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Um dos mais reconfortan
tes fenómenos psicológicos,
-  neste século de investiga
ções nucleares —, de saté
lites artificiais, de deslum
bramentos da rádio, da tele
visão e do cinema, manifes- 
ta-se na acentuada vontade 
de aproximar o passado do 
presente nas expressões sen
timentais ; e no conteúdo 
humano encerrado no ro
mantismo necessário a ado
çar a própria vida.

As recordações dos gran
des intelectuais, dos gran
des amorosos, e dos livros 
onde se contam as coisas do 
amor levado ao sacrifício, 
exibem-se, a cada passo, co- 
fo símbolo da perenidade do 
modelo de existência de que 
tentamos desligar-nos n o 
século da velocidade.

São de tal forma magnífi
cas, exprimem tão apaixo
nadamente a luta entre a 
dualidade Bém e Mal, da ra
zão e do instinto, os escrito
res da geração romântica, 
que o seu vulto vem airoso, 
fidalgo, trágico ou apaixo
nado, dar-nos a explicação 
de todas as angústias que 
vivemos: incapacidade de
Muar, incapacidade de que
rer como eles sabiam que
rer, acima do condicionalis
mo material, de que agora 
somos simples escravos.
0 Brasil, que vê crescer im
ponentes edifícios e enor
mes florestas de chaminés

de fábricas ; que ergue ci
dades como quem ergue mo
lestas residências, num rit

mo construtivo impar no 
Mundo, constitue um dos 
mais preciosos paradigmas 
da espiritualidade do nosiso 
século.

Nas paredes de ferro e ci
mento da sua arquitectura 
modernista, ficam sempre 
janelas abertas sobre o Pas
sado, e, nessa panorâmica 
de sonho e emoção, aquie
tam  os brasileiros a alma, 
nos momentos de dor ou in
certeza.

Nem o átomo, nem a elec
trónica, nem a ânsia de vi
da hodierna no seu teor
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CONCEPÇÃO
Num sonho transparente como 

[um véu
Ergui tão alto o meu castelo!... 
... Seir poeta e ter o Céu,
Toda a riqueza da terra,
Tudo quanto de Belo 
O mundo encerra.
— Senhor de Todos os Espaços! 
... E nada ter em seus braços!...

(Rio-Frio)
(Manuel Giraldes da Silva)

0 PROBLEMA HABITACIONAL
Nos tempos que vão correndo, 

em que a moral a n d a  aos 
trancos e tão mal tratada, nunca 
será de mais pugnar pela defesa 
da mais eficaz cidadela onde se 
acolhem as virtudes salvadoras, 
que, hoje como ontem, e eterna
mente, levarão a humanidade ao 
seu verdadeiro destino.

Contra essa cidadela — a mo
ral — encarniçam-se as mais po
derosas e variadas forças do 
mal. E  os seus muros fortes vão 
enfraquecendo até que se consu
me a  ta l deirrocada, se não for 
socorrida por quantos ainda sin
tam  arder no peito aquelas vir
tudes cristãs que fizeram he
róis, m ártires e santos, Todas 
as arm as são boas; todos os 
meios são lícitos para a luta qu8 
remediará o mundo ensandecido. 
Uma palavra, um gesto, uma 
obra aparentemente sem signifi
cado, podem representar uma 
forte chapada de cimento a  re
forçar os muros da cidadela. E 
tom á-la mais apta a aguentar as 
investidas dos que, para satisfa
ção dos seus maus instintos de
senfreados, s0 arremessam ao 
assalto.

A arm a mais poderosa das 
hostes do mal é a  destruição da 
família. A fragmentação dessa 
obra divina, que vai sendo leva
da a  cabo com sistemática len
tidão ante a  indiferença e pas- 
sivisano de muitos que lhe vão 
sofrer os funestos efeitos, será 
a etapa vitoriosa dessas diabóli
cas hostes, se não se atenta no 
abismo que se vai abrindo sob 
os pés Jos homens.

É necessário, portanto, impe
dir a  destruição da família e 
a fragmentação da mais sólida 
base em que podem assentar as 
sociedades.

