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D I R E C T O R

M O T T A  P I N T O

Estão em rápido adiantamen
to os trabalhos de instalação da 
Indústria siderúrgica no Seixal, 
onda sefrão produzidas a  partir 
to 1961 cerca de 260 mil tonela
das de aços laminados. Já  nin- 
{uém ignora a  importância do 
empreendimento e ninguém con- 

a a sua previsível influência 
destinos futuros das nossas 

actividades produtoras. A expe
riência alheia tem demonstrado 

a criação e expansão da si
derurgia se reflectem pronta
mente nos progressos de muitas 
outras actividades, quer impul
sionando o desenvolvimento das 
indústrias metalo-mecânicas exis
tentes, quer fazendo surgir cons
telações sucessivas do indústrias 
aovas num processo cumulativo 
que não se detém. Os exemplos 

s conhecidos do Brasil e da 
Espanha são para nós especial- 

rte significativos e devem 
Inspirar a política siderúrgica 
portuguesa nos anos próximos. 
A produção nacional de aço terá 

ser encarada, desde já, não só 
® perspectiva da satisfação das 
necessidades de consumo imedia- 

como dos desenvolvimentos 
futuros que lhe cumprirá acom
panhar e servir.
Está prevista, como se sabe, 

•dilatação futura da capacidade 
Pfodutora da grande unidade fa
bril em construção no Seixal. O 
Problema que se apresenta com 
®anifesta acuidade, porém, é o 

prazos das projectadas am

pliações. Os meios técnicos qua
lificados, não só portuguesels co
mo estrangeiros, são da opinião 
de que haveria toda a vantagem 
e m  promover imediatamente, 
antes do arranque previsto da 
1.° fase, a  expansão da capacida
de produtora na fábrica do Sei
xal, da modo a  assegurar o abas
tecimento do País na maior m ar
gem possível das suas necessi
dades de aço a partir de 1961. A 
produção que vai iniciar-se nesta 
data ficará muito aquém das

exigências do consumo industrial 
de laminados em Portugal me
tropolitano e ultramarino. E co
mo as instalações siderúrgicas 
exigem prazos consideráveis de 
construção e montagem, está o 
País arriscado a  recair em anos 
próximos num novo «déficit» 
avultado de fornecimentos de 
aço que poderia ser «vitado com 
a imediata ampliação da capaci
dade produtora da fábrica do

Continua na 5.“ pág.

Paz ou Guerra?/...
O mundo continua temen

te e embrenhado na ideia 
duma nova guerra?!...

Parece-nos que sim, des
de que os Chefes começa
ram em reuniões secretas e 
púbicas.

O povo analisando, e re
ceoso, parece viver já isob a 
dura certeza de que se a lu
ta  começa por palavras, te r
minará por feitos.

Revendo os recursos de 
cada nação, encontramo-nos 
a perguntar: — Como será 
uma nova guerra?

E  em semelhante análise, 
quáse que respondemos: — 
uma luta sem tréguas e de 
extermínio.

Individualmente cada ci

dadão pensa de variadas 
formas, como um dos futu
ras lesados por ela, e como 
membro de combate.

Ainda, graças a Deus, 
não fomos feridos com gra
vidade, mas no futuro?...

Continua na Jf.a pág.

Se não compreendesse a intenção 
com que certos intelectuais — e até 
muitas que sabem ler por acaso e 
ao acaso... — se referem à crise 
do Teatro português, eu próprio 
ver-me-ia na obrigação de secun
dar esses clamores. Todas as Belas 
Artes — afirmam esses críticos — 
íe encontram em decadência porque 
os «botas de elástico» não reco
nhecem aos novos, o direito á vida.

O velho Teatro português desde 
Mestre Gil a Garrett, D. João da 
Câmara e Alíredo Cortez é classi
ficado como ultrapassado, sem qual
quer valor, sem interesse...

Martneti e Pirandelo, dois revo
lucionários na literatura teatral, 
quáse não são lembrados pelos ul- 
tramodemistas que, «por acaso» 
discorrem sobre teatro nas colu
nas das Páginas Literárias do3 nos
sos jornais. Para eles só são gran
des os Picassos dramaturgos, os 
que e internacionalizaram, não pelo 
seu valor artístico, mas sim pela 
ideologia que ou anima.

Ai íempos que não voltam maiis...
Os Irmãos Rosas, Eduardo Bra- 

zão, Ferreira da Silva, Lucinda Si
mões, Angelo Pinto, José Ricardo, 
Palmira Bastos e tantos outros en
chendo o.j palcos com a sua Arte 
extraordinária e levando o publico 
que enchia os teatros a aplaudir de
lirantemente a sua maravilhosa 
actuação.
Disputavam-se, há cinquenta anos, 

quáse a murro, os bilhetes para as
sistir à representação de uma peça 
de Danunzio pela grande Mimi 
Aguglia ou pela Duse. Havia, en
tão, um clima artístico que per- 
mitia a vinda a Portugal de uma 
Sára Bemard, de uma Rosária Pi
no, de um Coquelin e de tantos ou
tros grandes artistas, tão queridos 
e admirados, pelos amadores do tea
tro desse tempo.

Pregunto: hoje a tal «decadência» 
do teatro deveise aos autores ou 
aos actores, á preversão do gosto

Continua na 4." página

0 Obra da Organização Corporativa

V I Á T I C O AO T E R M O  I
( Q0ADRO DE MALHOA)

Sob a canicula rude e inclemente 
Vai io Prior em Divina Missão.
Cai de joelhos toda a boa gente,
Erguendo a Alma ao Céu, em oração.

Algures estará já em prece ardente 
Alguém que 'quer enfim o seu perdão.
Alguém que espera, ansiosamente.
«'VIÁTICO AO TERMO», a salvação.

Ao Santo Sacramento já bendiz 
E  em meiga adoração, jna tarde calma,
Parece receber bênçãos dos Céus.

Embora moribundo, é feliz.
Pode o corpo (morrer, porém a Alma 
Ficarrá, para sempre, junto a Deus!

Caldas da Rainha, 7 de Junho de 1955
Carlos Paniágua Fèteiro

Ao verificar-se, como se fez 
há anos, que a  organização cor
porativa engloba a  maioria das 
actividades industriais, comer
ciais e agrícolas, impõe-se que o 
complemento do sistema seja le
vado até ao extremo. Foi por 
isso, que oportunamente sei ins
tituíram  as primeiras corpora
ções, assinalando o início de 
uma fase de revigoramento que 
se traduziria, depois, ©m novos 
cometimentos, todos com o mes
mo fim: estru turar a  Nação em 
moldes corporativos.

O espírito individualista, res
quício dos tempos da política li
beral, e falhas da organização 
originadas por circunstâncias 
fortuitas, não levaram m u i t a  
gente a  aceitar, com o entusias
mo que se impunha, o anúncio 
do complemento da organização 
corporativa. Pôs-se em dúvida, 
mesmo, se setria conveniente le
var para  diante a  revolução cor
porativa, não se lembrando, os 
que assim pensaram, que a  fei
ção corporativa do Estado por
tuguês é dada pela própria Cons
tituição e que, de qualquer ma
neira, não se poderia indefinida
mente iludir a realização de um

imperaitivo que é desinlludível.
Todavia, para além de posi

ções políticas que são sempre le
gitimas quando não colidam com 
o interesse nacional — e o inte

resse nacional só pode ser re
presentado pelas instituições que 
legalmente vigoram —, não é 
admissível ignorar a  obra que a 

Continua na 2.° pág.

IMAGENS HISTÓRICAS
Castelo de Beja

Que ise ergue altivo na vetuíta. e nobre, cidade de Beja, a «PAX- 
-JULIA», das Romanos, pátr!a natal de «Soror M&riana db Alcofo- 
rado», Idle cujas ptanuras em Julho da 1139, o Rei D. Afonso Henr 
riques, se dirigiu às ásperas serrania^ de Monchiqua, para encontro 
com os sarracenos, na memorável Baí-atha de Ourique*
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Plano de actividades 
e Bases de Orçamento 
de 1960
da Câmara Municipal do Montijo
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Médicos
Dr. Avelino Rocha

Barbosa
Das 15 ás 20 h.

R. Bulhão Pato, 14 -1.° 
Telef. 030245 — MONTIJO

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

Dr. Fausto Neiva
Largo da Igreja, 11

Das 10 às 13 e da;s 15 à® 18 h. 
Telef. 030 256 --------  MONTIJO

Dr. A. Gonçalves 
de Azevedo
Médico-Especialista

Boca e Dentes — Prótese
Consulta^, às 3.as, 5.“  e Sábados: 

das 14 às 17,30 e das 19,30 às
21.30 h. — 2." e 4.a": das 17 às
21.30 h.
R. Almirante R is, 134 — Montijo

Dr. Pinho e Melo
Consultas às Segundais, Quartas 

e Sextas feiras, d-as 16 às 18 horas.
R. Almirante Reis, 17 -1.°

M O N T I J O
R E S I D Ê N C I A  

Rua 4 de Infantaria, 31 - 3.“ - D.to 
Telef. 686099 L I S B O A

Médicos Veterinários
Dr. Cristiano da Silva 

Mendonça
Av. Luís de Camões - MONTIJO 
Telefs 030 502 - 030 465 - 030 012

Instilou Hljdiiln Montliense
Rua Bulhão Pato, 18
Consulta de Ouvidos, Nariz e 

Garganta

Dr. Emílio Alves 
Valadares

Todos os sábados, às 9 horas

Análises Clinicais
Dr.° Maria Manuela 

Quintanilha
Todos os dias, às 10,30

Consulta de Oftalmologia
Dr. Elísio Morgado

Quintas-feiras, às 14 horas

Consultas de Ginecologia
Dr.“ Isabel Gomes Pires

3.“  e 6.*‘ feiras, às 16 horas

Parteiras
Armanda Lagos

Parteira - Enfermeira 
PARTO SEM DOR 

Ex-Extagiária das Maternidades de 
Paris e de Strasbourg.

