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Zuti.limo e (?altU t ã
A actividade do Secreta- 

isdo Nacional da Informa
do não esmorece. Organis- 
io criado pela Revolução 
acional para a valorização 
ias coisas que se prendem 

o espírito do povo por- 
toguês, quer ele se manifes- 
ena arte rural, de que é 
íilio-o testemunho o nosso 
áo variado e rico folclore, 
per nas belezas naturais 
iie o povo sabe valorizar 

a sua presença e sen- 
bilidade, quer, ainda, se 
[eparta p e l a s  chamadas 
sctividades intelectuais, cu- 
õ surto evolutivo verifica- 
o nas últimos anos não tem 
aralelo na história portu- 
jiêsa, o Secretariado Na- 
ional da Informação, obra 
o talento patriótico e ins- 
oirado de António Ferro, 
aicontrou nos seus conti- 
madores a compreensão e a 
iiligência necessária ã pros- 
ecução da obra em tão boa 
®ra iniciada e cujos frutos 
atinuam a fazer-se mentir 
as múltiplas facetas d a 
ctividade nacional q u e  
peles serviços abrangem. 
Assim, o Sr. Dr. César 
loreira Baptista, deslocou- 
56 agora ao Norte do País 
ara vários actos solenes 
|ie marcarão a sua impor- 
fflcia no balanço do ano 
Wrente: a inauguração da 
fegação 'de turismo, em 
Garante; a abertura da 

«Amadeo de Sousa Car- 
loso», no Museu Municipal 
^uela vila; e a cerimónia 
k entrega, à Casa de Cami- 
•i em S. Miguel de Seide, 
J6 31 edições raras de obras 
Vele escritor.
A primeira destas cerimó- 

fc reveste-se de um signi- 
o que está na linha se- 

desde há muito, pelo 
~ e que consiste em de
volver, de acordo com as
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suas largas possibilidades, o 
turismo português, valori
zando tudo o que seja sus
ceptível de atrair a atenção 
daqueles que procuram o 
clima e as belezas amenas 
da nossa terra  para o espai- 
recimento das férias, para 
a viagem de recreio, para a 
sede doj olhos e o repouso 
da alma.

Em S. Miguel de Seide, 
realizou-se, no dia seguinte, 
a cerimónia da entregã à 
Casa de Camilo de exempla
res raros de edições das 
obras daquele grande vulto 
das letras nacionais, ofeci- 
das, em gesto da mais pura 
fraternidade luso-brasileira, 
pelo jornalista e diplomata

Continua na 3.a pág.

P o rtu ga l 
no Estrangeiro

O «Jornal do Comércio» 
inseriu, há dias, esta local, 
que, integralmente, trans
crevemos :

Ê quase inteiramente consagrado 
a Portugal o último número da 
«Revue 'die$ Voy ages» de Paris.

Numa homenagem ao turismo 
português e ao passado histórico 
lusitano, o corpo redactorial e a di
recção daquela revista, em que 
Portugal conta muitos amigos e 
admiradones, quiseram antecipar-se 
às Comemorações Henriquinas e 
publicaram um número em que. cada 
página evoca, pela imagem ou pelo 
texto, a  glória dos descobrimentos 
marítimos.

O esforço e o cuidado despen
didos pela <íRevue des Voy ages» 
na paginação deste exemplar culmi
nam com a reprodução fiel, em 
quatricromia, do célebre Trípico de 
Nuno Gonçaluiei — uma página do
brada em três, conforme a  triptico 
e que. oferece ao leitor o conjunto 
completo daquela obra-pr.ma do 
património artístico português. O 
Triptico é apresentado p|eí/o poeta 
Phâippe 'Soupault, num interessara- 
te artigo intitulado «Os PrimXIvos 
Portugueses».

Um jornalista francês que. fcr 
Ihossndo este número, gabava o gos
to e a beleza artística da sua apre
sentação, observctu, com certo hu
mor: «A «.Revue. des Voyagss» de
veria pai sar. a chamar-se «Revue 
de>$ Voy ages.... au Portugal.

*

* •
Os irmãos Ruth e Robert 

Keler que recentemente es-

Contimia na 3." página

ÇDA «ANI» — PORTUGAL
— « C a m a v a  1 —■ Estoril 

—• 1960», é a  legenda do colo
rido cartaz, que vai ser afixa
do em todas as capitais de Eu
ropa e da América.

Quem virá ao Estoril, é ainda 
um segredo dos organizadores. 
Mas, sabe-se já, que um mundo 
de artistas será foco das aten
ções, para quem participar nas 
festas.

Há três meses, que se traba
lha no Estoril, para que o Car- 
naval-1930, sobreleve o do ano 
passado.

—• Um perú, foi o melhor con
tribuinte do cortejo de oferen
das, há pouco realizado em Se- 
ver-do-Vouga, a favor do novo 
hospital da vila.

«Se a necessidade da 
função militar é problema 
de filosofia e de ciência 

:social, i-a.;:; sua:í eficiência 
; práticai $; j ; das
soluções de um problema 
político e de um problema 
técnico».

«Tanto internamente, co
mo no terreno internacio
nal, a : política i diz o objec
tivo a atingir : a técnica — 
tida em conta a limitação 
do esforço orçamental — 
dita os meios e a  organi
zação, para que a força 
militar realize os fins que 

j isçi1 j ̂ ;:: jíiiiiiiiliij!::
SALAZAR

Rendeu o cortejo para cima 
de duzentos contos; a Direcção 
Geral da Assistência deu dez 
contos e houve donativos pes
soais de vinte e dez contos.

Mas a melhor dádiva, foi a do 
perú, que a freguesia da Para- 
dela, resolveu leiloar, e que aca
bou por ser arrematado, pela 
quantia de 20.350 escudos. E  não 
era, dos perús maiores...

— O Parque de Monserrate, 
um dos mais belos conjuntos da 
Europa vai ser, possivelmente, 
transformado em Jardim Botâ
nico da Universidade de Lisboa.

— No Pavilhão da Feira das 
Indústrias, em Lisboa, fechou, 
no dia 8, o terceiro Salão de Ar
tes Domésticas, organizado pe
lo diário «O Século». Foi visita
do, por mais de cem mil pessoas.

— Dez mil metros quadrados

Continua na 3.“ página

Cardeal Tedeschini
Com o falecimento do Car

deal Tedeschini, arcipreste 
da Basílica de S. Pedro do 
Vaticano, cargo que desem
penhava desde 1935, ano em 
que foi elevado ao cardina- 
lato, perde a Igreja Católica 
uma das suas figuras mais 
proeminentes e de maior 
projecção no Mundo.

O Cardeal Tedeschini, que 
festejara o seu 86.° aniver
sário no dia 12 de Outubro, 
era um dos membros mais 
prestigiosos do Sacro Colé
gio. Natural de Antredoco, 
próximo de Rieti, oitenta 
quilómetros a nordeste de 
Roma, estudou no Seminá
rio da Diocese de Rieti e no 
Pontifício Seminário de Ro
ma, tendo tomado ordens 
em 25 de Julho de 1896. Dois 
anos mais tarde, saiu vence
dor de um concurso e assu-

Continua na 3.a página

Actividade Escolar
Reabriu as suas portas para 

mais um ano de trabalho o Ins
tituto de Medicina Tropical que, 
desde há 57 anos, vem contri
buindo com obra de vulto para 
o estudo da medicina nos terri
tórios ultramarinos e consequen
te melhoria do nível sanitário 
das suas populações.

A sua acção, quer no domfniD 
da investigação pura, quer no 
papel que à Medicina cabe pe
rante os povos que constituem 
maior parte da população por-

d am < i ( j  a n i

B a i x a  da B a n h e i r a

tuguesa do ultram ar é de eleva
do interesse nacional, e merece
dora do carinho que lhe tem dis
pensado o Governo da Nação.

Na sessão solene, efecutada no 
Instituto e a  que assistiram vá
rios membros do Governo, o seu 
director, Prof. Fraga de Azeve
do, referiu-se à actividade da
quele organismo, salientando que 
actualmente se estava em condi
ções de fornecer os ensinamen
tos necessários à  redução de 
muitos dos grandes problemas 
sanitários do Ultramar.

Proferiu a lição Inaugural, que 
versou o tema «Evolução do 
combate à lepra», ò prof. dr. Sa
lazar Leite, no qual salientou 
que a terapêutica hoje empre-

ContLnua na 3.° pág.
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L U T A
OU CONFIANÇA
Quem percorra as nossas 

extensas campinas cerealí
feras, constata e vive o in
tenso labor agrícola.

Os utensílios necessários 
não param ; e, o lavrador 
confiante cheio de coragem 
e fé, comanda e dirige esta 
nova batalha, chegando a 
impressionar-nos com o seu 
patriotismo e abnegação, 
porque, como todos sabe- 
mos, muitas vezes até alh a  p a s s i v a  da Batea da Ba- : ^  s e m e n te  é  la n ç a d a

►o muã flío  -U /lio  a  n a /lo  'm aiC  fíA xmJ fA W rtti/ín  ntiw io — f  rnheira que, dia a  dia, e cada vez mais, s« vai tornando numa à terra, sob o crédito da es- 

Continua na 5.a página
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VIDA

PROFISSIONAL
Médicos

Dr. Avelino Rocha 
Barbosa

Das 15 ás 20 h. 
R. Bulhão Pato, 14 -1.° 

Telef. 030245 — MONTIJO

Consulta^ em Sarilhos Grandes 
à;s 9 hora», todos os dias, excepto 
às sextas feiras.

