão irrequieto, que lhe lambia as mãos — Obrigada «Pi
loto» obrigada.. . ,  Tens razão é  preciso coragem para salvar 0 filho que pulsa 
dentro em mim. É a ti que devo a sua vida. Quando nascer, serás 0 seu 
guia. Perdoa «Piloto» . .  Tu também és infel iz. . .  Todo 0 dia olhas a porta 
a espera da carícia do teu dono. Conformêmo-nos e esqueçâmo-lo; nada 
•eceies meu bom c ã o , . ,  irás comigo para onde eu for.

Cai a tarde. Na terra natal de Lúcia uma mulher embuçada caminha 
encoberta com a sombra das casas. Leva nos braços uma criança recém- 
-nascida. Segue-a atento e pressuroso um belo exemplar de raça canina. 
Alguém se aproxima em sentido contrário.

— Lúcia, pois és tu Lúcia?
— Manuel . . .
— Como é possível ?
-D e ix a -m e ,  vou para casa de^meuslpais.
— É teu? — e apontava 0 pequenito.
— E’. . .  — e desatou a chorar. *
— Vem Lúcia eu acompanho-te...
Chegada a casa foi recebida de braços abertos, qual filho pródigo, que 

regressasse.
Manuel ficou. Conversaram muito, muito.
— Como foi isso Lúcia? Di z e . . .
— Sabes Manuel . , ,  foi um capricho, . ,  um mau caprinho... que me 

tornou nisto.
Agora.. .  já nada resta.
— Cala-te. Tens 0 teu f i lho, . .  e . . .
- E ? ! , . .
—  S e  tu q u i s e s s e s . , ,  F I M
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* ARTES E LETRAS
o s o l  ou  n u i m u i

F o r MINDA PIRES

Todos os dias raia o sol 
pelas manhãs. O sol com 
seu clarão de luz cobre como 
manto protector, toda a terra.

Desde a humilde cabana 
ao mais ostentoso e rico 
palácio, todos podem gozar 
dos seus benefícios.

Num rigor de perfeição e 
nesta cadência milagrosa, 
ele acompanha a virtuosa 
primavera, num agitar de 
vida de excitação juvenil, 
despertando a natureza ador
mecida, dando cor aos cam
pos e jardins; e revestindo 
o arvoredo de vibrações cria
doras.

Os campos e as suas gen
tes recebem mais directa
mente os seus pródigos fa- 
vores e mal desponta, — ele 
aquece as searas e os vala
dos, e nos casarios as crian
ças correm felizes a saudá-lo, 
o cavador exausto recebe-o 
sempre como uma mensagem 
divina a anunciar-lhe mais 
um pronuncio de saudável e 
agradável estação.

Todos anseiam o seu re
gresso e sentem novo vigor 
com a sua chegada; é o

mensageiro de tantas ale
grias.

Na verdade, aqui : nas ci
dades, é ,  um pouco diferente, 
os prédios altaneiros, o mo
vimento ruidoso, a euforia 
da vida num apressar veloz 
de viver e vibrar, não pode
mos algumas vezes contem- 
plá-lo merecidamente, sentir 
intensamente a .cua mages- 
tade, essa dignidade de As- 
tro-Rei, tão humilde que nada 
exige e com pontualidade 
de ser Potente nos visita e 
faz disfrutar de tantas rega
lias e bens.

Nesta n o v a  Primavera, 
obra de um Ser Criador e 
Perfeito, amemos com ver
dadeiro respeito o Scl ben
dito e permitamos que ele 
inunde os nossos espíritos 
captando os seus radiosos 
efeitos sobre a terra.

As nossas almas estão 
agradecidas, pelo seu re
gresso e pela sua bondade 
para com a humanidade.

Os nossos humanos olhos 
cansados da rotina cinzenta 
do inverno, bendizem o seu 
fulgor!

P OR TALEG R E
Homenagem às louváveis virtudes da gente portalegrense e como 

preito de admiração pelo espírito culto da jovem montijense 
Teresa Helena Pereira Pascoal, ali residente:

O Cidade de Portalegre,
Cheia de encanto e beleza:
M ostras o sorriso alegre,
Duma terra bem portuguesa!