De d a — R. Almirante Reis, 72 
Telef. 030 038 

De noite — R. Machado Santos, 28 
MONTIJO

Augusta Marques 
Charneira

Parteira - Enfermeira
Diplomada pela Faculdade de Me

dicina de Coimbra 
R. Jofié Joaquim Marques, 231 

Telef. 030556 MONTIJO

Telefones de urgência
Hospital, 030 046 

Serviços Médicos Sociais, 030198 
Bombeiros, 030 048 

Tarfs, 030025 e 030 479 
Ponte dos Vapores, 030 425 

Polícia, 030 441

Recebemos n a semama 
finda |o interessante traba
lho do nosso Município, sob 
este título e constituído por 
dezassete páginas, o qual 
foi presente ao Conselho 
Municipal de Montijo, em 
sua reunião de 5 do mês 
corrente, pelo digno presi
dente desta Câmara, sr. Jo
sé da Silva Leite, e, aprova
do por unanimidade. 
Considerações iniciais
Excelentíssimos Senhores :

Virnoj submeter à esclarecida 
apreciação do Conselho Municipal 
o Plano de actividades camarárias 
para o ano de 1960. elaboradb de 
acordo com a Vereação, como pre
ceitua o art.° 77.°, n.° 4.°, do Có
digo Administrativo.

Sem dúvida, é uma tarefa muito 
grata ao nosso espírito e, sobretu
do, ao nosso coração de montijen
ses, pela pocsibilidade que no^ ofe
rece de estudar os problemas de in
teresse comum e procurar, em luta 
denodada, dar satisfação a aspira
ções velhas ou recentes, que de 
qualquer modo, redundam em prol 
da população e em progresso do 
-concelho.

Por outro lado, não podemos 
ocultar as dificuldades, cada vez 
maiores, que se nos deparam na 
elaboraçãal deste documento. Es
sas dificuldade; são fundamental
mente, de três ordens :

A primeira, diz respeito à carên
cia de elementos ofidais, quanto a 
comparticipações do Estado — ba
se indispensável à actividade muni
cipal no cector de obras grandes. 
O legislador estabeleceu prazos, 
mas esqueceu-se que nesta época 
do ano funcionámos partem para 
féria5 e as Repartições estão qua- 
;:e desertas e portanto, impossibili
tadas de cumprir cabalmente a sua 
missão, o que acarreta frequente
mente prejuizos.

A segunda dificuldade, de há 
mU to debatida também noutros 
concelhos, provém de a lei impôr 
a previsão da actividade de um 
ano, com cerca de quatro meses de 
antecedência. Na verdade, nós ca
bemos o que desejamos realizar no 
ano seguinte, mas não dispomos, na 
maioria dos casos, de elementos que 
noq permitam -integrar as iniciati
vas num plano elaborado a tão 
grande distância.

A terceira e maior dificuldade, é 
de ordem material, isto é, falta de 
dinheiro. Sucede que, durante largo 
tempo — anos, por vezes — estu
damos um problema em todos os 
se% pormenores, fazemo; diligên
cias oficiais e até particulares, or- 

’ denamos cstu-dos técnicos, submetê- 
mo-los à apreciação iuperior e, fi
nalmente, em presença de todos os 
elementos, somos forçados a reco
nhecer a imposábilidade de reali-

JORNAL 
00 COMÉRCIO

Ê do nosso prezado e con- 
G eitu a d o  colega «Jor\naH âo 
Comércio», io valioso artigo 
que transcrevemos em edi
torial, sob jo título de «EX- 
T E N S Ã Ò  INDUSTRIAL 
DA SIDERURGIA».

zação, por falta de apoio finan
ceiro.

Óbice semelhante se nos apresen
ta, com a impossibilidade de in
cluir no plano a realizar, muitas 
obras, até de menor vaiia, ou ou
tras iniciativas, por serem incom
portáveis pelo orçamento munici
pal.

Eis, pois-, a^ razões principais 
que tornam difícil a tarefa da ela
boração de um plano de activida
des.

Não obstante o exposto, prevê- 
-se um ano de trabalho profíquo, 
com actividades de grande interes:e 
para o concelho, pois estão consi
deradas e estudadas' devidamente 
obras de valia, algumas já em fase 
Inicial, que pelo seu elevado mon
tante terão de prolongar-.ie em fa
ses sucessivas.

A Vila e o concelho cada vez 
exigem mais, pois: o surto dos úl
timos anos criou ao Montijo re> 
ponsabilidades enormes, nesta luta 
titânica de consegií r melhoramen
tos em que se empenham as mais- 
progressivas terraB de Portugal.

Postas estas considerações preli
minares, vejamos, em análise neces- 
sàriamente superficial, o que :‘e 
projecta para o ano próx-mo no 
que respeita a assuntos de maior 
monta, dada a quase impossibilida
de e até desnecessidade de Defe

rência aos de rotina, de interesse 
redual.dò.

Para esse efieito, vamos ter em 
consideração as diferentes atribui
ções cometidas ãg Câmaras Muni
cipais pelo Cód go Administra
tivo.

Trafa-s-e necessàriamente de Ôes- 
crição sumária, que será completa
da com os númeroi3 a indicar nas 
baseis do orçamento, que também 
apresentamos seguidamente.

Continuação da 1.° pág. 
organização corporativa tem le
vado a  cabo em todos os secto
res da vida do país. Não é admís- 
sival, tão pouco, colocar a  ques
tão de saber se outro regime te
ria  feito melhor, até porque não 
faltam  os termos da compara
ção, no nosso passado e actual
mente no estrangeiro, que defi
nem onde se encontra a verdade.

A obra da organização não se 
aquilata, evidentemente, pelo nú
mero de g r é m i o s ,  sindicatos, 
uniões, federações e corporações 
instituidas. Não pode setr obser
vada, ainda, sômente pelas re
galias que concedeu ao trabalho, 
pela defeisa dos interesses dos 
trabalhadores através dos orga
nismos que os representam e do 
sistema de previdência social que 
para  seu benefício foi criado. 
Não se pode também ten tar ajui
zar das vantagens do regime 
corporativo, por te r protegido o 
patronato contra as contingências 
de um a mão de obra que havia 
perdido, antes de 1926, o senti
mento social do dever que, aliás, 
0 3  patrões raram ente possuíam.

Para  além destes aspectos da 
conjuntura nacional, todos eles 
concorrendo para o prestígio du-

Por despacho do Secretá
rio de Estado da Agricultu
ra, as quinze Regiões Agrí
colas do Continente vão 
passar a dispôr de mais ín
tima colaboração dos, enge- 
nheiros-agrónomos e regen
tes agrícolas da Direcção- 
-Geral dos Serviços Agríco
las que assegurarão mais 
intensa assistência técnica 
à lavoura. Esses técnicos 
melhorarão a assistência 
que há muitos anos; a esta 
parte vem sendo facultada 
à lavoura nomeadamente na 
área das 10 1 delegações 
agrícolas.

De acordo com este des
pacho, p a r a  uma maior 
coordenação da actividade 
técnica na fase inicial do 
trabalho, serão as delega
ções agrupadas em «nú
cleos» que, independente
mente, de assegurarem a 
assistência normal à lavou
ra  dos concelhos distribuí
dos, isempre em íntima liga
ção com os Grémios de La
voura locais, tenderão a 
contribuir «grupos de tra 
balho» especializados nos 
problemas principais d a 
agricultura dais- respectivas 
regiões.

Os trabalhoj, de assistên
cia e de vulgarização não 
podem depender exclusiva
mente da acção individual 
dos técnicos em contacto di
recto com a produção agrí
cola, tão diferentes e por 
vezes difíceis são os proble
mas a considerar que toda 
a actuação, para ser fecun
da, implica a existência de 
um trabalho de grupo. E, no 
sector agrícola, a cadeia co
meça nos organismos de in
vestigação científica e apli
cada, transita pelos especia
lizados, apoia-se nos estudo» 
locais e na demonstração e 
estende-se ao próprio meio

ma organização, há que levar 
em conta o novo pensamento 
económico e social que o corpo
rativismo estabeleceu em Portu
gal. É necessário não esquecer, 
de faoto, que a  solidez dos mer
cados, a  defesa da produção e a 
congregação das classes em ru 
mos de acção definidos peio in
teresse nacional sei devem ao 
corporativismo e não existiam 
entre nós anteriormente. Foi o 
novo ambiente que o corporati
vismo estabeleceu no país que 
permitiu, ainda, que recuperás
semos o prestígio internacional, 
em m á hora perdido. Tudo isto 
são factores que respondem pelo 
valor de um sistema e pela sua 
legitimidade.