Dr. Fausto Neiva
Largo da Igreja, 11

Das 10 às 13 e dais 15 às 18 h. 
Telef. 030 256 --------  MONTIJO

Dr. A. Gonçalves 
de Azevedo
Médico-Especialista

Boca 6 Dentes — Prótese
Consultais, às 3.” , 5.“  e Sábados: 

das 14 às 17,30 e das 19,30 às
21.30 h. — 2.”  e 4.a": d<y 17 às
21.30 h.
R, Almirante RrfLs, 134 — Montijo

Dr. Pinho e Melo
Consultas às Segundais, Quartas 

e Sexta^ feiras, das 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 
Telef.s 030502 - 030 465 - 030 012

Instituto M IiIíé o  Montiitnse
Bua 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 Oftalmoiogi a
Dr. Elísio Morgado

Quintas-foiras, às 14 horas

Consultas de Ginecologia
Dr.“ Isabel Gomes Pires

3.1* e 6.as feiras, às 16 horas

Parteiros
Armanda Lagos

Parteira - Enfermeira 
PARTO SEM DOR 

Ex-Extagiária das Maternidades de 
Paris e ds 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. Ja:é Joaquim Marques, 231 

Telef. 030556 MONTIJO

Telefones de urgência \
Hospital, 030 046 

Serviços Médicos Sociais, 030 198 
Bombeiro*, 030 048 

TaxJs, 030 025 e 030 479 
Ponte dos Vapores, 030425 

Polícia, 030 441

A Rita, era uma garota auda
ciosa e de voos largos. Filha 
única, amimada como quase aem- 
pre acontece em casos semelhan
tes, não conhecia dificuldades 
na vida; os seus desejos eram 
satisfeitos, mal tinham sido es
boçados.

Com tantas facilidades, R ita 
tornou-se mesquinha. Se algo 
lhe era negado amuava e toma
va ares de patetinha. Onze anos 
apenas e já  barafustava e batia 
o pé, se os pais tinham «cora
gem», para não satisfazer as 
mais pequenas vontades da Riti- 
nha, — como, em família, lhe 
chamavam. E, ao fim e ao cabo, 
uma birra tola, um bater de pé, 
malcriado, conseguiam sempre o 
que ela queria.

Espigada, magrita, de negras 
e fundas olheiras que marcavam 
numa pele pálida e sem frescura, 
a presença duns olhos vivos e 
agarotados, queria — no entan
to — tomar os seus ares de 
«vamp».

Sonhava dia, após dia, apesar 
dos seus onze anos, com um ves

tido à senhora, largos decotes, 
ombros a descoberto, cavas exa
geradas a deixar ver meio busto; 
ah!... E os saltos altos?... E as 
meias de «nylon» ? Como inveja
va aquelas que já os calçavam...
E, era com um suspiro arrasta 
do, que exclamava:

— Quando eu for p’ró Liceu... 
—■ O que é que sucede, Riti- 

nha ?...
—• O que sucede?... Pois pen

sa que eu, quando andar nos es
tudos, ainda quero sapatos à bé- 
bé e vestidos, como este?... — 
e, apontava com desdém um gra
cioso vestidinho de Tobralco aos 
bonecos, que a fazia tão engra
çada. ..

Que ela era bonitinha, note- 
-se...

* * *
Ritinha, fez o seu exame de 

admissão. Foi admitida e come
çou o calvário daqueles p a i s  
bons, sem dúvida; mas, demasia
do fracos, para repelir os ímpe
tos irreflectidos da filha.

Até à entrada para o Liceu, 
Ritinha tinha sido uma boa alu
na... Ah!... esquecia-me de dizer 
que a Rita era muito minha ami
ga e eu queria-lhe deveras. Brin
quei com ela, nos seus tempos 
da meninice. Trouxe-a ao colo, 
quase a criei. Mas, como tudo 
muda...

Mas, sejamos um pouco indis
cretos e oiçamos a própria Riti
nha.

— Mãe, já  lhe disse: A Car
lota, não leva bata. Por isso, eu 
também não quero... não é obri
gado... Só leva bata, quem quer...

— Mas, Ritinha... a  bata sem
pre evita de te sujares e olha 
que, é tão bonito uma menina 
de batinha branca,...

— Pois... a mãe o que quer...
— chorava —• é que a Carlota... 
diga que levo bata, porque... não 
tenho vestidos, tão bonitos, como 
ela... Ih!... Ih!... Ih!..., mas eu 
tenho vestidos, mais bonitos que 
ela e não quero... e não quero 
tapá-los... q u e r o  que ela os 
veja...

E  a  mãe cedeu. E, cedeu em 
muitas coisas mais,

O tempo passou. No fim do 
primeiro período, as notas da Ri
tinha foram fracas e esta la
mentava-se, chorava e acusava 
os pobres dos professores.

— A D. Fulana, não gosta de 
mim... Tomou-me de ponta... Ti
nha notas para me dar um 11 
e... Ah!... Se eu pudesse... se a

MIRADOURO DA VIDA (III)

f  VIVA A VIDA!
( C O N T O )

apanhasse... dar-me um 9 a 
mim, calculem...

Pobre Rita, sem força para re
conhecer os próprios erros... é 
mais cómodo, a tira r as culpas 
para os ombros dos outros... 
pois é...

* * *
Os pais, receosos dum prová

vel «chumbo», resolveram arran
jar-lhe explicador, por sinal uma 
senhora amiga e minha ex-pro- 
fessora.

Quis o destino, que eu fosse 
tempo depois visitar essa senho
ra, e como era natural, falou-se 
na Ritinha.

— Então, D. Judite, que tal 
vai a nossa Rita?

— Muito m al... muito mal... 
é tão estouvadinha a miúda...

— Então?
—■ Sabes lá...
— Diga,... diga.
— Conheces o Jorge Eduar

do?
—■ O sobrinho do Dr. João 

Card...
— Sim, esse mesmo.
— Ele anda cá na explicação, 

não anda D. Judite?
—■ Há três anos, já. Ora o Jor

ge Eduardo, sabes que tem 18 
anos; é um rapazinho sossega
do, alegre, mas muito respeita
dor e que sabe já, ser um verda
deiro homem.

— Não há dúvida...
—• Pois a nossa Rita, tem-me 

dado que pensar., Calcula; Vinha 
cá todos os dias, no intervalo do 
almoço. O Jorge Eduardo só

—, traduzia tudo —.
—■ Isso, é verdade? — Só lhe 

peço, D. Judite, que logo desça 
comigo e verá! Isto assim, não 
poda continuar! Eu sou muito 
mais velho, e não quero que da
qui amanhã, sem que eu tenha 
qualquer culpa, digam isto ou 
aquilo da miúda... É que, se os 
outros moradores do prédio dão 
por isto, julgam que soú eu que... 
que a mando esperar por mim, e 
tudo o mais.

— A verdade, é que fiz o que 
me pediu e nesse mesmo dia, 
apanheia-a em flagrante... In- 
quieta-me bastante esta peque
na... não sei o que faça... se conte

à mãe... que eu já  ralhei com 
ela... Coitada da senhora, é tão 
doente... se lhe vou contar isto 
da filha, é capaz...

— Creia que fiquei abismada,
D. Judite. Mas, porque faria ela 
aquilo ?

— Ah! Eu sei; olha: agora en
tre os estudantes uma moda bem 
estúpida, mas, que a  eles ... Je
sus! — parece muito acertada.

Os meninos dizem que elas só 
gostam dos «cabulões», porque 
são espertos, copiam nas barbas 
do professor... sem que ele ve
ja; é um sinal de valor... Então 
os que eram estudiosos, desatam 
a  ser «cabulões», para elas gos
tarem  deles.

As meninas, dizem que as que 
não têm namorico, é porque são 
fleias, mal geitosas, etc... etc... 
Ora elas, para não serem feias, 
querem namorar, e, se eles não

y% ^ m s a  Helena ^peteíta f ^ a s c i r a í

vem de tarde, das seis às sete. 
Ora, «  há tempos a  esta parte, 
que quase diariamente a Rita 
aparecia aqui, por volta das seis 
e meia. Umas vezes, vinha per
guntar qualquer coisa; outras, 
vinha simplesmente cá.

Pouco antes das sete, saía 
apressadamente, até q u e  um 
dia...

— D. Judite... Há que tem
pos, que ando para lhe dizer uma 
coisa, m as... custa-me sabe?

— Mas de que tra ta , Jorge 
Eduardo ?

D. Judite... não deixe a Rita 
vir aqui à tarde, ou então...
__ n ? n

— Sou eu... que deixo de 
vir...

— Mas porquê, Céus?...
— Custa-me a dizê-lo... mas... 

tem de ser...
— Desde que a Ritinha aqui 

vem, que não tenho sossego...
— Uma paixoneta? — grace

jou D. Judite.
— Não; é que... vou ser claro.
— Todos os dias ela sai antes 

de mim e ...e... quando chego ao 
patam ar do segundo lance de es
cadas, um pouco mais escuro, 
dou com a Ritinha à minha es
pera. A princípio não liguei im
portância ao facto; mas, dia 
após dia, a sua atitude tornou-se 
estranha, a  ponto de tom ar ou
tros aspectos graves e pronun
ciar frases provocantes.

Ela, no Liceu, já vai tendo 
fam a de «maluquinha»; diz que 
está apaixonada pelo Zéca Lo
pes, e, tem-lhe escrito cartas, 
umas a trás  das outras; mas, tão 
coisas... só querida que a D. Ju 
dite lesse — e o gesto esboçado

lhes «pegam», por isto ou por 
aquilo, ou porque simplesmente 
não calha, são elas que se «ati
ram».

Foi o que aconteceu à Rita; 
quis fazer ver às outras, que era 
superior a elas, mais bonita, mais 
que tudo, pois tinha arranjado 
um namorado bonito e... mais 
velho... era uma honra. Mas o 
Jorge Eduardo, é que não esteve 
pelos ajustes e ela, zás, «atira- 
-se» ao Zeca, para não perder 
tempo.

— Pobre Rita...
— Sim, é caso para lamentar, 

que umas miúdas, andem assim 
a  desbaratar a  reputação tão 
cara e tão frágil, ao mesmo tem 
po... Vê tu, Helena, já  que ela 
gosta tanto de ti, se lhe dizes 
qualquer coisa a  bem...