Por todos os meios. Lutando 
com todas as armas. Ê necessá-

CENTENÁRIO VICENTINO
De todas as perseguições que

11 Cristianismo tem sofrido, atra- 
vés dos tempos, sempre alguma 
c°isa de bom, de profundamente 
humano, tem resultado para o 
86u triunfo e engrandecimento.

Se em Roma as ferozes per- 
8e£uições de que foi vítima lhe 
^°uxeram a vitória final da sua 
Mensagem espiritual e humana, 
to<loS os ataques que desde então 

move<ram, pese embora às vi- 
cissitudes de momento, têm con- 
tribiiído para reafirm ar e conso- 

o valor da sua doutrina. 
t>e uma destas perseguições, 

carácter local — a  da Mo- 
naíqula de Julho (1830-1848) em

França — resultou a fundação 
por um grupo de estudantes ca
tólicos de uma Conferência de 
Caridade para que foi escolhido 
como padroeiro, S. Vicente de 
Paulo, e que tinha por objectivo 
m ostrar aos seus compatriotas 
a  utilidade social da fé cristã, 
vivida pela prática da caridade, 
isto é, amando os homens por 
amor de Deus.

E s t a  magnífica instituição 
alargou rapidamente a  sua ac
ção e já  hoje existem em todo o 
Mundo mais de 22.000.

Portugal não ficou alheio a 
esse movimento de tão larga 
projecção social e, fundada a

primeira conferência vicentina 
em Lisboa no ano de 1859, con
tam-se actualmente am todo o 
País 800, com mais de 8.000 
membros irmanados na missão 
sublime de levar às famílias ne
cessitadas o auxílio m aterial e 
a palavra de salvação.

O primeiro centenário da ins
tituição em Portugal, das bene
m éritas Conferências, foi come
morado em Lisboa com diversas 
cerimónias e um s o le n e «Te 
Deum» na Sé, a que presidiu o 
Senhor Cardeal Patriarca de 
Lisboa.

Continua na 4.1 página

rio fazer reviver o amor ao lar. 
Incrementar a convivência fami
liar. Evitar que o marido vá pro
curar fora de casa, seja na sór
dida taberna ou no luxuoso clu
be, a distracção que pode encon
tra r  entre os seus.

Proporcionar-lhe ambiente que 
o prenda O comodidades que o 
impeçam de desejar outras...

Mas isto constitui um com
plexo problema, do qual, um dos 
ângulos m a i s  importantes se 
traduz em «habitação».

A deserção do homem do lar é 
resultante, muitas, muitas vezes, 
da a u  s ê n c i a  de comodidades 
atractivas as mais elementares,

Continua na 5.“ página
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—• O Conselho Económico reu
nido no Palácio de São Bento, 
sob a presidência do sr, prof. 
Oliveira Salazar, aprovou o pro
gram a e financiamento destina
do à execução do Plano de Fo
mento de 1960, na parte nelativa 
tanto à Metrópole, como ao Ul
tramar.

— O mesmo Conselho apro
vou, também, o programa de 
aplicação de capitais da Previ
dência, em 1960.

— Costuma ser o domingo 
mas, desta vez, foi o sábado, dia
14, que deu ao panorama dos 
fins de semana nas estradas por
tuguesas, as cores sinistras que 
o intenso tráfego rodoviário, es
tá  a provocar.

Do rescaldo trágico dess-e dia, 
resultaram  oito mortos e  vinte 
feridos; e dos hospitalizados, em 
Lisboa, faleceram no dia seguin

te, mais duas vítimas.
Dos acidentes de viação no do

mingo, 15, resultaram  oito feri
dos, felizmente sem gravidade.

—• Chegou na manhã de do
mingo, 15, ao porto die Leixões, 
o navio-hospital «Gil Eanes», 
que tendo percorrido este ano, 
quinze mil milhas, na missão de 

Continua na 2.“ página
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—  VIDA —
PROFISSIONAL

Médicos
Dr. Avelino Bocha

Barbosa
Das 15 ás 20 h. 