Dizem de Roma, que Joey Al- 
fidi — o menino prodígio de No
va Iorque, com 10 anos de idade, 
que se diz ser possuidor do maior 
cérebro musical, depois de Mo- 
zart — brincava com lápis de 
côr, enquanto esperava até lhe 
ser dito, se poderia ou não tocar 
uma das suas composições, pe
rante o Papa João XXIII.

Joey, de cabelos caracolados,

à lavoura
da Lavoura pela assistência 
técnica.

Esta mesma assistência 
num sentido mais alto, alar. 
ga-s-e a problemas económj. 
cos e sociais de agricultora; 
e das populações rurais, nas 
mais diversas modalidades, 
ao que nalguns países se di 
a designação genérica è 
« extensão ». Portanto os 
técnicos em contacto direi
to com a Lavoura seja qual 
for o seu escalão, têm de st 
considerar como fasendt 
parte integrante dum con
junto que, para ser eficente, 
não pode ser fraccionado.

Estabelece-se também q® 
os técnicos destacados pau 
este fim serão prèviamentt 
concentrados em estabele
cimentos regionais para ca
bal conhecimento da missão 
que lhes é atribuida (cultu
ras agrícolas e formas è 
exploração dominantee, ca
racterísticas humanas pró 
prias de cada região) e aná
lise dos métodos da sua 
actuação que se pretende 
seja, também, o mais cola 
borante com o< - outros ser 
viços do Estado e privados, 
com projecção nas popula
ções rurais, como Escolas, 
Casas do Povo, Mocidais 
Portuguesa, Obra das Mães 
pela Educação Nacional, 
etc..

O mesmo despacho deter
mina que as técnicos dos 
núcleos, designados p ara 
exercerem funções de «espe 
cialidade», estejam em con 
ta  o direito com os espeeia 
listas dos organismos regi# 
nais e que, periodicamente, 
técnicos dos estabelecim» 
tos centrais-1 se desloquei) 
aos i-erviços regionais 
fornecer aos agentes de ® 
sistência técnica conheci’ 
mentos indispensáveis <f 
proceder à  revisão de maté 
rias que se considerem ® 
corsárias.

Também periodicamente 
o pessoal ao serviço dosri'- 
cleos e delegações se conc& 
trará  no organismo-sede í* 
sua região para relato 4 
trabalho executado, da- 
observações colhidas e W* 
assim receber directriz® 
por forma a obter-se a maio’ 
eficiência da sua activida®

Espera-se que a Lavou1* 
compreenda e colabore ef# 
tivamente com este novo # 
forço do Estado que alé®c: 
pessoal agora cham ado P* 
ra  o II Plano de Forne1110 
nesta primeira fase, p°e®1 
serviço da agricultura ^  
intemso sistema de auxíli°

p r o  d í g i o
a Aí'chegou a Roma, vindo de ' 

tuérpia, onde regeu uma ortuí' 
tra, num concerto.

Escreveu já  um «andante $  
tábile», para cordas, que teI” 
duração de seis minutos.  ̂

O jovem maestro, vestlII(f 
calções e laçarote, disse ter 
peranças, que a  visita ao 
lhe daria inspiração.

Joey é católico.

(Continua)

Organização Corporativa

_________ fomento.

M e n i n o
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A6ENDAI lU i  f \ M T I  ¥ (AGENDA
elegante) l ¥ l  v  I X i  1 1 1  (utilitária
A n i v e r s á r i o s

NOVEMBRO 

Fizeram anos:

— No <La 1, completou o seu 
segundo aniversário a menina Ma- 
tia do Céu dos Santos Seixa:, né-

ía do nosso prezado assinante, 
sr. Carlos Santos, desta vila.
— No dia 1, completou 63 anos 

o sr. Jocé Victoriano, pai dos nos-
eslm ados assinantes, sr.s Ma

nuel Victoriano Neto e António 
Victoriano Neto, da Baixa da Ba
nheira.

No mesmo dia, o sr. António 
Luís Marques Anica, sobrinho do 
iosío prezado assinante, sr. Antó
nio Gonçalves da Silva.
— Igualmente na mesma data, a 

s(,‘ D. Felismina da Silva Sacoto, 
esposa do nosso dedicado asaínan- 
te, sr, Eugênio Borges Sacoto.

Ainda no mesmo dia, perfez 
Di seus nove ano^ a menina Rosália 

Santos Gervásio, nètinha do 
nosso prezado assinante, sr. Au- 

Gervásio Júnior.
No dia 2, a meri na Maria da 

Conceição Mendonça Tavares, filha 
nos:o estimado assinante, sr. An

tónio Rodrigues Tavares. Júnior.
— No mesmo día, perfez 29 anos 
nosso estimado assinante, sr. Luís
Cruz Margarido.

— No dia 3, a sr.a D. Glória de 
Almeida Faleira, filha do nosso es
timado assinante, sr. José Tavares 
de Almeida, residente em Lisboa.
— No dia 4, perfez 26 anos o 

BOS-O prezado assinante, sr. Jorge 
dos Santos Dias André, de Faro.
— No dia 6, perfez 33 anos de 

•dade, o nosso estimado assinante, 
s. João Frederico Amado, da Bai- 
o da Banheira.
— No dia 6, o nosio dedicado 

assinante, sr. Rafael de Sousa Bri
to. de Montijo.
— No dia 7, o nosso estimado 

®inaute, sr. Joaquim Alves de 
Otveira.

— No dia 8, a gentil menina 
Gi'ela Maria Soares Brito, filha do 
nosso dedicado assinante, sr. Rafael 
^ Sousa Brito.
~~ No dia 8, o menino José Teo

doro dos Santos Silva, filho do ros-
110 dedicado asiinante, sr. João Teo- 
dwo Silva.
~~ No mesmo dia, o sr. Américo 
v̂es Resina de Oliveira, filho do 

•osso estimado assinante, sr. Joa- 
íd.m Alves de Oliveira.
~~ No dia 9, completou 34 anos 

0 sr. Manuel Antunes, nosso esti
lado assinante e residente no Bra
sil.
~~ No dia 10, a menina Maria 

Wilia Gouveia da Silva, neta do 
íosso dedicado assinante, sr. Eduar- 

Sequeir a  Silva.
~~ No mesmo dia, a menina Eu- 

tic« Regina Bastos da Silva, filha 
nosso prezado assinante, sr. Nor- 

rto José da Silva.
~~ Na mesma data, a menina 11- 
Maria Baliza Calado, filha do 

t0ss° dedicado assinante, sr. Antó- 
t!° Maria Calado.
~~ No dia 11, completou 13 anos 
Menina Dolores Sousa Campos, 

^nt;l filha do nosso prezado cola- 
rador, sr. João Maria Campos, 

a ®aixa da Banheira.
..Ainda no mesmo dia, a meni-
Ana Rita da Costa Cartaxo, fi- 

a do nosso estimado assinante, sr. 
Maria Cartaxo.
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Ao hospital sub-regional desta 
vila recolheu com fractura exposta 
da perna esquerda, o jornaleiro 
Manuel Lourenço Ribeiro, que ao 
atravessar imprudentemente, na bi
cicleta em que seguia, a estrada de 
Passil na Atalaia, foi atropelado 
por um automóvel.

Fazem asnos :

— No dia 12, o menino Jo.é 
Jorge Gomeis Tavares de Almeida, 
neto do nosso estimado assinante, 
sr. José Tavares de Almeida, resi
dente em Lisboa.

— No dia 13, a menina Maria 
Guiomar Nogueira Rebelo, filha do 
no:so dedicado assinante, sr. José 
Joaquim Rebelo.

— No dia 13, o sr. Anselmo An
tónio José Marques, nosso estimado 
assinante.

— Ainda no mesmo dia, a meni
na Maria Diamantina de Jesus Vi
cente, sobrinha da nossa dedicada 
assinante, sr.a D. Joana Vicente da 
Silva.

— Em igual data, completa o 
seu 10.° anivensáfl.o o menino An
tónio João Ferreira Crespo, filho 
do nosso prezado assinante, sr. Jo- 
isé António Crespo de Almeida.

— No dia 14, o nosso estimado 
assinante, sr. José Maria Ferreira.

— No dia 15, completa 8 anos a 
menina Clariss? Maria Queiróga 
Branco, filhinha do nos:o prezado 
assinante e amigo, sr. Alberto de 
Sousa Branco, proprietário da «Fo
to A IDEAL», da Baixa da Ba
nheira.

A todos Os, ariversariantes e suas 
famílias, endereçamos as nossas 
felicitações.

Casamento
No Santuário da Atalaia, deste 

concelho, efectuou-se no domingo, 
8 do corrente mês, o enlace matri
monial do sr. José Manuel da Sil
va Santos, natural de Amoreira- 
-Estbril, filho do sr. Fernando Jo
sé do; Santos e da sr.a D. CloS.lde 
Laurinda da Silva Santos, com a 
sr.* D. Maria Alice Nunes Casta- 
nheira natural de Carragosela-Ta- 
boa, filha do nosso estimado amigo, 
sr. Jaime Castanheira Nunes e da 
sr.‘ D. Belmira Nunes Castanheira, 
residentes nesta vila.

Serviram de padrinhos, por par
te do noivo, o sr. João Jorge Duar
te e D. Maria Antónia Duarte Pe
reira; e por parte da noiva, o sr. 
Vasco da Silva Motta Pinto — 
nosso director — e sua esposa, sr.“
D. Maria Cristina Nepomuceno 
Leite da Cruz Motta Pinto.