— Gosta de mim — Gostava! 
Desde que anda no Liceu, já me 
olha por cima do ombro e fala 
a fugir... Calcule a D. Judite: 
quando ela me faz isto, a  mim, 
que já  tenho o meu curso, e te
nho tanto em idade, como iem 
posição social, motivos para ela 
me continuar a respeitar, o que 
seria se... O que será, com os 
amigos dela, que ficaram apenas 
com a 4.* classe? Com certeza, 
já  os não conhece... Ah! esta 
«malta»... Mas fique descansa
da... Tentarei falar-lhe.

As semanas passaram, os me
ses correram, e um dia depois 
de, em vão, te r tentado enxugar 
as lágrimas da mãe da Ritinha, 
que sofria por ver a filha por 
maus caminhos, mas, não tinha 
já força para a fazer voltar a

trás, resolvi-me a  falar-lhe, pa 
ra  mostrar-lhe um certo nú®e. 
ro de coisas.

O ar, com que aceitou as mj. 
nhas palavras amigas, era hos- 
tíl, e, por fim, retorquiu-me j 
queima-roupa:

— Conversas! Se você aos ot 
z j anos não namorava, — o qjf 
não acredito —, é, porque, njj.j 
guém a queria... Falam 
mas é, com inveja.

Ainda 1 h e respondi 
mente, a lembrar-lhe que não ti
nha a idade dela, que a dezsnj 
de anos que nos separavam, não 
aím itia  respostas daquele teor, 
e que, se ela não sabia compor
tar-se devidamente, eu própria a 
m eteria na ordem. Mas, jurei 
mim própria, não mais lh« 
zer nada.

Ficámos de relações cortadas 
o que afinal não lamento.

Lamentaria, se se tratasse 
alguém de carácter... agora,

Há dias, ao falar com a mâe, 
soube que ela perdeu logo no pri- 
ano,... que tem para este Inver
no, uma linda pele de «raposai 
crivada de glorioso «chumto.

Mas, que importa que ela 
mal dos professores, das amigas, 
de tudo, de todos?

Que importa que tenha perdido 
o ano, se ganhou um namorado 
de «estalo», (depois dos quata 
ou cinco, que já passaram) ?

Um namorado, o que é uraaii 
têntico «anjinho», tanto físia 
como moral, como materialm® 
te?

Que impora que ele e ela, não 
saibam dizer duas frases coa 
geito, que não saibam escrevei 
uma carta sem erros, se mesnn 
sem terem ainda estudado inglês, 
já  sabem dizer «I love You>?

Que importa isso tudo, se eli 
sabe fazer boquinhas bonitas, » 
virar irritantemente os olhos, s 
ele sabe fum ar desrespeitosame»' 
te à frente dos superiores, sal* 
dizer baboseiras e disparates?

Que importa o mundo, se i 
vida é deles que passeiam tarda 
inteiras no jardim, olhos w 
olhos, mãos apertadas como J 
ambos tivessem medo, que o olj 
tro fugisse, — o que, fatalm® 
te — vem a acontecer — .

«Só se é novo uma vez>, i 
dizem —, não é velho que se ff 
meça», — replicam —, «de i# 
nhã é que começa a vida»,'  
afirmam —, e, «a vida tem 
ser vivida».

E viva a Vida!...
Lá vai ela, toda dengosa, s 

de balão um palmo acima 
rótula, encavalitada nuns sa 
tos de salto alto, que lhe dei 
mam extraordinàriamente 
pernitas de criança.

Ah! é verdade... Agora rep* 
ro. E, também já  se pinta®- 
unhas, rutilantes, lábios de cH 
mim, e como vai apressada!

— Espera aí R ita —, dM 
a Conceição —, eu também ^ 
para baixo, vamos as duas.-

— O filh a , têm paciência, d 
desta vez, não pode ser. Sabes’1 
Ê que tenho o meu Carlos, à 
pera. Adeus, faz-se tarde, e 
ele chega primeiro, se eu nâo 
tou, ai filha... nem queiras ** 
ber... fica danadinho de todo-

Pobre m ãe... espera pelo > 
tado de mais este ano. O x a lá , 11 

sofras outro desgosto maior'
N. da A. — Perdoa-me

guinha, M. L. S., mas o teu & 
merecia ser relatado, como e*6 
pio do alvoroço juvenil. 
Teresa Helena Pereira P*** 

(Portalegre)
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há semanas, o centená- 
jdo nascimento do Conselhei- 
Luis d- Magalhães, poeta, jor- 
ilista, crítico literário, roman- 

ilustre homem público, fi- 
õ (j0 grande tribuno parlamen- 
jjosé Estevão Coelho de Ma- 
jlliáes.
Poeta, a sua poesia, dentro do 

lirismo tradicional, encon- 
„.se bem representada em al
uis livros que intitulou de «Pri- 
ílros Versos», «Odes e Can- 

■ «Frota de Sonhos»; prosa
da sua prosa disse Eça de 

neirós que era uma «prosa vi- 
jomalista, serviu com ex- 

artigos os melhores pe- 
do seu tempo, tendo-se 

iciado neste ramo da sua acti- 
em «A Província» do seu 
Oliveira Martins; crítico 

terário, são modelares as suas 
r i t i cas  à «Relíquia» e aos 
úlaias», de Eça de Queirós; ro- 
íancista, mostra as suas apti- 
ies no género em «O Brasilei- 
Soares», com um prefácio do 

itor de «O Primo Basílio», que 
ie em relevo a originalidade de 

de Magalhães; ilustre ho- 
iem público, o filho de José Es- 

que sentia a nossa His- 
íria — História que lhe inspi- 

o poema camoniano «As 11a- 
egações» e «D. Sebastião», evo- 

do mito sebástico, — ele 
eve sempre a sua Pátria  no co- 

e na inteligência, pelo que 
soube servir sempre com dedi- 
ação, entusiasmo, com probida- 
e, com firmeza de convicções. 
Jguém disse que três amores 
«cheram a vida de Luís de Ma- 
ilhães: — o lar, as letras, a 
âtria.
0 Município de Lisbo não quis 
tixar passar despercebida a 
sssagem do centenário do nas- 
iraento deste seu ilustre filho, 
assim, prestou-lhe uma home- 

sentida, com o descerra- 
imto de uma lápida no prédio
121 da Rua do «Século», casa 

"íe nasceu o conselheiro Luís 
Magalhães.
Em volta de uma mesa, colo

no passeio fronteiro ao edi- 
leio oitocentista, e sobre um ta- 
{te vermelho, tcmaram lugar o 
Ridente do Município, Sr. bri- 
[adeiro França Borges, acompa- 
lado do seu secretário Dr. Sou- 

e Melo, as Sr.as D. Joana e 
Maria da Conceição Maga- 

'ães e D. Maria da Conceição 
«to - Mayor, respectivamente 

,e sobrinha-neta do home- 
aSeado e outros membros da fa- 
%,
Presentes, estavam também

- vultos de destaque nos 
Wos intelectuais e muitas ou- 

individualidades.
A abrir a cerimónia, a Sr.“ D. 
°ana  Magalhães, procedeu, 
c°ttipanhada pelo Presidente, do 
^oicípio, ao descerramento da 

ta comemorativa, que se en- 
fava coberta pela bandeira 
cWade e que tinha os seguin- 
dizeres:

"Nesta casa nasceu a 13 de 
V ib ro  de 1859 Luís Cipriano 
'°®Uio de Magalhães, filho de 
^  Estêvão, nobre figura inte- 
t̂uai e moral, bom português, 

. prosador e estadista, hon-
11 a Pátria e o nome do seu 

Homenagem da Câmara Mu- 
Pal de Lisboa, 13 de Setem- 

*° 1959».

'ontr,
la

A lápida ficou colocada ime
diatamente abaixo de outra ali 
existente, comemorativa do fa- 
lecimsnto de José Estêvão Coe
lho de Magalhães, e que diz:

A 5 de Novembro de 1862 fa
leceu nesta casa o grand© tribu
no José Estêvão Coelho de Ma
galhães — 26-12-1909».

Após o descerramento da lá
pida, usou da palavra o Sr. bri
gadeiro França Borges, que afir
mou, falando de Luís de Maga
lhães ■

\
«Homem de letras e homem 

de Estado, da sua vida pública 
ficou um rasto luminoso, que não 
poderá nunca extinguir-se. Como 
político, l e g o  u-n o s um nobre 
exemplo de integridade e de 
isenção que m arca da nossa his
tória agitada dos Princípios des
te século. Como escritor, quer 
na Imprensa, quer no livro, sem
pre a sua pena aparada no me
lhor gosto literário, serviu o que 
de mais alto e de mais nobre as
similou a  sua inteligência. Ami
go e companheiro dos mais egré
gios espíritos do seu tempo — 
e que foi um tempo de grandes e 
excepcionais espíritos — foi Luís 
de Magalhães, como poeta e co
mo prosador, um digno par des
sa corte magnífica de intelec
tuais: — Eça, Amteiro, Oliveira 
Martins, Ramalho, Junqueiro, 
Alberto Sampaio, António Feijó 
e tantos outros. E a  sua obra 
ficou a  a testar que, por direito 
próprio, ombreava com esses gi
gantes da inteligência portugue
sa».

Por sua vez, o Sr. Capitão da

Costa Pinto, falanao da persona
lidade, a que chamou «tão com- 
plexamente simples», do Minis
tro dos Negócios Estrangeiros 
do Governo de João Franco, pro
feriu um importante discurso, 
em que destacou o brilho da in
teligência do Conselheiro Luís 
de Magalhães, o seu acendrado 
patriotismo, a sua bondade ines
timável. E a filha do autor de 
«D. Sebastião», falando por fim, 
afirmou:

«Eu creio que nenhuma home
nagem poderia ser mais g rata  
a mau pai, se lhe fosse permitido 
ver-se agora Ieimbrado, nenhuma 
poderia enternecer tanto o seu 
coração, enchê-lo de gratidão pa
ra  com a  sua te rra  natal, do que 
esta manifestação com que Lis
boa acaba da o consagrar.