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

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

Dr. Fausto Neiva
Largo da Igreja, 11

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

Dr. A. Gonçalves 
de Azevedo
Médico-Especialista

Boca e Dentes — Prótese
Consulta^ às 3.*', 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 Reis, 134 — Montijo

Dr. Pinho e Melo
Consultas às Segundas, Quartas 

e Sextas 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 030 502 - 030 465 - 0*0 012

listltitn PollillÉD Nonlllense
Bua Bulhão Pato, 18
Consulta de Ouvidos, Nariz e 

Garganta

Dr. Emílio Alves 
Valadares

Todos os sábados, às 9 horas 

Análises Clinicas
Dr.“ Maria Manuela 

Quintanilha
Todos os dias, às 10,30 

Consulta de Oftalmologia
Dr. Elísio Morgado

Quintas-6;iras, 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 Matemidades de 
Paris e de Strasbourg.

De dta — 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. José Joaquim Marques, 231 

Telef. 030556 MONTIJO

Telefones de urgência
Hospital, 030 046 

Serviços Médicos Sociais, 030198 
Bombeiros, 030 048 

Ta*s, 030025 e 030479 
Ponte dos Vapores, 030 425 

Policia, 030 441

C Á M I L O
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complicado e necessário, 
afungentam da alma do po
vo brasileiro a ternura, a 
sublimidade, a carinhosa voz 
d o s  nossos antecessores, 
quando eles nos legaram to
da a riqueza da sua sensibi-

ade e da sua imaginação 
em termos de palavra escri
ta  susceptível de fazer vi
brar em qualquer lugar, e 
em qualquer tempo, todos 
os que não se despiram da 
sua qualidade humana.

A entrega das edições ra 
ras das obras de Camilo 
Castelo Branco ao museu de
S. Miguel de Seide revela 
quanta estima, quanto aprê- 
ço tem no Brasil o trágico 
autor do «Amor de Perdi
ção».

Aconteceu há pouco tem
po. De pasisagem em S. Pau
lo, o dr. Francisco Vieira 
Machado foi alvo de simpá
tica homenagem da parte de 
algumas das mais importan
tes personalidades da vida 
mental brasileira.

Nessa cerimónia, na apa
rência vulgar, saiu, porém, 
um gesto de delicadeza, de 
comunhão de sentir, e de 
amizade l u s o -  brasileira, 
que, unindo-se em S. Miguel 
de Seide ao recheio da Casa 
de Camilo, atestará pelos sé
culos fora o prestígio do au

tor das «Estrelas Funes
tas», no âmago da espiritua
lidade da nação irmã.

Durante a reunião de S. 
Paulo, o Embaixador Assis 
Chateaubriand, quis volun
tariamente mutilar a sua ri
quíssima colecção bibliográ
fica para que as edições ra
ras das obras de Camilo 
transitassem da sua biblio
teca, para a modesta casa 
de S. Miguel de Seide.

Não foi apenas uma gen- 
tilíssima oferta. Foi uma 
garantia d e continuidade 
portuguesa na alma brasi
leira. Foi toda a força do 
espírito de Camilo no Bra
sil moderno, que, bem pre
sente numa assembleia de 
intelectuais, arrancou mais 
este abraço de gratidão, no 
qual se estreitaram cora
ções brasileiros e portugue
ses, sob a emoção que irra
diando de S. Miguel de Sei
de, cobre o mundo lusíada.

14-11-59.
B. GUERRA CONDE 

JUNIOR — 
*********************** 

DEMOCRACIA DO SUL
É do nosso prezado colega «De

mocracia do Sul», de Évora, o 
oportuno artigo, que neste nú
mero transcrevemos na primeira 
página, sob o título de «O PRO
BLEMA HABITACIONAL».

Notícias Diversas
Continuação d& 1.° pág.

apoio aos navios da frota baca
lhoeira portuguesa, trazia na 
modemíssima e n f e r m a r i a  24 
pescadores, que adoeceram du
rante a dura faina da Terra No
va e da Gronelândia.