Finda a oírimónia religiosa, em 
que foi celebrante o rev.° pároco 
do MonJ jo sr. padre Manuel Gon
çalves dos Santos, teve lugar no 
Salão de Festas da Sociedade Fi
larmónica 1.° de Dezembro, desta 
vi.la, um fino e abundante copo de 
água aos convidados.

O nosso jornal esteve represen
tado pelo seu director e pessoal 
administrativo, com assistência de 
pessoas; de ' família e de arrlzade 
dos nubentes.

Aos recém-casados, que seguiram 
em viagem de núpcias para o Nor
te do País,, desejamos todas as fe
licidades, dí que são dignos.

— Há diaa, um automóvel de 
aluguer conduzido pelo motorista, 
desta praça, sr. Joaquim 9.dónio 
Ervedoso, colheu o menor, Manuel 
João Trigueiros de Oliveira, de 2 
anos, quando este descia imprevi
dentemente um passeio da rua Al
mirante Cândido Reis, desta \Ala.

Transportado ao nosso hospital 
sub-regional, o pequeno ficou ali 
internado alguns dias numa enfer
maria, tendo já regressado à resi
dência de sua família.

II
Dr. T illo  Braga 
na Malta lo latem

Ao concurso público, realizado 
no dia 20 de Outubro passado nos 
Paçqs do Concelho da Moita, para 
a adjudicação da empreitada de 
«Pavimentação da Avenida Dr. 
Teófilo Braga, da viánha vila da 
Moita, com a base de licitação de 
Esc. 281.000$00, conforme oportu
namente foi anunciado, foram ape
nas apresentadas, duas propostas, 
de 212.000$00 e 218.993$70, res
pectivamente.

Dado que ao Município é reser
vado o direito de preferir a pro
posta maiiS conveniente aos seus in
teresses, embora não seja a de mais 
baixo preço, ou ainda de não fa
zer a adjudicação, tais propostas 
vão ser apreciadas pelqj técnicos 
do Município, para resolução ulte
rior.

Dia 
do Arm istício

Mai» um ano vai decorrido, per
fazendo assim quarenta e um ani
versários, sobre a data memorável 
de 11 de Novembro de 1918, que 
constituiu o términ% das hostilida
des entre os países dos Impérios 
Centrais e as Nações Aliadas; em 
que igualmente Portugal se viu en
volvido.

O armistício firmado nesse lon
gínquo dia, assinalou um momento 
de euforia para a Humanidade, ao 
ver terrilnada uma hecatombe que 
durante quatro anos a enlutara, fa- 
zendo-lhe renascer as melhores es
peranças de uma paz duradoura.

A memorável data 11 de Novem
bro de 1918, foi, portanto um acon
tecimento grato ao coração dos 
portugueses, e mormente à nossa 
população, pois Montijo também 
teve o seu heróico esforço, nessa 
cruenta luta, enviando alguns dos 
seus filhos, para os campos de ba
talha.

A Delegação de Montijo da Li
ga dos, Combatentes da Grande 
Guerra, recordando, agora, mais 
de uma vez, tão significativa data 
embandeirou a sua sede e visitou 
no Cemitério local o talhão dos 
combatentes, — em comovida ro
magem de saudade — ; e, tomou 
parte em diversas cerimónias leva
das a efeito na capitai.

JUNTAS DE FREGUESIA 
ELEITAS PARA O QUA

DRIÉNIO DE 1960/63
A V I S O

Nos termos e para os efei
tos do disposto no a rt.0 253.° 
e seus parágrafos do Código 
Administrativo, convoco os 
cidadãos abaixo designados, 
vogais eleitos das Juntas de 
Freguesia deste Concelho,, 
que hão-de servir no qua
driénio de 1960/63, para 
comparecerem no Salão No
bre da j Paços do Concelho, 
pelas 15 horas, do próximo 
dia 15 de Novembro:

FREGUESIA DE CANHA
José Cardeira Alves 
António Rosa Palminha 
João Conceição Martins

FREGUESIA DE MONTIJO

David Sanchez Alvarez 
Celso João França de Carvalho 
Jacinto Domingos Neto Branco

FREGUESIA DE SANTO 
ISIDRO DE PEGÕES

Armindo Ramos Boavida 
Alfredo Gaspar 
Estevão Mendes Roque

FREGUESIA DE S. GRANDES
Gemeniano Andrade Couceiro 
Firmino Jorge da Silva 
Artur Bafsta Russo
Montijo, 9 de Novembro de 1959 

O Presidente da Câmara,
a) José da Silva Leite*

VENDE-SE
PROPRIEDADE, na rua José 

Joaquim Marques.
Informa nesta redacção.

Melhoramento pedido 
para Alcochete

À Dinecção Geral do Porto de 
Lisboa, pede o povo de Alcochete 
as providências necessárias no sen
tido de ser, sem delongas, manda
do construir um abrigo na ponte- 
-cais, para protecção dos passagei
ros dos. barcos da carreira, contra 
as intempéries do inverno que se 
aproxima.

Pela justiça da pedição estamos 
convencidos, de que não ficará ago
ra sem eco, junto das entidades 
competentes, este melhoramento tão 
insistentemente reclamado pela po
pulação daquela vila.

Movimento Judicial

Or- n u  Dias Gania
Retirou de Almada para Leiria, 

por motivo de promoção, o sr. Dr. 
Octávio Dias Garcia, meritíssimo 
juiz daquela Comarca, que anterior
mente desempenhou as funções de 
ilustre magisfcado na de Montijo, e 
que igualmente Almada Unteira mui
to apreciava, pela finura do seu 
trato delicadíssimo e espírito de jus
tiça.

Desejamos também a S. Ex.* as 
maiores felicidades, no seu novo lu
gar.

5.* feira, 12 — M O D E R N A
Telef. 030 156

6,* feira, 13 — H I G I B N E
Telef 030 370 

Sábado, 14 — D I O G O 
Telef. 030032 

Dimingo, 15 — G E R A L D E S  
Telef. 030 008

2.“ feira, 16 — M O N T E P I O
Telef. 030 035

3.“ feira, 17 — M O D E R N A
Telef. 030 156

4.» feira, 18 — H 1 G I E N E
Telef. 030 370

Í j o l c í í m  ^eiíc jítrst»

Vida Católica
HORÁRIO DAS MISSAS 

NOVEMBRO
5.* feira, 12 — às 8,30 9, e 9,30 h.
6.“ feira, 13 — ás 8, 8,30 e 9 h.
Sábado, 14 — ás 8,30 e 9 h.
Domingo, 15 — na Igreja Paro

quial, às 8, 10, 11,30 e 18 
horas; na Igreja Paro
quial do Samouco, às 9 
horas; na Capela do 

Afonsoeiro, às 9 horas; no 
Santuário da Atalaia, às
10,30 horas.

E s p e c t á c u l o s  : 
CÍNEMA TEATRO 
JO AQ UIM  DE ALMEIDA

SÁBADO, 14 de Novembro; 
(Para 17 anos) — O gigantesco 
filme de aventuras: «Vicio de Ma
tar», com Paul Newman e Lita Ml> 
lan; e o filme de gargalhada: «Fer- 
nandeL Crialdo de Quarto».

DOMINGO, 15; (Para 17 anos) 
—• O filme de grande classe, com 
James Stewart e Kim Novak, «A 
Mulher qu/e, riveu Duas vezles»; e 
às 15,30, Maíinée Infantil, com o 
maravilhoso filme para crianças e 
adultos, «Josetito, O Pequeno Pas
tor».

TERÇA-FEIRA, 17 (Para 17 
anos) •—• Um drama fortemente 
apaixonante, «Fúria de Ambjções», 
com Rossana Schiaffino e José Sua- 
rez; e o empolgante filme de amor, 
crime e mistério, «O Caís-o Paradir 
ne», com Gregory Peck e Ann 
Todd.

QUINTA-FEIRA, 19; (Para 17 
anos) — O melhor filme de «sus- 
pense» do ano: «Intenção de matar», 
uma obra pllma em Cinemascope, 
com Richard Todd e Betsy Drake.

VENDE-SE
UMA CASA, na Rua Dr. Ma

nuel da Cruz Júnior, nesta vila.
Trata-se na Av. D. Nuno Álva- 

nes Pereira, - 147 — MONTIJO.

Trespassa-se
CASA DE VINHOS E COMI

DAS, com habitação e adega. Tra- 
tanse na Rua Almirante Reis, 76
— Telef. 030134 — MONTIJO.

Scooter usada
COMPRA-SE em bom estado. 
Resposta à Redacção deste jornal 

indicando a série, e preço.

^
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Teatro de Amadores
B A S Q U E T E B O L

0 Barreirense homenageou o internacional 
Albino Macedo, seu jogador de sempre

Na noite da passada terça-fei
ra, dia 3, o Futebol Clube do 
Barreirense prestou homenagem 
ao seu jogador Albino Macedo, 
que, abandonou a actividade.

Realizaram-se dois encontros 
de Basquetebol, entre Montijo- 
Vitória, de Setúbal; e Barreiren- 
seAtlétieo Clube de Portugal.

Em primeiro lugar, defronta
ram-se as equipas do Montijo e 
Setúbal.