E nós, as filhas, netas e bis
netas de Luís de Magalhães e 
de José Estêvão, criadas num 
ambiente familiar cheio de for
tes tradições, aprendendo de 
crianças a  conhecer, a amar, a 
venerar aqueles que nos precede
ram  na vida, com a  perfeita no
ção do alto valor moral da ceri
mónia agora efectuada, m a i s  
uma vez endereçamos à Excelen
tíssima Câmara Municipal de 
Lisboa os nossos reconhecidíssi- 
mos agradecimentos».

Homem probo, intelectual bri
lhante, homem público que não 
se corrompeu, Luís de Magalhães 
bem merecia, pais, esta homena
gem da Câmara de Lisboa. Bem 
a merecia ele, que tanto amou a 
sua terra, que foi um nobre pa
ladino da causa de Lisboa e de 
Portugal.

C a r d e a l  T e d e s c h i n i

>al.
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miu as funções de teólogo 
do Capítulo da Catedral de 
Rieti e, passados outros dois 
anos, foi transferido para a 
Secretaria do Estado do Va
ticano.

Em 1910 foi nomeado 
Núncio Apostólico em Por
tugal e durante a primeira 
grande guerra, tornou - se 
substituto no pontificado de 
Bento XV.

Mais tarde, em 1921, pas
sou a exercer a Nunciatura 
e m Madrid, fundando a 
Acção Católica Espanhola 
durante o exercício das suas 
funções, que desempenhou 
durante cartorze anos.

Elevado ao cardinalato, a 
nomeação, feita no Consis
tório de 13 de Março de 
1933, foi no entanto reser
vada «in petto», para que 
não ficasse vaga a Nuncia
tura de Madrid, e só torna
da pública em 16 de Janei
ro de 1935, ano' em que o 
Cardeal Tedeschini tomou o 
seu lugar no Sacro Colégio.

A despeito do seu precá
rio estado de saúde e da sua 
avançada idade, o cardeal 
Tedeschini exercia activi
dade incansável, recebendo 
em S. Pedro, nos últimos 
anos, todas as visitas desti
nadas a Pio X I I  e João

X X m . Como legado papal 
participou nas celebrações 
do Ano Santo, em Fátima, e 
no Congresso Eucarístico 
Internacional de Barcelona.

Com a morte do cardeal 
Tedeschini, bispo de Fras- 
cati, e datário do Papa, o 
Sacro Colégio acha-se redu
zido a setenta e um mem
bros dos quais quarenta e 
três estrangeiros e vinte e 
oito italianos. Contudo, este 
total ainda ultrapassa de 
uma unidade o Pleno esta
belecido por Sisto V, no sé
culo XVT ; porque João 
XXIII, no Consistório de 15 
de Dezembro de 1958, ele
vou, pela primeira vez em 
quatro séculos, o número 
dos purpurados para 75.

A morte do Cardeal Te
deschini reveste para nós 
um particular sentido de 
profundo pesar, porquanto, 
além de sentirmos a perda 
de um alto membro da Igre
ja, sentimos também a per
da de um amigo de Portu
gal, que, durante todo o 
tempo em que esteve em 
contacto directo connosco, 
nos deu provas de particu
lar carinho, no exercício da 
sua nunciatura, carinho que 
ainda há pouco, no Ano San
to, como Legado Papal, em 
Fátima, teve de novo oca
sião de demonstrar.

S. A. C. R . L .
Sede Provisória-Rua de S. Joséi 
131-LISBOA-2

Por iniciativa dum grupo de em
pregados bancários, animados pelo 
espírito ds elevar, tanto quanto 
possível, o nível económico-social 
da s.ua classe, acabou de se fundar 
uma cooperativa destinada, a fo
mentar a construção de casas eco
nómicas, em regime de propriedade 
horizontal e rústicas.

Esta cooperativa, que se destina 
exclusivamente a empregados ban
cários, que exerçam a profissão no 
continente e que tem a colaboração 
dolS Sindicatos Nacionais dos Em
pregados Bancáitaj dos Distrito; 
de Lisboa, Porto e Coimbra, vem 
satisfazer uma velha aspiração des- 
isa numerosa classe.

Assim, agora, que essa iniciati
va está a caminho de se tornar 
uma realidade, foi constituída por 
escritura lavrada em 10 de Outu
bro passado, no 1.° Cartório Nota
rial du Lisboa, a FOCOBA — Fa- 
merxto de Construções dos Bancá
rios, S. A. C. R. L., com sede pro
visória na Rua de S. José, 131 
(CASA DO BANCÁRIO), em 
Lisboa, para onde devem eer di
rigidos, os boletins de inscrições, a 
partir das 15,30 horas, do próximo 
doníngo, dia 14 do comente mês.

Desde já dirigimos as nossas 
saudações aos seus fundadorej, va
ticinando o melhor e mais congra- 
tulatório êxito para tão louvável 
empreendimento, que visa a bene
ficiar uma da,s ma s ilustradas «éli-, 
tes proficsionais» do nosso país.

Actividade 
Escalar
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da permite não só a certeza da 
cura dos diversos tipos de doen
ça, como trás, também, a  enor
me vantagem de diminuir as 
possibilidades de contágio na 
maioria dos casos.

O Ministro do Ultramar, en
cerrando a sessão, congratulou- 
-se 'com o progresso, cada vez 
mais crescente, de tão útil e 
prestimoso estabelecimento mé
dico e científico.

Portugal 
no Estrangeiro

Continuação da 1.“ pág.

tiveram em Portugal, fize
ram na Alemanha uma con
ferência sobre o nosso país, 
a que muito elogiosamente 
se referiram alguns dos 
m a i s  importantes jornais 
alemães, e que ali desper
tou o maior interesse.

Assim, o « Frankfurter 
Allgemeine Zeitung», em co
mentário à citada conferên
cia, afirmava que «a impres
sionante série kfe fotografias desse 
pequeno país demonstrou quão jus
tamente v'e não pensa nele como 
privilegiada zona de turismo, de ca
sas brancas em colinas de. verde 
suave, de parques e jardins em to
d a a ^  cidadã: e aldeias, e onde o 
mar brilhante serve de fundo 
o qual se não poderia compreender 
o pais e o seu grartde passado».

Notícias 
Diversas
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ocupará a instalação, na Mada
lena de Gaia, da fu tura Colónia 
de férias para intelectuais, que 
a Associação de Jornalistas e 
Homens de Letras do Porto, 
vai construir.

Para tal fim, com a  presença 
das autoridades de Gaia, já  foi 
lançada a  primeira pedra, para 
o edifício principal.

— Centena e meia de mora
dias para operários, vão ser 
construídas na Covilhã — resol
veu o Ministro das Corporações, 
sr. dr. Veiga de Macedo, durante 
a sua visita àquela cidade.

— Ranchos folclóricos acom
panharam o desfile do cortejo de 
oferendas realizado em Amaran
te, cujo produto — mais de du
zentos contos—, reverte a favor 
da construção do hospital sub- 
-regional.

— Cerca de cem contos foram 
apurados no cortejo de oferen
das realizado em Olhão, a fa
vor da Santa Casa da Misericór
dia local.

— Deu à costa, junto da praia 
da Baleeira, uma foca, com o pe
so aproximado de 100 quilos. Era 
um belo exemplar e ainda apre
sentava sinais de vida. O m arí
timo Analino Rosado, que a  en
controu, tratou de aproveitar a 
pele, que lhe vai render bons es
cudos.

— Nada menos do que seis de
sastres de viação, marcaram  um 
só dia de Luanda. Houve apenas 
dois feridos, mas os prejuízo? 
contam-se por centenas de con
tos.

— A população de Tavarede 
(Figueira da Foz), tem confian
ça no futuro dos seus jovens. 
No domingo, 8 do corrente, foi 
inaugurado pela Junta de F re
guesia local, um monumento de
dicado — segundo a inscrição do 
pedestal — aos «tavaredenses de 
amanhã». O monumento repre
senta uma criança, debruçada 
sobre um livro aberto.

TURISMO t  CULTURA
Continuação da l .a pág.

da nação irmã de além- 
-Atlântico, Assis Chateau- 
briand.

Em resposta a uma suges
tão para que se publicasse 
um livro de que constassem 
todas as notas e apostilhas 
que Camilo Castelo Branco 
lançou em todos os livro j da 
sua biblioteca, o Sr. Secre
tário Nacional da Informa
ção afirmou que a aceitava 
com todo o prazer por ser a 
sugestão perfeitamente viá
vel e de todo o interesse.

Estes três actos, diferen
tes na isua própria signifi
cação, dão, todavia, a ideia 
exacta do ambiente actual 
no nosso País, no que con
cerne ao Turismo, às Artes 
Plásticas e à Cultura, onde 
os valores genuínos, tanto 
do presente como do passa
do, tanto paisagístico como 
espirituais, tanto folclóricos 
como artistícos, são exalta
dos e incentivados e venera
dos, em ordem a um maior 
enriquecimento do patrimó
nio nacional. Essa é a tare
fa do Secretariado Nacional 
da Informação, que se cum
pre.
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A 6 E N D A 
ELEGANTE MONTIJO.....UTILITÁRIA

f t n í v e t s á ú v Ç
n o v e m b r o

Fizeram anos:

__No dia 16, o sr. João Sam
paio di3 Oliveira, nosso dedicado 
assinante.

__No dia 17, o sr. José T ava
res P ialgata , filho do nosso p re
zado assinante, sr. José Joaquim 
P ialgata.

__ No mesmo dia, o nosso es
tim ado assinante, sr. José Silva 
C arvalho de Oliveira.

Fazem anos:
No dia 19, a sr.“ D. Mari.a da 

Conceição Rodrigues dos Santos, 
esposa do nosso prezado assinan
te, sr. José P ereira  dos Santos, 
proprietário  da «Tipografia Gra- 
fex», desta  vila.

__ N a  m esm a data, o sr. José
M arques, nosso estim ado assi
nante.

_  No dia 20, o menino A rtu r 
António da Costa Cartaxo, filho 
do nosso dedicado assinante, sr. 
José M aria Cartaxo.