Ganha, 28-4-1858 António Albino Matilde

Na graça do teu sorriso. . .
Quando te encontro na Vida  
Longo caminho que p iso . . .
Minha alma f ic a  perdida 
P 'la  graça do teu sorriso.

Que encantos ele irradia,
Nomeá-los nem preciso. , .
Se o meu olhar se extasia 
N a graça do teu sorriso.

N ada tanto me seduz, -
Como o instante em que eternizo;
A  beleza que seénz,
A  graça do teu sorriso.

Tudo o que há de doçura,
Que em meu sonhar divin izo;
Encontro cheio de ternura,
N a graça do teu sorriso

A i quem me dera poder 
Visionar o Paraíso,
N o doce Cèu de viver 
N a graça do teu sorriso . . .

M a n u e l G ir a ld e s  da  Silva

P e l o  R e d a c t o r  d a  A N I M A R I O  M A T O S  E  L E M O S
Não há dúvida de que 

Manuel Teixeira Gomes foi 
um homem previlegiado da 
fortuna. Não por ter sido 
embaixador em Londres ou 
P r e s i d e n t e  da Républica, 
mas porque sem descanso 
poude percorrer os escani
nhos da Europa e mergulhar 
os olhos, críticos, mas ávi
dos de beleza e de arte, nas 
mais belas obras que a Na
tureza e os homens criaram.

Ao serviço de um espírito 
brilhante apurou-lhe a con
templação de todas essas 
maravilhas o seu já elevado 
sentido estético e permitiu- 
-lhe a redacção de algumas 
das mais extraordinárias pá
ginas que a Literatura Por
tuguesa possui.

Na ausência de comentá
rios— apenas nas ^Novida
des» Henrique de Vasconce
los publicou uma notícia em 
estilo telegráfico — podemos 
supor o espanto com que 
recebeu o ousado «Inventá
rio de Junho» uma cidade 
que não passava então de 
simples prolongamento das 
muitas vitórias insignifican
tes, verdadeira urbe saloia 
que se deliciava envolta nas 
pregas de longo manto alen- 
tejano e d i f i c i l m e n t e  se 
acomodava ao fato de corte 
inglês que ressumia uma ci
vilização, a qual, para a 
quase totalidade, era apenas 
«conhecida», graças a pro
digiosos esforços de imagi
nação.

Se alguns contactavam com 
essa civilização, raros a 
compreendiam e muito menos 
a viviam espiritual ou mate
rialmente, não por fidelidade 
a elevados princípios — que 
ora como agora serviam mais 
como decoração do que como 
regra — mas por tacanhez de 
um espírito que se deliciava 
com os substanciais pratos 
regionais, repudiando as de
licadas iguarias.

Não queremos fazer a 
apologia da requintada de
vassidão, tão do agrado de 
Teixeira Gomes, mas esta
belecer que nâo foi por vir
tude dos seus compatriotas 
que o silêncio se fez em 
torno do que publicou. Tal
vez a inveja, o despeito, 
menos do artista, do escri
tor, que do homem.

Foi precisamente o seu 
espírito requintado que lhe 
permitiu escrever a curiosa 
série de histórias que reu
niu num voljme a que deu 
o nome de «Gente Singular», 
título de uma delas. Dificil
mente outro escritor portu
guês dessa época escreveria 
com tão fino gosto não só 
a «Gente Singular» como os 
c u r i o s í s s i m o s  «Jogos de 
Bolsa». De longe, são estes 
os dois melhores contos de 
todo o volume. Escritos com 
graça e leveza, no estilo

maravilhoso e límpido de 
Teixeira Gomes, fazem sor
rir e até rir, francamente, 
com as situações originalís
simas que o espírito agudo 
do escritor soube criar. Com
pletam «Gente Singular» P or. 
tu^dlia Editora  mais cinco 
contos, que nada acrescen
tam à glória dos outros dois 
e de. quem os escreveu.