Durante a primeira parte, o 
jogo caracterizou-se pelo equilí
brio, tendo até o Vitória a  de
terminada altura, certa vanta
gem no marcador.

No entanto o Montijo não se 
impressionou; e, mercê do seu 
melhor jogo e superioridade de 
conjunto, equilibrou a  partida e 
refreou o Ímpeto do adversário, 
muito embora o intervalo che
gasse com o resultado a  favor 
do Vitória, 18-17.

Na segunda parte, os monti
jenses empregaram a velocida
de; e, cedo ultrapassaram, os vi
torianos na marcação, para nun-

Esteves; João Martins; J. San
tos; J. Tavares; Luís Mendes;

Recebemos há semanas o nú
mero especial a cores, desta es
plêndida revista, dirigida pelo 
escritor e jornalista Gentil Mar
ques, em que através das suas 
92 páginas, — com uma bela 
capa envernizada e evocativa 
de motivos taurinos e ribateja
nos —, nos apresenta diversos 
temas de grande interesse para 
todos os aficionados e para os 
nossos leitores.

Neste número especial do Ano 
Novo de 1959, que corresponde 
aos números normais de 181 a 
185, encerrado com data de 31 
de Janeiro transacto, colabora
ram  distintos publicistas nacio
nais e estrangeiros, tais como: 
dr.“ Adelaide Félix; Adolfo Bol- 
lato; Alexandre Mata; Amadeu 
Augusto dos Santos; Anisabel 
Morais Marques; Armando Boa- 
ventura; A. Pinto Esteves; dr.

foto Cine filme
Trabalhos para amadores 

Fotografias d'Arte 
Aparelhos Fotográficos 
Reportagem Fotográfica

Rua Bulhão Pato, 11 — Montijo

MONTIJENSE :
Coíabora expontaneamente pa

ra que o nosso concelho seja 
apontado como símbolo de civi
lidade! — O cuspir, o lançamen
to de imundícies e inutilidades 
para a via pública, é sintoma de 
pouca educação e desrespeito pe
lo próximo!

ca mais se deixarem surpreen
der.

O Vitória, denotou falta de 
preparação física e técnica, re
velando-se equipa, — salvo qual
quer transformação —, bastante 
fraca e incapaz de discutir a 
sua classificação, quanto ao Na
cional.

O jogo terminou com a  vitó
ria dos montijenses, por 55-28, 
resultado que sé ajusta perfeita
mente ao desenrolar da partida.

No Montijo, notou-se a  falta 
de Tomaz Pontes, impedido de 
alinhar por doença.

Entretanto, todos procuraram 
cumprir, com realce para J, Ma
ria e Américo.

A arbitragem  aceita-se, até 
porque o jogo foi disputado cor
rectamente.

Com esta vitória, o Montijo 
conquistou uma magnífica taça.

Durante o intervalo em que 
se procedeu à homenagem a Al
bino Macedo, este atleta presen
teou com medalhas, todos os in
tervenientes.

AKTUR LUCAS

Aníbal Abelho; D. Bernardo da 
Costa (Mesquitela); Carlos de 
Barros Queiroz; Carlos Silva; 
Prof. Cruz Filipe; Eurico Gama; 
Fausto Calado Alves; Fernando 
Baptista (Zé Sincero); J. C. 
Domeq; J. L. Aquaroni; Jorge 
Rebelo; José Estevão de Carva
lho; José Estêvão Sasportes; 
dr. José Maria Cardoso; Mano- 
lyo; Manuel Casimiro; Maria Ce
leste Olaio; Maria Helena Bra- 
mão; dr. Mário Carmona; Nizza 
da Silva; prof. Orbelin.o Ferrei
ra; Pepe Luís; dr. Pinto de Cam
pos; Pizarro Monteiro; Ricardo 
Garcia, (K hito); Rogério Perez 
(El Terrible Perez); Salvador 
Alexandre; Tomás Franco; e, To
más Vieira da Cruz.

Ilustram -na belíssimos traba
lhos fotográficos, de A. Pinto 
Ondas Soares; Raul Moreira e

Continuação da 1." página

do publico ou à inversão mental de 
certos dramaturgos?

Não respondo.
Um facto: «O Processo de Jesus» 

fez encher, durante quatro meses
o Teatro Nacional D. Maria II e 
constituiu, em todas, as terras onde 
foi representado, um clamoroso 
êxito.

Vi há dias, na TV, a represen
tação de uma peça de Gervásio 
Lobato feita por um determinado 
Teatro Experimental que, segundo 
se diz é um alfobre de actore,;. de 
categoria. Pois tive a noção de que 
estava a assistir à exibição do 
«Auto de Santo António» M ta por 
]avr,adores minhotos.

Teatro experimental!...
Alfobre de actores foi o Clube

D. Estefânia, de Lisboa, verdadei
ra escola da Arte de Representar e 
donde sairam para o profissionalis
mo, alguns dos grandes nomes do 
palco português.

A ressurreição do Teatro de Gil 
Vicente deve-.;e, sem dúvida, a um 
notável grupo de Amadores que 
constituem o Teatro dos Estudan
tes da Universidade de Coimbra, 
ouvido sempre com crescente agra
do nos palcos nacionais e estran
geiro’. E pode afirmar-se que o 
T E U C, mais dó que todas ais 
esgotantes obrais sôbre o ourives da 
Custódia de Belém, tem contribuído 
com a sua Arte inexcedível para o 
conhecimento do Teatro imortal de 
Gil Vicente.

Aqui, em Viana do Castelo, há 
um grupo de amadores que, de>:de 
há muito, vem contribuindo para o 
apuramento do gõsto do público pe
lo Teatro e tanto assim que a Sa
la do «Sá de Miranda» se enche 
sempre que esse grupo representa.

Sebastião (de Barcelona).
E sta publicação constitui um 

trabalho primoroso, saído das 
oficinas gráficas da Tipografia 
Manuel A. Pacheco, Ld.a, de Lis
boa; valorizado por sugestivas 
gravuras das oficinas da Foto- 
gravura M a r t i n , s  & Ferreira, 
Ld.a, igualmente da capital.

A Gentil Marques e a  todos 
os seus dedicados colaboradores 
dirigimos as nossas efusivas fe
licitações e melhores agradeci
mentos pelo valioso trabalho que 
nos foi enviado, o qual veio enri
quecer a  nossa biblioteca.

Não exagera quem afirmar que 
as Colectividades de Cultura e Re
creio têm sMo, atíravéj do tempo, 
as melhoreis propagandistas do gos
to pelo Teatro e do bom Teatro.

O SNI que, pelo Fundo do Tea
tro, largamente tem subsidiado as 
boas Companhias e que tão benè" 
fieamente tem contribuído para que 
esta ercola de cultura eleve cada 
vez mais o seu nível artístico, de
cidiu, e muito bem, interessar-se 
simultâneamente pelas Colectivida
des de Recreio.

Trata-se de uma iniciativa que 
merece os maiores e mais si nceros 
elogios, pois cfele há a esperar o 
rejuvenescimento do nosso Teatro.

O Concurso que, este ano, se 
está realizando com notável entu
siasmo, concurso promovido pelo 
SNI, prova decisivamente que há 
entre as camadas populares verda
deiras vocações. Mas prova, inda, 
que todas as Colectividade.^ concor
rentes optaram pela representação 
de óptimas peças do nosso arquivo 
teatral, alheando-£e de velhas pie
guices dramáticas ou de nova; pe
ças de discutível moralidade.

Diga-ise assim: os próprios gru
pos dramáticos quiseram corres
ponder bem, e em todps os aspectos, 
à iniciativa do SNI, razão porque a 
acção deles muito contribuí para a 
cultura do povo.

Este concurso de agora vai re-
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Apesar de formarmos um 
exército proporcional sem 
desnortear nem destruir a 
ordem nacional, vemos que 
o factor humano, é o factor 
principal da guerra e por is
so, surge-naj a pergunta:

— Haverá alguém que 
concorde com uma nova lu
ta?!... Os combates que se 
sustentam acerca de tal as
sunto, são dignos de louvo
res.

O que vai sucedendo cons
titui ansunto de ansiosa es- 
pectativa. Toda a luta em 
prole do bem estar comum, 
pode considerar-se como um 
auxílio à Paz, de grande im
portância e de profundo si
gnificado.

Ê pena que se não chegue 
à conclusão, de que é melhor 
não entrar em íutas nem em 
disputas de heroísmo.

É preciso sim, fazer mui
to mais e m benefício da 
Humanidade, porque esta 
aguarda futuras oportuni
dades de viver em paz, su
portando o que fôr necessá
rio com um sorriso.

Se o celeiro, arsenal, e ba
se aérea estão a desenvol
ver a sua força, que iseja 
apenas para meter no cofre 
comum, a bem do homem. 
Para isto também é preci
so lutas, mas esta é aben
çoada porque nos traz sos
sego e bem estar; e porque 
esta é a riqueza dos campoe, 
florestas, minas, fábricas 
etc., e tudo a bem da Nação.

Os agricultores que tra 
balham àrduamente, que
rem continuar com o seu 
modo de vida, semeando as 
ctlheitas, tratando das suas 
vinhas e olivais, e sentindo- 
-se gratos por estarem em

petir-se anualmente, tendo 0 Sffl 
publicado há dias, o re.pectivo ^ 
gulamento e indicado ©s prémios 
atribuir aos melhores grupos e  ̂
.nelhores interpretações.