—  N o dia 22, perfaz 39 anos 
o nosso estimado assinante, sr. 
José Gomes da Costa Lopes Jú 
nior.

No mesmo dia, o sr. Frededico 
Rodrigues F utre , nosso prezado 
assinante.

_  N o dia 24, com pleta o seu 
10.° aniversário, a  gentil menina 
L í d i a  M aria Pascoal P ereira  
M artins, sobrinha e afilhada d< 
nosso dedicado assinante, sr. 
José A ugusto dos Santos.

_  No dia 26, a  nossa dedica
da assinante, sr.» D. A lda da 
Veiga M arques Rodrigues, de 
Lisboa.
__ No referido dia, a  sr.a D.

M aria M atilde Morgado Q uinti
no Carvalho, esposa do nosso 
colaborador e bom amigo, sr. 
Quintino Carvalho.

A todos os aniversariantes e 
suas fam ílias, endereçamos as 
nossas felicitações.

Câmara Municipal 
do Montijo

Resumo da acta da reunião or
dinária de 10 de Novembro actual

P resen tes: Os srs. Jose da Sil 
va Leite, presidente do Municí
pio- e os vereadores, Francisco 
Tobias da Silva Augusto, Tomás 
Manhoso Iça, F rancisco B raz da 
Cruz, Joaquim  B r i t o  Sancho, 
Carlos Gouveia D im as e M áno 
Miguel die Sousa R am a.

Secretário : o sr. José M aria 
Mendes Costa, Chefe d a  Secre
taria .
Deliberações tomadas:

__ Tom ar conhecimento a
Acordão do Tribunal de Contas, 
aue julga esta Câmara Munic.
pal, quite pela responsabilidade
da gerência de 1958.

_  Tom ar conhecimento da 
constituição da nova Comissão 
das F es ta s  Populares de S. ^ e  
dro, de Montijo.

__ D eferir os seguintes reque
rim entos:

_ Inscrição do técnico,
Aníbal Fernando B arros da Fon-

__ Abertura de talho, a
Francisco Joaquim Gonçalves;

(c)   Concessão de alvaras,
a  Valdemiro T avares Henriques;

Plano de Actividades
da Câmara Municipal do Montijo

PARA O ANO DE 1960
I I

F O M E N T O

1) — Construção da Estrada 
de Canha às Falas:

Falar desta obra é já  fastidio
so, pois tratando-se de uma via 
a executar em fases, arrasta-se 
há anos e promete continuar.

O volume destas fases é fun
ção da importância das compar
ticipações anuais e daí, a. razão 
da sua reduzida extensão.

No próximo ano, contamos 
executar mais uma fase das pre
vistas, no respectivo projecto.
2) — Alargamento da Ponte dos 

Vapores:
Terminada a fase prevista pa

ra o corrente ano, relativa a con
solidação e pavimento parcial, 
segue-se no ano próximo a  fase 
final, que inclúi a  regularização 
e pavimentação da parte res
tante.

— Construção do Caminho 
Municipal de Sarilhos Gran
des a Malpique:

Com base numa exposição da 
população local, patrocinada pe
la Junta de Freguesia, a  Câma
ra  deliberou oportunamente in
cluir esta obra no plano enviado 
ao Ministério das Obras Públi
cas.

Sabemos que está considerada 
a sua execução, pelo menos em 
fase inicial, no ano próximo.

4) — Construção de Arruamen
tos — ZONA DO PARQUE:

Como se previu, é iniciada no 
corrente ano a  pavimentação da 
parte restante da Avenida D. 
Afonso Henriques e rua a nas
cente do Parque, para acesso ao 
Palácio de Justiça.

Projecta a Câmara, na verda
de, levar a efeito a  pavimenta
ção de outras ruas daquela zona, 
de harmonia com o plano geral 
já  aprovado, mas a falta de 
comparticipação do Estado, cau
sa-nos apreensões sobre a  opor
tunidade dessa obra.

Urbanização da zona adja
cente ao Novo Mercado:

Concluída a primeira e segun
da fases desta obra, procedeu-se 
â  aquisição e demolição de dois

Bento da Silva Vilhena e Antó
nio Pedro; Bartolomeu Sobral e 
Amadeu Fernandes Correia.

(d) - Restituição de taxas,
Dr. António Gonçalves R i t a ,  
João Guerreiro Afonso, Américo 
Correia Vargas; e Joaquim Al
ves Diniz.
Foi ainda deliberado:

— Nomear fiscal de obras, in
terino: João Manuel Lopes Tor
rado da Silva;

Adquirir terreno para uma 
escola, no Trapo, freguesia de 
Santo Isidro;

Tomar de arrendamento um 
edifício para escola, no Afon
soeiro;

Conceder abono de família, 
a funcionários;

Expôr publicamente o ante- 
-plano 'Je urbanização.

prédios da Travessa Guerra Jun- 
queiro, o que permitiu o alinha
mento regular da rua do mesmo 
nome e assim, um acesso fácil 
à  praça Gomes Freire de Andra
de.

Tudo estava preparado para 
se dar início à  terceira fase, de 
modo a  poder transferir-se o es
tacionamento dos carros de trans
portes colectivos para aquele lo
cal. A insuficiência de comparti
cipação do Estado não permite, 
porém, a  execução dos trabalhos 
no corrente ano.

Cremos ser possível a reali
zação dos segundos trabalhos, no 
ano próximo.

6) — Arranjo do Parque Muni
cipal:

Finalmente e orgulhosamente 
podemos informar que foi adqui
rido o terreno do campo de jogos 
anexo ao Parque Municipal, ope
ração tan ta  vez frustada e que 
sempre impediu a realização da 
notável obra já  projectada.

Foram já  executados os tra 
balhos preliminares, que permi' 
tem pôr à disposição do emprei
teiro os terrenos, de modo a 
executar-se a obra.

Contamos, na verdade, iniciá- 
-la ainda este ano, mas, como é 
obvio, será no ano próximo que 
se verificará a exceução de 
maior volume.

7) — Reparação das Ruas da 
Bela Vista e  Manuel José N e
pomuceno:

Na impossibilidade de levar a 
efeito estes trabalhos no corren
te ano, transfere-se a  sua exe
cução para o ano próximo, com 
a respectiva dotação.

I I I
ABASTECIMENTO PÚBLICO

1) — Abastecimento de água ao 
Montijo:

Depois cie vencidas inúmeras 
dificuldades, em luta que data de 
há muito, estão em curso os tra 
balhos de abastecimento de água 
ao Montijo e bairros a sul da 
Vila. Esta obra, a cargo dos Ser
viços Municipalizados, é de tal 
modo grandiosa que não pode ser 
levada a  efeito sómente no ano 
corrente; mas contamos, se não 
surgir qualquer obstáculo, exe
cutar parte importante no ano 
próximo.

2) —  Abastecimento de água a
Sarilhos Grandes:

Não obstante as reservas pos
tas no último plano'de activida
des, obteve-se a  comparticipação 
do Estado em condições mais fa
voráveis, pelo que foi possível 
proceder ao respectivo concurso 
e intentar o início da obra ain
da no corrente ano.

Para o próximo ano, teremos 
a  execução da parte final, que 
beneficia a zona da Lançada, sa
tisfazendo-se assim uma v^lha 
aspiração daquela localidade.

Esta obra é igualmente execu
tada através dos Serviços Muni
cipalizados.

Taxa Militar
Até po fim do ano corrente 

pode ser paga, com a taxa ele
vada ao dobro, a anuidade de 
1959 da taxa militar, que se en
contra ainda em dívida.

A falta  de pagamento até ao 
fim do ano, implica relaxe ime
diato.

Câmara Municipal 
do Montijo
Inquérito púbico sobre o ante- 

-plano de urbanização

FAZ-SE PírBLICO que duran- 
t i  o prazo de trin ta  dias conta
dos de 16 do corrente, se acha 
exposto o ante-plano de urbani
zação do Montijo e bairros sa
télites, ros Paços do Concelho, 
e, na sede da Comissão das Fes
tas (Mercado Central).

Durante aquele prazo poderão 
os munícipes examiná-lo e apre
sentar as suas reclamações por 
escrito, nesta Câmara Municipal. 
Montijo, 11 de Novembro de 1959

O Presidente da Câmara, 
José da Silva Leite

f a r m á c i a s  d a  S e to iç i

NOVEMBRO

5.‘-feira,

6.“-feira, 

Sábado, 

Domingo,

2.‘-feira,

3.“-feira,

4.“-feira,

12 — MODERNA
Telef. 030156

13 — HIGIENE 
Telefone 030370

14 _  DIOGO
Telef. 030032

15 — GIRALDES
Telef. 030008

16 — MONTEPIO
Telef. 030035

17 — MODERNA
Telef. 030156

18 — HIGIENE
Telef. 030370

COMPRA-SE PRÉDIO
Informa-se nesta redacção.

^ t r i c í í m  Í^c lí^ íastr
VIDA CATÓLICA 
Horário das Missas

5.* feira, 19 — às 8, 9 e 9,30í
6.“-feira, 20 — às 8,30; 9 e 9,301 
Sábado, 21 — às 8; 9 e 9,30 h, 
Domingo, 22 — na Igreja da Mi
sericórdia, às 8 h.; na Igreja 
Paroquial do Montijo, às 1);
11,30 e 18 h.; na Igreja Paroquial 
do Samouco, às 9 h.; na Capeis 
do Afonsoeiro, às 9 h.; no San
tuário da Atalaia, às 10,30 h. ei 
J ardia, às 16 horas.

Dotas á margem (»)
No penúltimo domingo, passa

ram-se, na nossa Terra, dois 
factos, que julgo mjerecedores de 
serem devidamente registados, 
nestas nossas modestas notas, 
para reflexão dos vivos e para 
elucidação dos vindouros.