Que dizer do volume como 
obra literária ? Parece-nos

que o mesmo que já temos 
dito de outros trabalhos de 
Manuel T e i x e i r a  Gomes: 
prosa límpida e maravilhosa 
ao serviço de um espírito 
agudo e brilhante, mas obce
cado por Erros. É precisa
mente na obcessão que en
fastia por vezes os que pro
curam numa obra literária 
algo mais do que deleite dos 
sentidos. — ANI.

Uma tradição nasce
Por - ANTÓNIO MARIA ZORRO

Deve ter sido mais ou 
menos há um ano que o jor
nalista Augusto Pinto, na 
sua qualidade de vereador 
do Município de Lisboa, 
propôs que a cidade fosse a 
madrinha das «suas noivas» 
e que estas se casassem no 
dia da festa da cidade, — «o 
Dia de António».

Objectivamente, a propos
ta consistia em se propor
cionar o casamento a um 
determinado número de noi
vas lisboetas — e de noivos, 
portanto. . .— que, por difi
culdades financeiras, esti
vessem adiando o momento 
de darem o «sagrado nó».

Teve o empreendimento o 
patrocínio do «Diário Popu
lar» e logo se transformou 
em uma daquelas iniciati
vas, aparentemente banais, 
mas que c o n q u i s t a m de 
pronto a simpatia e a adesão 
gerais, se enraizam na e s 
tima pública e são seguros 
esteios de solidariedade hu
mana. É certo que ao prin
cípio alguns leitores mais 
cépticos, mais conspícuos, 
torceram desdenhosamente 
o nariz, julgando ver nas 
«Noivas da manhã de Santo 
António» um simples expe
diente publicitário; nâo tar
dou, porém, que o desenro
lar da iniciativa lhe desse 
fóros de grande aconteci
mento ; de toda a parte vie
ram adesões, toda a gente 
sentiu desejo de contribuir, 
de qualquer modo, mesmo 
puramento simbólico, para a 
felicidade dos novos lares 
que iam constituir-se; a ci
dade fez-se realmente madri
nha das suas noivas e pro- 
vou-o, com senhoril genero
sidade, quando chegou a 
manhã de Santo António e 
trinta e seis pares ajoelha
ram na pequena igreja er
guida no sítio onde foi a 
casa do Taumaturgo, para 
ali receberem a benção ma
trimonial e depois se dirigi
ram ao Salão Nobre do 
Município, que os recebeu 
com as galas com quecostuma

receber os seus hóspedes de 
honra. A multidão que se 
juntou nesse dia, no Largo 
da Sé ou perante os Paços 
do Concelho, curiosa pri
meiro e depois enternecida, 
consagrou o êxito de inicia
tiva de um jornalista e da 
campanha de um jornal, deu 
às festas da cidade um novo 
e sorridente aspecto e fez 
materializar a velha lenda 
do Santo casamenteiro, rea
vivando-a e insuflando-lhe 
calor humano.

Um ano volvido, quando 
a recordação desse dia pa
recia existir apenas nos jo
vens lares que então se 
constituíram, eis que a ini
ciativa reaparece, já natural
mente, nas colunas do mesmo 
jornal que a tornou possível; 
já as candidatas a «noivas 
da manhã de Santo António> 
se alvoraçam de entusiasmo, 
vendo mais perto do que 
supunham a realização do 
seu sonho, o dia do seu 
casamento ; já o comércio e 
e até os particulares pensam 
em oferecer umas prendas 
aos novos no ivos; e já Lis
boa se prepara para mais 
uma vez ser madrinha.

Assim nasce uma tradição, 
pois não há dúvida de que 
pelos anos fora, em todos 
os 13 de Junho a igreja de 
Santo António da Sé-voltará 
a ser o cenário incompará
vel destes casamentos colec
tivos. Parece milagre que 
em nossos dias ainda pos
sam acontecer destas coisas, 
ainda haja lugar, no aglome
rado monstruoso de egoismo 
e de cimento armado que 
são as grandes cidades, para 
germinar, crescer e tornar-se 
frondosa e florida a planta 
rara de uma tradição-gene
rosa. Mas é, felizmente, 
verdade. (ANI).
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