Estes concursos, vão criar, ents 
cus grupcj concorrentes, um bené- 
I jCO espírito de emulação que lf.; 
como consequência o desejo de ca
da um fazer melhor elevando cada 
vez mais a sua categoria artística,

Assim o objectivo do SNI j( 
contribuir para uma melhor e mais 
saudável cultura do povo será, dej. 
tro de pouco,} ano;, atingido.

Mercê desta benemérita 'inicias, 
va do SNI aqueles que hoje, jnten. 
cionalmente, proclamam a falência 
do Teatro português hão-de en» 
gar as lágrimas e terão de conclui! 
que erraram quando apelidaram de 
dramalhões ultrapassados e sem ir 
teresee, algumas peças da nossa dra
maturgia.

A carinhosa protecção do SM 
ao Teatro de Amadores, constitui 
um imenso serviço prestado à cul
tura do povo.

Desta cultura resultará, sem dí
vida, o prestígio do Teatro dos pro
fissionais e, assim, voltaremos aos 
tempos áureos em que as plateias 
aplaudiram os Rosas e Braz3o, a 
Rosa Damasceno e a Lucinda Si
mões. Teremos, assim, Teatro d; 
Sempre!

AUGUSTO MORNA

relativa paz, —• gratos por 
se verem livres de lutas e 
preocupações da indasejada 
guerra.

O dever, podemos dizer, o 
maior dum cidadão é esta
belecer a lei e a ordem, im
pedindo o crime exercendo 
todos os seus cargos ; mas 
sem a preocupação de que o 

íimigo não tardará.
É nesta hora que não de

vemos minorar 013 triunfos 
administrativos com queo 
Governo defende a Paz e 
como, ele se une para ela. 0 
papel desempenhado peto 
seu domínio nesta vasta 
empresa desde sempre é,e 
tem sido, digno de registo 
e gratidão.

Isto pode considerar-# 
como um acto de maior i®‘ 
portância, e como uma acção 
de profundo significado.

Esta razão é a princip  ̂
que deve orgulhar os P°r' 
tuguorces, pois que ela é de 
inteligente interesse nacio
nal.

Unamo-nos todos na W8 
humana pela vida, para (Jl,e 
esta não tenha como inimi
ga real aquela Guerra Mun
dial que todos tememos, de- 
fendemos, e nos traria eJíl 
sobressalto constante.

Basta-nos a fúria dos ele
mentos, a que o Tempo n0* 
obriga e a que temos às ve" 
zes tanta dificuldade 6111 
vencer, sob o triunfo da S^' 
ça divina, que nos acaleflj® 
e ajuda a chegar ao m<>nt 
do Calvário.

UnamonoB contritos e 
çamos a Deus que seja sein' 
pre connosco para que P®*" 
tugal veja sempre alveF 
nas suas ameias um VeX[ t  
alvo, como os lírios do 
nhor.

Seisdedos BrO0

À MINHA TERRA:
M O N T I J O

Minha terra, meu, berço inexperiente,
És para mim, uma pérola bem fina;
Tu me embalaste tanto, em pequenina 
Aí passei os meus sonhos d'inocente!

E como oâ brincava, tão contente,
Quando eu era jovem e menina.
Via em ti, uma luz que era dwrna,
Um bem estar, que nunca mais se sente!

Dewcei-te p'ra passar, quanta ilusão,
Sempre idealiza/não, e tudo em vão,
Junto a uma saudade infinita

Dos tempos que lá vão, por nós passados,
E desfeita em mil e um bocados,
Chorando minha terra, que ê bemdita!

Eduarda Leite Ventura

Publicações recebidas Paz ou G uerra?!.,.
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i Associação dos Bombeiros Voluntários de Palmeia,
precisa de Edifício Próprio!-.

já tenho na tribuna da im
prensa, por várias vezes, falado 
e defendido, que a nossa Histó
rica Vila de Palmeia precisa de 
ver construído um «Edifício pró
prio», com todas as dependên
cias e conforto, que a  lei exige, 
para «Quartel dos Bombeiros 
Voluntários», da nossa terra.
Mas, infelizmente, até hoje, 

ninguém ouviu os clamores da 
razão e da justiça, desta tão 
prestimosa Corporação.
Ê, para lamentar que até ho

je, ainda não se tivesse formado 
ima «Comissão» de pessoas de 
certa categoria da nossa Terra, 
para se dirigirem à Ex.ma Câ
mara Municipal, e depois se
guirmos junto do Ex.mo Sr. Dr. 
Miguel Bastos, Dig.mo Governa
dor Civil do Distrito, com uma 
exposição desenvolvida e funda
mentada, expondo a triste  e afli
tiva situação dos Bombeiros Vo
luntários de Palmeia.
Estou absolutamente conven

cido, que uma vez exposta a 
questão por Sua Ex.‘ o Sr. Go
vernador Civil, às entidades 
competentes do Governo da Na
ção, seria dado o primeiro impul
so para a «Construção do novo 
edifício, dos Bombeiros Voluntá
rios de Palmeia!

* * *
Evidentemente, que nós todos 

os Palmelenses, teriamos que 
»os unir, em conjunto, para se 
arranjar outras verbas, de mo
io a reforçar aquela que viesse 

nosso Governo, no sentido de 
*6 deitarem mãos à obra; e as- 
!>ro, como apresento a minha su- 
gastão: o Quartel dos Bombeiros 
Voluntários, em Palmeia, seria 

facto!
Desde que haja vontade e per

sistência, tudo se conseguirá! 
® ?ue não está certo, é a conti
nuação da permanência desta 
Corporação, numa das depen
dências da Abegoria Municipal, 
We lhe foi destinada e  que não 

condições algumas, para te- 
reW ali o seu Quartel e material 
^ incêndios; assim como o «es- 
Weleto», em condições p a r a  
exWcícios da Corporação: mal 
balizado; e, ainda, com a agra- 
Vante de péssimo acesso da saí- 
Sa âos carros e m aterial de in- 
'Wdios, em casos de aflição.
Sá «chaufeurs», aquando a 

Sereia» os chamam, em caso de

Por Acúrcio Godinho de, Maios

sinistro, perderem muito tempo, 
para «conseguirem por ois carros 
e o material» em condições de 
avançar ao local sinistrado; e 
todas estas demoras, podem ori
ginar graves priejuízos!...

Além disso, os Bombeiros Vo
luntários precisam, de vez em 
quando fazerem os seus exercí
cios de instrução, o que, infeliz
mente, — pouco fazem —, por 
não terem um Quartel em condi
ções, o que contribui poderosa
mente p a r a  a desmoralização 
dos nossos Bombeiros!

A nossa «Corporação» é digna 
de ser auxiliada e amparada, 
pela função Humanitária, que 
desempenha na Sociedade, — a 
nós, Palmelenses — que estamos 
na vila e neste concelho, e a  po
vos doutras regiões, pois que 
num dado momento de aflição e 
de incêndio, esses beneméritos 

comparecem imediatamente, pres
tando-nos todo o seu axílio, sal
vaguardando as nossas vidas, as 
nossas casas e nossos haveres, 
quer sob o aspecto moral, como 
m ateria l!

Palmeia, é um concelho essen
cialmente agrícola, de muitas 
cocheiras, com bastantes gados 
e  palhas armazenadas; pelo que 
é muito susceptível de se dar 
um incêndio. Felizmente aqui na 
vila, nós temos sido felizes, visto 
termos Deus de nosso lado!

E, para que amanhã, num caso 
de grande perigo os nossos bom
beiros possam activar com perí
cia, coragem e valentia, é preci
so muita instrução!

De material, felizmente, não 
estamos mal prevenidos.

Até nos admira que este gru
po de rapazes, que f o r m a  a 
«Corporação dos Voluntários die 
Palmeia», já  tenham mostrado, 
por vezes, em certos incêndios, 
em face doutras corporações:— 
Organização, disciplina e traba
lho combinado, que até alguns 
jornais já  os tem elogiado, mas 
lamentando o que passa em rela
ção aos de Palmsla, como acima 
expomos.

Quando um dia, os Bombeiros 
Voluntários de Palmeia, possui- 
rem edifício próprio, com todas 
as instalações que lhes são devi
das e bem localizado, com o ma
terial que têem e com um bom

instrutor, os nossos bombeiros 
voluntários não terão receio de 
se apresentarem ao pé de qual
quer outra corporação.

E nós palmelenses, teremos 
nisso bastante orgulho, em tudo 
que a nossa terra  de Palmeia, 
possa apresentar de bom a nós 
e aos nossos visitantes.

Em geral, quem visita uma 
te rra  tão histórica, como é o 
nosso centro de turismo, gosta de 
ver tudo que ela tem e extasia os 
olhares dos visitantes observado
res: O nosso vetusto Castelo; a 
sua magnificente esplanada; a 
nossa Igreja Paroquial; o Tea- 
tro-Cine S. João e outros atraen
tes edifícios, assim como, as nos
sas lindas vistas d© panoramas, 

que de qualquer ponto se obstlr- 
vam!