Um deles foi uma pequena ho
menagem, que, segundo infor
mações chegadas aos nossos ou
vidos, o pessoal da Praça de 
Touros prestou aos membros da 
Comissão desta, senhores Ama
deu Augusto dos Santos, Antó
nio Tavares, Izidoro Sampaio de 
Oliveira e José Salgado de Oli
veira, com o desoerramento dos 
respectivos retratos, no gabinete 
da Direcção, antes do início da 
Corrida de Touros, realizada na
quele dia.

Se bem que nos agradem ges
tos desta natureza, pelo seu jus
to significado e pelo reconheci
mento do auxílio e da contribui
ção prestados, pelos homenagea
dos, a  um acto de lengrandeci- 
mento, e prestígio para Montijo, 
não é bem esse, aliás, interes
sante procedimento, que me leva 
a traçar esta «nota», despre- 
tenciosa, mas sinoera, como as 
anteriores.

O que despertou a  nossa aten
ção, para a  elaboração deste 
desvalioso escrito, foram certas 
palavras, que, conforme soou às 
nossas orelhas — e muito agra
dàvelmente — pela sinceridade 
e franqueza de que foram reves
tidas, proferiu um dos visados 
na homenagem, o senhor Antó
nio Tavares.

Queixou-se este nosso multo 
prezado concidadão da falta de 
apoio, do relativo abandono mes
mo, que a Comissão da Praça de

Touros, sente à sua volta, dt 
forma a não lhe ser conferi» 
aquele incentivo, sempre indis
pensável a iniciativas desta es 
pécie, em que prima mais o df 
sejo de bem-fazer e de ser útt 
à sua terra, do que o de recetó 
galardões ou g o z a r  aplauso» 
nem sempre tradutores do ver 
dadeiro sentir daqueles que o* 
dispensam.

Esclareçamos, porém, -o sei 
tido essencial do justo queixutf 
do feliz orador. Não se atribui* 
ele à massa anónima da pop* 
ção local. Esta não falta nunts 
e só não marca a sua vali<® 
presença, quando, de todo e® 
todo, não pode, Quem bri® 
pela sua injustificada ausêndi 

são os homens de haveres, aq»1 
les exactamente que nenhum ® 
crifício fariam  em contrita® 
com a sua preciosa assisten te  

aos espiectáculos taurinos, Prt 
porcionando, assim, com & 
belo exemplo, o merecido Sesl! 
de solidariedade, para corn í: 

comissionados e a  sua simp8ti! 
p|e!los necessitados da nos*® 
Terra.

Gesto de beleza moral e esp1 
ritual levaria, aos seus co» 
ções, uma inefável consola#* 
que obteria, como compensa!*1 
o reconhecimento, a  gratidão* 
quiçá as lágrimas de todos 
que beneficiarão, com o pro®11 
material alcançado na nossa 
ciosa Monumental!

O outro acontecimento, a í ' 
pretendíamos referir-nos e ^
o espaço já  não nos permite, ®1 
da estreia, na nossa Terra, 
mais um brioso artista  tauroJ1 
quico.

A seu tempo falaremos.

Um Montljen**
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£cos de  S e tú b a l
Çvt ÍJ u i da  _ _ _ _

Assumiu as funções de 
«lufe de Secção de Processos, do 
tribunal de Trabalho de Setúbal, 
sr. Artur Pontes Piedade, o 
ui vinna exercendo o cargo de 

jscriturário de 1.* classe, no Tri
bal de Trabalho de Lisboa. A 
«amónia da posse assistiram os 
nagístrados e funcionários do 

Tribunal. Ao empossado de- 
inúmeras felicidades, no 

lesempenho das suas novas fun- 
JÕ8S.
_ O Cine-Clube de Setúbal 

íomoveu no dia 13 do corrente, 
io Grande Salão Recreio do Po- 
í o, uma sessão de cinema dedi- 

aos seus associados, com 
ixibição do filme «O Conto do 
fígário» e documentários. No dia 
ITlpelas 21 h., na sede deste clu- 
ie de cinema, terá  lugar a reu- 
liáo da assembleia geral; e em 

pelas 21,30 h. efectuar-se-á 
no mesmo local uma sessão de 
música gravada.
-  Após um período de exer- 

ilclo da comissão directiva do 
Grupo Desportivo «Os Celtas», 
de. Setúbal, foi constituída a 
nova direcção deste clube popu
lar, a qual ficou assim ordenada: 
Presidente — António Travas-

Vice-Presidente — Armindo 
Nascimento; 1.° Secretário — 

Oliveira; 2.° Secretário — 
Afonso do Carmo; Vogais —■ Jo
sé Peres, António Russo, Antó-
io Bordalo e Fernando Ataíde. 
Como dirigentes da s e c ç ã o  

iesportiva, foi nomeado o sr. 
Mriano Rocha. Felicitamos, as
am, os novos dirigentes deste 
clube popular de Setúbal.
— Promovida pelo Grupo Des

portivo «Os Celtas», de Setúbal, 
realizou-se no passado domingo

pelas 19 h. no Retiro de S. 
is uma festa de confraterni- 
âo dos dirigentes e  associa-
i deste popular clube desta cl- 

laáe.
(C.)

Raixa 
de P a lm eia
A- povoação da Baixa de Pal- 

®ela tem estado em festa, por 
ttotivo da recente inauguração 

ssde do «Larring Atlético 
Oube», novo grupo desportivo 
l#cal, que fica a  assinalar quanto 
Me o querer e a força de von- 

duma população, composta 
)r escassas dezenas de almas. 
A.ssim, na tarde de domingo, 
ia 8, disputou-se na sua atraen- 
! S6de, um encontro de ténis de 

entre as equipas daquele 
N>e e do Grupo Desportivo «Os 

tas» de Setúbal, para atribui- 
duma taça, em primeira

equipas, foram assim cons- 
tll«ídas:
«Celtas» — José Pratas, José 

Petes e Martinho Silva.
Urring» — Nicolau Adriano, 
IJardo Gomes e José Manuel.

vitória coube à turm a setu-, 
Ier>se, por 5-2, aliás, merecida-

tte:

final das partidas, os diri- 
'■es do «Larring», fizeram en- 
'a ao capitão da turm a sadi- 
dum galhardete.

Seguidamente, teve lugar um 
biberete, no decorrer do qual se 
trocaram brindes, pelas prospe
ridades dos dois clubes; e, no 
qual, tomaram parte, além dos 
jogadores de ambas as equipas, 
os respectivos dirigentes.

Em representação do clube se
tubalense, estiveram presentes, o 
vice-presidente e o 1.° secretário, 
sr. Armindo Nunes e Rui Oli
veira.

O jogo da segunda mão, teria 
lugar na sede do «Grupo Despor
tivo da Fábrica Astória», em Se
túbal, no passado domingo, 15, 
a partir das 14,30 horas.

(R. O.)

B re jo s  
d a  M oita

A LSTRADA «MOITA A 
BARRACHEIA» — Acaba de 
chegar ao nosso conhecimento, 
segundo nos disseram há bem 
poucos dias, alguns elementos, 
componentes da comissão «Pró- 
-Construção» da fu tura estrada 
que ligará Moita à Barracheia 
(com passagem por esta região) 
que este importante melhora
mento está merecendo a melhor 
atenção, e o maior interesse das 
instâncias q u e  superintendem 
nestes assuntos.

Por este motivo «A Provín
cia», antecipadamente felicita os 
seus humildes e laboriosos habi
tantes, e em especial os dignos 
proprietários destas regiões, bem 
como a respectiva comissão, de
sejando que tudo lhe decorra 
conforme é seu desejo; e que 
num curto espaço de tempo, — 
tanto quanto possível, — seja 
uma realidade a  sua velha e  jus
ta  aspiração: — A construção 
da velha estrada «Moita-Brejos- 
-Barracheia».

GRAVEMENTE ENFERMO£— Depois de ter estado bastan
te tempo, gravemente enfermo, 
e internado num estabelecimento 
hospitalar de Lisboa, já  se en
contra em vias de restabeleci
mento, o sr. Manuel Caramelo, 
filho do nosso estimado amigo 
sr. José Caramelo.

Desejamos-lhe as suas rápidas 
melhoras.

PELA AGRICULTURA — Es
tá terminada a campanha das 
colheitas do verão; continuando 
porém, a preparação das terras 
para novas sementeiras.

As searas de batatas e de cou- 
ve-lombarda que se mostram 
em plena vegetação, oferecem 
um aspecto prometedor. De la
m entar é, porém, que nem sem
pre os preços do mercado, sejam 
compensadores...

José Bemardino

N otícias  
d e  P in h a l Novo
Celtas, de Setúbal, 2 
Juventude Pinhalnovense, 1

No campo da Bela Vista em Se
túbal, disputou-se no domingo, ís, 
de manhã, um encontro de fute
bol, entre as equipas do Grupo 
Desportivo «Os Celtas», de Se
túbal, e do «Juventude Atlético 
Pinhalnovense», para atribuição

duma taça, de segunda mão.
Perante numerosa assistência, 

as equipas formaram:
«Celtas» — Cunha; A. Carlos, 

Pardal e F. Santos; Mário e 
Ataíde; C. Alberto Luís, Tra
vassos, Jaime, Canas, Peres e 
Alfredo.

«Pinhalnovense» — Dias; Ga
briel, José e Jaime; Carlos e Lu
ciano; João, Jorge, Brinca, Ama
ro e Daniel.

O triunfo coube aos visitantes, 
por 2-1, tendo o golo dos sadinos, 
gido obtido por Travassos.

Como no jogo da primeira 
mão, os «Celtas» haviam vencido 
por 4-2, conquistaram, assim, a 
taça «Amizade».

Não queremos terminar estes 
breves apontamentos, sem fazer 
uma referência,, à maneira como 
está sendo orientado e dirigido 
o serviço no campo da Bela Vis
ta, pois além do seu aluguer ser 
elevado, não possui as condições

necessárias para a prática do fu
tebol, e acrescente-se que não 
são colocadas as redes, nem o 
recinto está marcado.