Além da valiosa assistência 
prestada às tripulações dos bar
cos bacalhoeiros, em toda a cam
panha piscatória, o «Gil Eanes» 
trazia um carregamento de 550 
toneladas de bacalhau seco.

— O novo hospital sub-regio
nal de Cinfães, (Douro), custou 
2.250 contos ei, ao ser inaugurado 
oficialmente no dia 15 do mês 
corrente, estava já  em pleno 
funcionamento,

— Deslocou-se, com sua famí
lia, a Muge, para participarem 
numa caçada oferecida pela 
Marquesa do Cadaval, o Chefe 
do Estado, contra-almirante, sr. 
Américo Tomás. O povo da lo
calidade, dispensou ao sr. Presi
dente da República, afectuosa 
recepção.

— O escritor Aquilino Ribei
ro, contra quem fôra instaurado 
um processo, sob a acusação de 
injúrias contra a  m agistratura, 
compareceu na secretaria do ter
ceiro juízo criminal da Boa Ho
ra, onde prestou caução no va
lor de sessenta contos, depois do 
que saiu em liberdade, a  aguar
dar a conclusão do processo.

— E stá a ser preparado o pro
gram a tomemorativo do primei
ro centenário da elevação de 
Setúbal, a cidade. No Município, 
realizou-se a primeira reunião 
de um grupo de setubalenses, 
que delineou o programa das 
celebrações.

—■ Cinquenta cooperativas de 
ollvicultores, funcionam já  em 
Portugal — informou o Secre
tário da Agricultura, sr. eng.°

Quartim Graça, ao inaugurar o 
novo lagar cooperativo da Vidi- 
gueira.

São em número de dez mil os 
olivicultores reunidos em coope
rativa, para  cujo desenvolvimen
to o Ministério da Economia, já 
contribuíra com 40.000 contos.

—■ Foi inaugurada há dias, 
pelo sr. Governador Civil de Vi
seu, eng.'1 Manuel Marques Tei
xeira, a nova estação dos Cor
reios de Moimenta da Beira.

— Com a  colaboração da avia
ção m ilitar bombeiros munici
pais e elementos da Defesa Civil 
do Território, realizou-se no Car
taxo, o exercício final do con
curso de primeiros socorros da
quela organização.

— Menos de um minuto, de
pois de ter sido dada a partida 
para o Sexto Grande Prémio 
Automobilístico de Macau, ruiu 
a «passerele», que fôra estabele
cida para perm itir o trânsito so
bre a pista. Ficaram feridas vin
te pessoas, embora sem gravida
de. Foi vencedbr da prova, o au
tomobilista Ron Hardwick, de 
Hongkong, num «Jaguar».

— No Pavilhão dos Desportos, 
do Porto, o Futebol Clube do 
Porto vai defrontar, a  5 de De
zembro, o Flemallois, campeão 
da Bélgica.

—- O Benfica, que está a re
modelar a secção de ciclismo, 
dispensou João Marcelino, Fer
nando Maltês, António Francis
co e António Cândido.

— A equipa de Portugal, cam
peã latina, europea e mundial de 
hóquei patinado foi a vencedora 
do Torneio da «Taça Latina», 
classificou-se em primeiro lugar, 
com 14 pontos, vencendo as equi
pas de Espanha, Itália e França, 
com classificação de elevado des
taque.

Comemorações 
da U n i v e r s i d

Évora acaba de viver uma ho
ra  alta, com as cerimónias leva
das a efeito dentro do progra
m a das comemorações centená
rias da sua Universidade, a  que 
se deslocaram o Chefe do Es
tado, Ministros, o Núncio Apos
tólico, lentes de Universidades 
portuguesas e estrangeiras, pre
lados e milhares de visitantes., 
é  que, mais do que evocar-se o 
centenário da fundação de uma 
instituição, sei evocara a histó
ria  de uma Universidade — tão 
brilhantemente afirm ada no Con
gresso Científico Internacional

- e que, nas palavras do Prof. 
Doutor Marcello Caetano, veio 
responder a certas preocupações 
espirituais e a determinados an
seios culturais da  vida portu
guesa, na época da sua criação, 
cumprindo admiràvelmente a 
missão que lhe incumbia.