Também, para nós, seria mo
tivo de satisfação e orgulho, — 
como nas outras terras se faz — 
m ostrar a quem nos visita, o 
nosso Quartel dos Bombeiros Vo
luntários, —• ou Municipais —, 
se os houvesse; mas nós, palme
lenses, evitamos, de certo que o 
nosso Quartel seja visitado, por 
não estar nas condições em que 
já  devia estar há muito tempo.

*  *  *
Os nossos bombeiros queixam- 

-se e o nosso povo lamenta, com 
razão, que não tenha havido uma 
iniciativa, e em espacial, dos 
nossos poderes administrativos, 
para que esta Corporação, tenha 
conseguido uma sede própria.

Nos longos anos que os nossos 
bombeiros foram parar a uma 
dependência, sem condições, da 
«Abegoaria Municipal», já  — 
sem favor —, se teria dado em 
local apropriado, uma casa con
digna à referida Corporação.

Bem sabemos que os recursos 
económicos d o s  «bombeiros», 
são relativamente escassos. A co- 
tisação, é muito pequena, e é 
para lamentar, que numa terra 
desta categoria, tão poucas pes

Nova Campanha da famosa FA
RINHA 33 que oferece os mais 
úteis e interessantes BRINDES 
SÒMENTE EM TROCA DAS 
CAIXAS VASIAS:

De 15 de Outubro de 1959 a
29 de Fevereiro de 1960 damos^
excepcionalmente, por:
5 Caixsis — 1 moderna escova

de Nylon com cabo para toillete.
10 Caixas — 1 Tijela de plástico
de cerca de 1 litro.
10 Caixas — 1 Jarro de 2 côres
em plástico para vinho ou água
— de cerca de 1 litro.
12 Caixas — 1 Toalha de rosto. 
20 Caixas — 1 Jarro em plástico 
(de 2 côres) para lavatório.
40 Ca.Vas — 1 Pasta Moderna 
para documentos ou livros com 
fecho eclair.

A  FARINHA 33 que conta 23 
anos dia, existência, está à venda 
em todo o IMPÉRIO PORTU
GUÊS.

soas sejam sócias desta associa
ção de bombeiros voluntários!

Com a realização de umas ré
citas, promovendo-se uns bandos 
precatórios, efectuando-se ainda 
umas festas necreativas, etc., e 
ainda, com o auxílio da nossa 
Câmara Municipal e do Governo 
da Nação, julgamos muito fácil 
a construção do aludido eSifício.

Não se faria  rapidamente, pois 
tal seria impossível; mas, a pou
co e pouco, chegar-se-ia à con
clusão da realidade.

* * *

Como sempre, estou no uso da 
palavra em defesa da minha 
querida terra, no que respeita ao 
seu progresso,

Vou sempre respeitosamente, 
por intermédio da imprensa em 
que colaboro, expondo sugestões,
— e como palmelense, amigo de 
tudo, quaiito de bom ela possa 
possuir, vou sempre lembrando 
à Edilidade, o que nos é preciso, 
para mais enriquecer o inventá
rio das riquezas de Palmeia!

Quem ler nos jornais em que 
escrevo, estas e outras crónicas, 
não sei qual o juízo que fará  de 
mim e da minha pobre pena.

Certamente verificará que, o 
que me faz escrever, sobre qual
quer assunto, é o de desejar o 
bem-estar da minha terra, e que 
ela se coloque ao lado daquelas 
mais civilizadas do País.

Para ela tom ar essa posição, 
é preciso que todos nós, Palme
lenses, ajudemos dentro das nos
sas possiblidades os poderes ad
ministrativos, de modo que a 
nossa terra  se modernize e se 
torne maior, o que bem mere
ce —, como linda zona de tu ris
mo!

Creio que a Ex.ma Câmara 
Municipal de Palmeia, irá  estu
dando este assunto por mim 
apresentado; e já, não é sem 
tempo, que os nossos bombeiros 
sejam ouvidos, por quem de di
reito, para que seja edificada 
em Palmeia, a sua nova sede!

Ê verdade que o nosso conce
lho é pobre, mas mesmo assim, 
com os poucos rendimentos que 
tem, já se podia ter atendido a 
muitos melhoramentos, pois que 
Palmeia, ainda m arca passo.

E nós, palmelenses, muitas ve
zes nos envergonhamos, em ter, 
de dizer a  algum «turista», que 
nos consulta sobre esta nobre 
vila: «— Palmeia, ainda não
tean!...»

Quando afinal há já  certas 
coisas, nalgumas terras de di
m inuta categoria, que nós aqui 
ainda não temos, o que eu pode
ria  citar, mas que ficarão para 
outros próximos números de «A 
Província».

Extensão 
industrial 
da Sid eru rg ia

(Continuação da 1.“ pág.)

Seixal. E sta  previsão baseia-se em 
estudos económicos e técnicos in- 
controvertíveis. Seria imprevi
dência grav® não os tom ar em 
consideração.

Ê às esferas superiores do Go
verno que cabem a  responsabi- 
lidada de tão importante caso e 
a  decisão de lhe correspondelr com 
as facilidades e apoios adequa
dos. Uma comissão técnica na
cional está a estudar os novos 
processos metalúrgicos que de
vem ser utilizados na fábrica a 
construir próximo do Porto pa
ra  redução e manipulação, em 
semi-manufactura, dos minérios 
de ferro do norte de Portugal. 
A matéria-prima siderúrgica as
sim obtida será doslocada pos
teriormente para a  unidade do 
Seixal, onde receberá n o v a s  
transformações de ajcabamento 
até ao fabrico final de lamina
dos. Ê mais uma razão a  acon
selhar a  imediata ampliação da 
capacicada desta indústria, logo 
em 1.“ fase. A siderúrgia é uma 
indústria que tem de caminhar 
à frente das necessidades do 
mercado e não na recuada estei
ra  dessas necessidades.

Sabe-se, também, que a pro
dução em escala mais rápida e 
ampla do que a  actualmente pre
vista te rá  garantida viabilidade 
económica. O aumento anual do 
■consumo do aço é já  intensivo e 
será muito maior quando houver 
recursos avultados da auto-abas- 
tecimento interno. As condições 
de preço do aço pàtffuguês, como 
sa demonstrou oportunamente, se
rão favoráveis, mesmo sem pro
tecções aduaneiras e com a  eli
minação progressiva destas pro
tecções na evolução fu tu ra  dos 
intercâmbios europeus. T e m o s  
qua trabalhar em grande e sem 
demora. O contrário seria tão 
manifestamente contrário ao in
teresse nacional, que nem é lí
cito admiti-lo.

(JORNAL DO COMÉRCIO; 
de 16-10-959)

Leia, Assine e Divulgue : 

«A PROVÍNCIA» 

* * * * * * * * * * * * * *

* V I S A D O  *
* PELA *

* CENSURA *

* * * * * * * * * * * * * *

P E R F E I Ç Ã O ,  R A P I D E Z
NÃO DEIXA CAIR MA LHAS 
TODOS OS C A N E L A D O S  

COM CANELADOR LISBOA — Tr. N. S.
2 .9 0 0 $ 0 0  Domingos, 9, 2.“ E.

(COMPLETA) E N S I N O  G R A T U I T O

S A N F E R ,  L . d a
SEDE ARMAZÉNS

LISBOA, R. de S. Julião, 41-1.» *  MONTIJO, R. Bela Vista

AEROMOTOR SANFER o moinho que resistiu ao ciclone — 
FERROS para construções, ARAMES, ARCOS, etc. 

CIMENTO PORTLAND, TRITURAÇÃO de alimentos para 
gados

RICINO BELGA para adubo de batata, cebola, etc.
CARRIS, VAGONETAS e todo o m aterial para Caminho de 

Ferro
ARMAZÉNS DE RECOVAGEM
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P á g i h a  f e m i n i n a
G o o r c l e n a d a  p o r  I f t a r i a  Ç t r i s t i n a

(Com publicação na segunda e última Quinta-feira de cada mês)

Pearl  Buck
Um pequeno escândalo teve 

lugar na América, por motivo 
da revelação, feita pela infatigá
vel escritora Pearl S. Buck, anun
ciando que três dos romances 
saldos ultimamente da pena de 
John Sedges são afinal obra sua.

A autora de «Terra bendita» 
e de «Vento do Este, vento do 
Oeste», decidiu-se a  revelar o 
seu segredo, o qual até agora 
era quase totalmente desconheci
do, a um jovem crítico que lhe 
tinha censurado o hábito de se 
conservar ligada ao seu género 
primitivo.

Nessa ocasião a grande escri
tora, falou com certo entusias
mo da obra do falso John Sedges, 
porque os três romances assina
dos com este nome obtiveram um 
sucesso notável, quer pela parte 
do público quer pela parte da 
critica, e só no fim revelou ao 
jornalista a verdadeira identida
de do famoso Sedges.

Um dos livros assinados com 
este nome, intitulado o «Homem 
da cidade», foi já  traduzido em 
diversas línguas e conta uma in
teressante história acerca de am 
citadino caído nas imensas pra
darias do Oeste americano.

Como se sabe, Pearl Buck ob
teve, no ano 1938, o prémio No
bel de literatura, e é universal
mente considerada um a das me
lhores e mais lidas escritoras. O 
seu conhecidíssimo livro «Terra 
Bendita», foi durante vinte e um 
meses a fio considerado «best- 
-seller», e depois disso ainda ser
viu de argumento a um filme 
famoso e a  uma peça que duran
te largo tempo figurou nos car
tazes da Broadway.