Chama-se a atenção dos diri
gentes do União Futebol Comér
cio e Indústria, para este proble
ma, que urge resolver a conten
to de todos os clubes populares 
da cidade e das terras circunvi
zinhas, pois quem paga gosta de 
ser bem servido.

Todos os domingos, se repe
tem os mesmos factos e outros 
bastante aborrecidos, aos quais 
é necessário e urge pôr termo.

Vamos, pois, senhores d iri
gentes e responsáveis por estas 
anomalias, acabar de uma vez 
para sempre, com tal estado de 
coisas.

Esperamos que o nosso éco se
ja  atendido, o que vai ao encon
tro dos desejos dos clubes dessa 
cidade.

(E.)

Luta ou confiança
iiContinuação da l .a pág. 

perança. Esta labuta faz 
sempre falta, porque dá 
pão, trabalho e alegria.

As importações, quando o 
nosso trigo é escasso, tor
nam os horizontes carrega
do' 3 e tenebrosos; por is
so, 03 agricultores fixam 
com os olhos da alma e do 
corpo o que nos pertence, 
porque na verdade, só com 
o que é nosso, confiadamen- 
te podemos contar.

Em todas as épocas, os 
governos apelam para a La
voura e encontram-na sem
pre decidida e firme, dispos
ta  a bem servir, porque a le
gião de cultivadores nunca 
deixa de cumprir o dever 
honrado, apesar do tempo, 
muita vez, lhe trazer gra
ves incertezas e dificulda
des.

Cada sementeira é um su
mário de ilusões, como to
das as suas esperanças, 
quando esta heróica luta 
não redunda num fracasso, 
e numa enorme desilusão.

O lavrador lança-se numa 
grande e indispensável ba
talha; toma-se necessário 
que todos o admirem e re
conheçam, porque o triun
fo é nosso, é de todos, pois 
que ele salva não só uma 
classe; sobretudo, e princi
palmente, atinge toda a eco
nomia da Nação.

Como o cultivador está 
sempre esperançado em co
lher os melhores resultados 
das suas searas, emprega 
para isso os maiores esfor
ços; porém quantas vezes, 
essa justa aspiração é des
feita pelo aparecimento de 
factos indesejados, enfermi
dade® e acidentes, contra 
os quais não tomou as de
vidas precauções.

Uma seara é uma incóg
nita, não de fácil decifra
ção; mas o agricultor sabe 
como ninguém concentrá-la, 
tentando conhecê-la conve
nientemente, e chega a con
segui-lo.

Não é muito fácil tarefa 
conseguir tudo, nem tirar

da terra  o que se pretende 
só pelo trabalho; é preciso 
juntar a estes vários conhe
cimentos: a quietude duma 
boa vontade e perseveran
ça; e, só a-sim, o seu raio 
de acção pode trazer sobre 
esse mar agitado quanto se 
deseja e precisa.

Este insano trabalho das 
sementeiras, é intenso por 
toda a parte.

Sentimos, os que vivemou 
num meio agrícola, como o 
Alentejo, que o homem pro
cura arrancar à terra aqui
lo que lhe interessa de facto 
e que só pode obter numa 
faina incessante, única, in
dispensável e inadiável, e, 
por isso, vemos os agricul
tores cheios de entusiasmo 
rasgar a terra, adubando-a, 
semeando-a, e, regando-a 
de ponta a ponta com o seu 
suor...

Não'se avalia nos centros 
citadinos, quanto de sacri
fício e abnegação existe 
nesta boa gente, cheia de 
coragem, que neste momen
to está lançando à terra, 
aquilo que não tem e que 
por entre inúmeras dificul
dades, conseguiu obter, mas 
é bom que se saiba, que a 
lavoura com o seu maior sa
crifício e o seu patriótico 
esforço,8 os torna credores 
de garantias fecundas, que 
a humanidade não tem o di
reito de lhes recusar.

Ê nesta época do ano que 
se devem dirigir os maiores 
louvores de gratidão àque
les que tanto combatem sob 
sol ardente e chuvas para 
bem do semelhante e em 
pról da Nação, pois que o 
pão é a esmola dos pobres 
e eles é que o amassam com 
o próprio suor.

Seisdedos Branco

TRESPASSA-SS
Antiga Casa das Novidades
Rua Almirante Cândido dos 

Reis, n.os 57-59 — três montras 
Situada no melhor local da 

Vila, serve para qualquer ramo.
Trata. Francisco Vicente Lu

cas, na mesma rua, n.° 56 — 
Montijo.

BASQUETEBOL
0 Montijo venceu fácilmente 
o Almada...

Montijo, 61-Almada, 27
Disputou-se no penútimo do

mingo, dia 8, mais uma jornada 
do Campeonato Regional de Se
túbal, tendo o Montijo defron
tado no seu campo, a equipa do 
Almada Atlético Clube.

Os grupos alinharam e m ar
caram, cio seguinte modo:

Montijo — Américo (5), J. 
Maria (12), Bernardes (21), Ri
beiradio (2), Cepinha (4), To
más (5), Teodomiro (8), e Hei
tor (4).

Almada — Acácio (4), Alves 
(4), Santos (5), Cordeiro, Rapo
so (11), Moreira, Costa e Henri
que (3).
Árbitros: Os srs. Daniel Medei
ros e Mário Barreto.

O Montijo nesta partida, já 
atingiu uma pontuação, que está 
dentro das suas reais possibili
dades.

O Almada, pareceu-nos mais 
fraco que na época passada, mas 
nunca esmoreôeu, dando boa ré
plica ao adversário, que lhe era 
superior, e conseguiu equilibrar 
o jogo na primeira dezena de 
minutos, para vir a sucumbir.

Ao intervalo, o marcador acu
sava 33-13, a  favor do Montijo.

Aos jogadores almadenses fo
ram marcadas várias faltas té
cnicas, pois têm o péssimo de
feito, de discutirem todas as de
cisões dos árbitros; e, isso, só 
lhes pode ser prejudicial; e, as
sim, daqui os aconselhamos a se
rem mais moderados.

Distinguiu-se nesta partida, o 
montijense João Bernardes, que 
pela sua maneira característica 
de actuar, foi sempre um «que- 
bra-cabeças», para os adversá
rios, pois com as suas rápidas 
infiltrações, os obrigou a come
terem faltas pessoais, ou a  con
sentirem na marcação de pontos.

Se não se envaidecer e conti
nuar a treinar-se, com assidui
dade, ele será um dos melho
res basquetebolistas montijenses, 
pois qualidades — para  isso — 
nâo lhe faltam.

José Rosa.

O Metropolitano 
de Lisboa

vai ser inaugurado 
este mês

Deve ser inaugurado na se
gunda quinzena do corrente mês, 
o Metropolitano de Lisboa, efec- 
tuando-se na última terça-feira, 
dia 10, nos Paços do Concelho, 
uma neunião extraordinária dc 
Município, para apreciar o siste
ma de tarifas destes transportei.

Mercado fllunicipal 
de filhos Vedros

Efectuou-se no passado dia 10 
do corrente mês, nos Paços do 
Concelho da Moita, a  arrem ata
ção dos lugares de terrado e lo
jas do novo Mercado Municipal 
de Alhos Vedros, cuja inaugura
ção se prevê, para breve.

Telefone 030 376

Para Boas Fotografias

procure a 
FOTO MONTIJENSE

Av. João de Deus, 71
(à Praça 1.» de Maio) 

MONTIJO
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A camioneta da manhã, 
viera sem o Soares.

Resolvi esperar pela ta r
de e fui almoçar à mesma 
casa onde, naturalmente, 
me serviram carne de por
co. Foi prato de resistência: 
entrecosto frito, ou gre
lhado.

P a r a  Tininha vieram 
miolos, dos quais D. Zélia 
não quiz servir-se, por não 
apreciar o acepipe.

Devia estar próximo dos 
vinte anos, a filha do se
nhor Albertino. Alta, delga
da, as suas feições, embora 
de linhas correctas, inspi
ravam-me pouca simpatia, 
quer na luz agressiva dos 
seus olh«3 glaucos, quer no 
seu ar enjoado, como res
pondeu a duas perguntas 
que lhe fiz, por mera corte- 
zia.

D. Zélia, menos alta, de 
formas mais salientes e 
busto mais desenvolvido, 
aparentava 03 seus vinte e 
oito anos. Era morena. Os 
seus olhos, ao fitarem-nos, 
davam-nos extranha sensa
ção de calor, tal como em 
tarde outonal, uma réstea 
de sol ao sair das nuvens.

Não contando com o do
no da casa, o qual pouco 
tempo esteve à mesa, éra
mos somente quatro! — Ti
ninha, D. Zélia, o senhor 
Costa e eu, que, sem querer,
— reacendi a discussão da 
véspera —, quanto a uma 
pergunta feita polidamente 
pela professora sobre as mi-

0 teu cruel adeus...
Aceitei um adeus,
Sofri com esse adeus, assim tão 

[triste;
Como as nuvens pesadas, que 

[nos Céus,
Transbordam a  chuva que per

s is te .

Adeus... 6 amargoso fel,
Que os corações humanos en- 

[torpeces;
Que bom seria, tudo seria mel 
No dia em que morresses.

Mas eu não quero esses adeus 
[assim,

Quero-o vestido d’amizade;
P ’ra  que ele fique, dentro em

[mim.

Chorando saudade...
Quero ouví-lo ao repicar dos si-

[nos...
Senti-lo no riso dos meninos . . .  
Na tristeza dos dias...
Lembrá,-lo à tarde, calmamente 
E com ele ajoelhada, santamente 
Fazer Avé-Marias!...

Quero-te, 6 Adeus, fazer a ltar 
De mil floreis, humildes, guar

necido. 
Quero no teu peito afogar,
A mágoa do meu peito adorme-

[cldo!

Teresa Helena Pereira Pascoal 
(Portalegre)

Costeletas ao Almoço
nhas impressões da terra, 
e, do meu provável aborre
cimento com a demora do 
Soares, respondi:

— Nem por isso, minha 
senhora! Confesso ter pas
sado uma noite muito agra
dávell, sem ter pena, de cá 
ficar. Só tive pena, quando 
o boi veio acabar com aque
la discussão, tão intereissan- 
te sobre poesia.