Pearl Buck casou em 1935 com 
Richard J. Walsh, e desde então

fixou definitivamente residência 
na América, num recanto sosse
gado da Pensilvânia, terra que 
tan tas vezes descreveu nos seus 
escritos.

A sua vida é um verdadeiro 
exemplo de perseverança e de co
ragem, visto que, Pearl Buck, 
sustenta com o produto do seu 
trabalho um orfanato onde inú
meras crianças encontraram n 
alegria de viver, tendo ela pró
pria adoptado cinco delas.

É uma mulher de certa idade, 
de expressão meiga e olhar inte
ligente. Não tem, como a maio
ria  dos intelectuais, a pretensão 
de dar nas vistas pela esquisitice 
no vestir. Arranja-se bem, não 
pondo de parte os adornos femi
ninos, e penteando com singele
za mas elegância, o seu bonito 
cabelo branco. Chama aos seus 
cento e cinquenta protegidos os 
seus netos e gosta de os visitar 
com frequência para constatar 
lágrimas nos olhos e sorriso nos 
lábios, o fruto do seu intenso 
trabalho.

No dia 22 de Junho completa
rá  o seu sexagésimo sétimo ani
versário, o que é uma bonita 
idade para quem leva uma vida 
tão repleta de trablho.

Apesar da sua idade e do seu 
enorme dispêndio de energias, 
Pearl Buck não perdeu o bom- 
-humor, e uma das brincadeiras 
que mais lhe agrada é, incontes- 
tàvelmente, a  de m anter o mis
tério acerca de certos trabalhos 
que não assina com o seu nome.

Assim acon teceu com o ca to 
das obras assinadas por John 
Sedges, nome que, quando se pre
parava para ter prosperidade, foi 
reduzido à escassa condição de 
pseudónimo, pela revelação de 
Pearl Buck.

CONSELHOS UTEIS
Mais alguns conselhos para 

limpar móveis.
MADEIRA ENVERNIZADA: 

limpe com um trapo de seda e 
escove com uma escova flexível, 
de pêlo comprido. As nódoas de
saparecem com um trapo embe
bido em petróleo. Tire as man
chas de água com um pouco de 
cera branca, derretida em ba- 
nho-maria, com um pouco de 
azeite; passe uma camada desta 
m istura e puxe o lustro com um 
trapo seco.

NODOAS DE LICOR: esfre
gue com um trapo embebido em 
água de sêmeas.

NODOAS DE HUMIDADE: 
coloque sobre estas um prato 
aquecido.

ESTEARINA: estas nódoas
tiram-se raspando levemente e 
depois com o uso de água quen
te, esfregando suavemente; se
que com um trapo de seda.

COIRO: para tira r nódoas, la
ve com água de sabão, utilizan
do o menos possível de água; ti

re todos os vestígios de sabão 
com um trapo húmido e em se
guida seque com um pano m a
cio. Passe cera e puxe lustro.

GORDURA: limpa-se com 
um trapo embebido com essên
cia de terebintina; dê cera em 
seguida.

Qualquer outra sujidade tira- 
-se esfregando; em seguida pas
sa-se uma ligeira camada de ce
ra  colorida, segundo a  cor do 
coiro. Deixe secar e puxe lustro 
com um trapo de lã.

Conselhos
a o ô  v o ó ô o ô

Um Pijama para  
seu Filho

A Caça... 
...no Prato

PERDIZ DOS CATORZE TEM- 
PÊROS PARA CADA PERDIZ:

1 cebola tamanho regular
4 falhas de toucinho
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de sopa de banha
1 colher de sopa de azeite
1 dente de alho
1 folha de louro
1 ramo de salsa 
0,5 dl. de vinho branco 
Umas gotas de vinagre
1 pitada de cominhos
1 pitada de pimenta em pó 
sal finho q. b.
Preparam-se as perdizes, es

fregando-se com um pouco de 
sal e pimenta, e colocam-se num 
tacho de barro onde devem es
ta r  todos os temperos acima 
mencionados. Tapa-se o tacho e 
põe-se em lume brando para -es
tufar muito devagar, deixando 
apurar muito bem. Depois de 
cozidas, passa-se o molho por 
um peneira de arame e deita-se 
na travessa, sobre as perdizes. 
Servem-se com qualquer acom
panhamento de batatas.

N. B. — Uma perdiz e o seus 
treze temperos formam catorze 
elementos que justificam o títu 
lo deste pitéu.

Os raptos de crianças levantam  sem
pre uma torrente de protestos, e todas 
a s  mães têm o diireito de  perguntar a  
e las próprias, se  p a ra  a  próxima vez 
não se rá  com algum  dos seus íiilhos 
que se d a rá  o caso.

Longe de fechar a s  crianças em 
casa, porque a  tendência p a ra  os en
sinar a  serem homens acentua-se de 
dia p a ra  dia, é necessário  dar-lhes 
uma liberdade bem prevenida, que é 
afinal a  m aneira mais inteligente de 
os ensinar a  proceder.

As crianças não  devem ser vigiadas 
e protegidas a  cada  minuto, m as como 
não desejam os que, um dia figurem 
nas páginas dos jornais, por terem sido 
raptadas, só temos um caminho inteli
gente e sensato a  seguir: avisá-las.

A gente m iúda é muito capaz de ser 
razoável se os perigos lhe forem ex
postos com clareza. Mas é importante 
não a  assustar.

É pneaiso que  não  se lihe ensine a 
ter medo de toda  a  gente, mas exacta
mente a  sab er distinguir aquilo  que 
pode se r estraniho e  mal intencionado.

Aqui transcrevemos um a lista dis

tribuída pela  administração de vilj 
am ericana, destinada aos estudantil 
da  localidade.

1.° — Numa pedir «boleia» q ^  
soas desconhecidas.

2.° — Nunca aceitar dinheiro, 
sientes ou rebuçados de alguém quee 
•não conheça bem.

3.° — Se um desconhecido peâ 
p ara  se lhe ensinar o caminho oríec 
tá-lo mas não o acompanhar.

4.° — Nunca ir a  casa  de ningufe 
sem o consentimento dos pais.

5.° — Não aceitar qualquer propc* 
tas de trabalho, nem levar, por exs 
pio, um embrulho a  casa.

6.° — Não brincar sòziniho em nu 
pouco .concorridas, bosques, praias o, 
edifícios em construção.

7.° — Não para r perto de W. C 
mesmo n a  escola.

8.° Não consentir que um desconto 
aldo lhe tome a  m ão ou o braço.

9 ° — Não frequentar sòzinho praias, 
cinemas ou piscinas; nem dar, igual' 
mente só, passeios de bicicletas.

10.° — Não se  demorar na rua. T* 
lefonar aos pais se  algum a coisa J) 
estranho acontece.

Pergunte 
à vcntade...

— Maria Luiza —  Setúbal —
Nas mobílias rústicas pode usar 
«naperons» de linho grosso de 
cor, bordados a perlé branco.

Dos tecidos dos estofos, com 
franginha >e barras, com fios de 
cores, fazem-se também vistosos 
«naperons».

—  Diná — Para  tira r a  aó io i 
de tinta da carpete, experinr i-  
te o seguinte: Cubra a  nódoa 
com uma espessa camada de sal 
grosso, ligeiramente molhado, 
conserve-a assim, durante quatro 
dias, retirando o sal com uma 
esponja e acabe de limpar, com 
essência de terebentina.

m

Um dia de beleza

Substitua os traços por letras 
e encontrará algumas cidades 
de Portugal.

Entre as leitoras que acerta 
rem, será sorteado um livro ® 
«Colecção Azul».
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P. S. — Escreva-nos um 
tal, com a  solução encontra*

A vida moderna obriga a mu
lher a comer de tudo, mesmo di- 
cá-la profundamente o que pos
sa prejudicá-la profundamente. 
Obriga a  dormir pouco, porque

F I OS  P A R A  T R I C O T
NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

PARA TRABALHAR A MAQUINA E A MAO

Preços de Fábrica
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Rua do Ouro, 292-l.”-Esq.“ *  Telefone 32470 *  LISBOA-2 

(Junto ao Rossio)

FIOS DE LÃ -  MOHAIR COM PÊLO -  FIOS ESPECIAIS

há trabalho em demasia, obriga 
a descuidar a  beleza.

P a ra  evitar que a  sua juven
tude se gaste ràpldamente, e a 
sua saúde seja desperdiçada em 
vão, deve fazer semanalmente 
um «dia de beleza». »

AINDA PARA O DIA DE 
BELEZA 

Pequeno almoço — Um copo 
de sumo de fru tas frescas e uma 
chávena de café, meia hora de
pois.

As 11 horas sumo de frutas e 
um copo de sumo de limão.

Ao meio dia um caldo quente, 
na quantidade desejada.

As duas um copo de sumo de 
tomate.

As quatro uma chávena 
chá, sumo de limão e uma co® 
de mel.

As seis caldo quente.
Ao jan tar legumes cozidos 

cruz e caldo quente.
Antes de deitar um chá l9** 

tivo.
Evidentemente, no dia 

te não deve atirar-se a marfs^ 
gorduras, doces e choco la tes 
pão com manteiga.

Deve sim, comer com n"1 
prudência e moderação, * 
em vista que dal resultará 
nas saúde e beleza.