— O Lopes desviara o as
sunto para o campo da mú
sica, quando eu queria de
monstrar a esta senhora, o 
valor de certos poetas por 
ela depreciados, como João 
de Lemos e Tomás Ribeiro
— disse o professor entran
do na conversa.

— Mas eu não disse mal 
desses poetas,. Simplesmenr 
te me limitei a dizer que 
não gostava do seu género 
de poesia — respondeu-lhe 
a professora.

— Exactamente, exacta
mente! Era mesmo sobre o 
valor dessa poesia, que eu 
queria falar! Ora diga-me, 
por favor: — Quais são os 
poetas modernistas, q u e  
conseguem ver os seus poe
mas transcritos em jornais

* da província, e recitados 
nos teatros em festm  de ar
tistas ou nas sociedades re
creativas, tantas vezes co
mo «A Lua de Londres» de 
João de Lemos?

Poderá dizer-me que o 
seu cancioneiro onde ele foi 
amasiando o amor com 
tristezas e mela/ncolias, não 
passa duma séria de com
posições lamechas feitas, 
aliás, ao gosto da época há 
mais de cem anos; mas a 
verdade é que, alguns dos 
seus poemas como «Alcá
cer Kibir» ou «Liberdade», 
atestam suficientemente o 
seu vedor. E diga-me tam
bém D. Zélia, onde está o 
poeta moderno, autor de um 
livro de versos que após 
quatro edições sucessivas, 
em que sairam para cima 
de 25.000 exemplará, não 
contando com outros tantos 
saidosi por contrafracção no 
Brasil, publica ainda outras 
edições populares d e s s e  
mesmo livro, para ttísim po
der satisfazer os seus leito
res, como sucedeu, há oiten
ta anos, a Tomás Ribeiro 
com o seu «D. Jaime», ver
dadeiro poema de trezentas 
p á g i n a s  completamente 
cheias num, tipo miudo? Na 
verdade T o m á s  Ribeiro, 
sendo, como era, um gran
de poeta lírico e um notável 
homem de Estado via-se, 
como é natural, constante
mente solicitado para es
crever, agora, neste álbum, 
logo, uma composição poé
tica para a festa artística 
de uma actriz, ou destinada

a qualquer récita de cari
dade.

Conhece aquela sua poe
s i a , escrita propositada
mente para ser recitada no 
teatro D. Maria, em benefí-' 
cio da Sociedade Protectora 
da Infância — «A Festa e 
a Caridade»?

Gesto negativo da profes
sora.

— Sabe-se que nos poetas 
as melhores obras saem 
sempre expontâneamenttei. 
Quando o trabalho é enco
mendado o estro não se ex
pande e o poeta luta com 
certas dificuldades ao de
sempenhar-se da sua mis
são. Pois basta essa compo
sição «Festa de Caridade», 
para demonstrar, que a To
más Ribeiro não faltavam  
e n g e n h o  nem imagina
ção. ( 1).

Os poetas de hoje — continuou 
o professor — podem ter muita 
imaginação... serem dotados de ex
traordinárias faculdades criadoras... 
Todavia, em bem poucos se en
contra essa amoctra do engenho 
poético atributo essencial dos poe
tas do fim do século passado os 
quais, arquitectando primorosamen
te os seus poemas e orquestrando- 
-os com a música divinal das pala
vras — a rima, tão agradável ao 
nosso ouvido, deixaram verdadei
ras obralS primas que são glorioso', 
monumentos da nossa literatura co
mo fizeram Gomes Leal, Junqueiro 
ou João de Deus, ou até mesmo 
aqueles que revelando novas ten
dências poéticas como, por exem
plo, Eugênio d? Castro, não qu!ze- 
ram, contudo, quebrar as cordas 
da lira nem abandonar os princi
pais moldes onde se habituaram a 
vazar as cuas composições...

— Mas Eugênio de Cas
tro foi um dissidente... foi, 
entre nós, o primeiro poeta 
a revoltar-se contra velhos 
hábitos e a tdar novo rumo 
à poesia adoptando o sim
bolismo, que o senhor Cos
ta, permita que lhe diga, 
não conhece ou não com
preende. ..

—• Talvez tenha razão i Essa 
forma encantadora de exprimir ai: 
secretas afinidades das coisas com 
a nossa alma, o simbolismo, já per- 
deu na poesia o sju verdadeiro 
signifioado e passou a iser qualquer 
coisa extranha, extravagante que 
eu não compreendo. Mas os poe
mas de Eugênio d» Castro são, to
do^ eles, divinamente orquestrados. 
Neles, o artista procurou sempre 
melhorar a forma tanto na riqueza 
da rima, como na escolha dos vo
cábulos.

Se os compararmos aos poemas 
dos poetas modernistas, acharemos 
uma diferença, como do dia para 
a noite. Ainda há pouco tempo, na 
página literária dum jornal se pu
blicava o esboço de uma poesia de 
Sá-Cameiro, intitulada «Feminina» 
a qual, tanto no sentido, como na

forma, é das coisas mais banais, 
mais chatas, mais inconvenientes 
que tenho lido. Explora-se o mau 
gosto e não ;„e repara qu’, ao dar 
ao público uma coisa tão reles dum 
autor já consagrado, se está com
prometendo assim o seu nome.

— Já agora gostava de 
saber o que pensa de Antó
nio Nobre e da sua influên
cia na poesia moderna — 
disse a professora.

— António Nobre não é dos 
meus poetas pre,feridos. Embora 
tenha versos de boa inspiração não 
acho em todla a sua obra razão 
para vê'Io colocado cm tão alto 
pedestal. Dá-ce com alguns poe
tas o mesmo fenómeno que se dá 
com certas figuras da nossa Histó
ria das quais 03 compêndios há 
quarenta anos exalçavam feitos 
admiráveis, e hoje foram relegados 
para segundo plano. Com António 
Nobre deu-se o inverso.

Disse Albino Forjaz de 
Sampaio, que este poeta 
não merecia um altar, em
bora lateral, no culto literá
rio... Que foi um poeta de 
má influência n a multi
dão... Um snob. Não teve 
sinceridade. Em suma, no 
seu entender foi um poeta 
mediocre.

Agora, topa-se, a todo o 
passo, no campo literário 
com afirmações, desta na
tureza:

— «António Nobre foi o 
grande precursor da Poesia 
Nova»... «O Criador da Poe
sia Integral».. .

«O seu livro é um dos 
mais vivos actos de sinceri
dade poética!» «É a auto
biografia dum poeta expon
tâneo e nativo!»...

Forjás de Sampaio, para 
quem ele foi um torturado 
da forma, cotejando a l .a e
2 .a edição desse livro achou 
nas variantes, nas transfor
mações, nas emendas feitas 
na 2.a edição, falta de ex- 
pontaneidade e de sinceri
dade, quer na poesia, quer 
em todas aquelas dores.

Outros, então, a g o r a ,  
vêm «palpitar a vida expon
tânea» nessas «expressões 
de desespero». Entretanto, 
alguns críticos modernos 
acabam por se contradizer 
e por dar razão a Forjás de 
Sampaio.

Enfim! cada qual aprecia 
o poeta conforme as suas 
preferências.

— Cada qual diz da fes
ta conforme vai nela — 
disse eu parvoamente, me
tendo o bedelho na conver
sa para mostrar o meu inte
resse, mas já D. Zélia in
sistia com o seu antago
nista:

— E  em Régio? Que de
feito encontra?

— Ainda não li toda a 
sua obra poética, m as...

— Eu enho-a toda! —

interrompeu Tininha...
— Mas, pelo que já j 

dele, — prosseguiu o velho 
professor — afigura-se
o melhor de todos entre os 
desta nova geração. Tra
balha admiràvelmente o so
neto. Tem bons poemas, j 
pena que nalguns do$ mais 
belos desça a pormenorej 
extremamente pornográfi
cos, que impedem a sua lei
tura na presença de senho
ras.

— O senhor está concer- 
teza enganado! Nunca en
contrei nos seus livros na
da que não podesse ler!

— Deveras? Nesse caso 
gostaria que me lesse dos 
«Poemas de Deus e do Dia
bo» «Adão e Eva»; ou da 
«Biografia» «Cântico» e 
«Soneto de Amor».

— Agora não pode ser 
porque não há tempo - 
respondeu a professora, 
vendo as horas e levantan
do-se. — É tardíssimo! Já 
devia estar na escola! Fica 
para logo.

Confesso que fiquei dese
jando, que o Soares vie® 
tarde para assistir ao jan
tar. Queria apreciar o cele
brado pitéu — cabeça de 
porco guizada com feijão 
branco, e ao mesmo tempo, 
ouvir D. Zélia na leitura 
dalguns poemas do nosso 
primeiro poeta contemporâ
neo.

(1) Tomás Ribeiro podia ters 
imtpirado, na Jenda de S. Vi- 
osnte de Paulo.

São lindos os crisântemos, 
Lembram como recordação 
Quando à última mansão 
Vamos levá-los,
Único conforto que temos. 
Qu? nos alivia o tormento, 
Maior dado a Jesus,
Com nívea luz,
Alumiados tristemente.
Lágrimas de dor, pungente 
Vão regar as sepulturas. 
Florindo a cruz,
Onde os nossos e os amigos 
P'ra cempre livres de p^gos 
N a serena eterna paz 
Tudo ali jaz
Com calma e serenidade.

Chamada é sua alma, que a Deui 
Pertence: a eternidade 
Os espera: Lindas côres 
De imeiKas flôres 
A fazer-lhes companhia. 
Cânticos em melodia 
Se houvem, no imenso etéreo 
No cemitério.
Toda a gente aJi descansa,
A conformação que temos 
Que à mágoa nc>s dá bonaflt8 
É levar-lhes os crisântemos-

Eduardo Leite