As cerimónias, que culmina
ram  com um cortejo académico, 
semelhante ao que há quatro 
séculos desceu da  Sé à igreja do 
Espírito Santo e que foram das 
mais luzidas dos últimos tempos, 
m arcaram  sobretudo pelo a r so
lene das altas figuras que a  elas 
assistiram.

A chegada a Évora do Chefe do 
Estado assinalada por uma re
cepção entusiástica, foi depois 
calorosíssima, quando Sua Exce
lência, correspondendo aos aplau
sos do povo, se dirigiu a vários 
locais, durante a  sua permanên
cia ali.

Mas as comemorações da Uni
versidade de Évora, além do cor
tejo académico e da presença do 
Supremo Magistrado da Nação 
e de outras altas individualida
des, tiveram ainda outros moti
vos que as tom aram  numa m a
nifestação de projecção interna
cional.

Na verdade, integrado no pro
gram a das Comemorações do IV 
Centenário da Universidade de 
Evora, realizou-se um Congresso 
Científico Internacional, em que 
participaram professores cate
dráticos e de vários países, en
tre  eles o Prof. Pedro Calmon, 
Reitor Magnífico da Universida
de do Brasil e o Professor i ta 
liano Doutor Leo Magnino, que 
afirmou que a  alma de Coimbra 
e o espírito de Évora foram eles 
que animaram a acção dos mis
sionários portugueses, que desen
volveram um papel im portantís
simo no século XVI e no início 
do séc. XVII, pela difusão da 
religião cristã e da civilização 
ocidental e latina.

Em uma sessão solene acadé
mica, efectuada na Sala dos Ac
tos da Universidade, o Senhor 
Ministro da Educação Nacional, 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

FUTEBOL

DE
Por circunstâncias do nosso 

jornal há semanas ser composto 
e impresso em Beja, o que obri
gou a  antecipação da remessa 
do respectivo original, não foi 
possível a publicação do relato 
do prélio de domingo passado, 
entre as equipas do Clube Des
portivo de Montijo e o Sporting 
Clube Olhanense, de Olhão.

Ao nosso dedicado redactor, 
sr. A rtur Bastos Lucas e aos 
nossos estimados leitores, temos 
a pedir-lhes desculpas, dessa ines
perada contrariedade.

do IV Centenário
*

ade de (vora
refierindo-se à Universidade d( 
Évora e ao espírito que a enfot. 
mou, disse, por sua vez:

«Deste colégio de Évora e dou- 
tros saíram em busca do 
tírio para as Américas, para a 
vasta Ásia, para o Japão, cen
tenas de inacianos. Está tu* 
sintetizado na bela oração fúne
bre do Santo Fundador, pronun- 
ciada em 1557 — catedral 4 
nosso Estado da Índia, pelo Pa- 
dre Gonçalo da Silveira: «Ê-ine 
impossível enumerar toldos os 
títulos de gratidão contraídos 
pela nossa província de Goa pa
ra  com ele: foi ele quem nos deu 
tudo».

«Educar é sempre preparar 
uma missão».

Educar em colégio português 
é antes do mais preparar para a 
missão de ser português no Mun
do.

Essa missão a cumpriram mi
lhares de alunos deste colégio. 
Uns jesuítas e chamaram-se S,

• João de Brito; outros foram ora
dores e chamaram-se Bartolo
meu de Quental. Uns foram jo
vens, cabos de guerra e chama
ram-se D. Fernando de Castro; 
outros abençoaram o idioma nos 
louvores das glórias pátrias e 
chamaram-se Jacinto Freire de 
Andrade.

Oiçamo-lo numa referência ao 
cerco de Dio:

«A primeira coisa que 0 go
vernador perguntou foi se esta
va ainda a fortaleza por El-Rel 
Nosso Senhor, que o capitão res
pondeu que estava e estaria.

«E logo recebendo cartas sou
be da morte do seu filho D. Fer
nando de Castro, que recebe» 
com tan ta  importância que os de 
fora lhe não conheceram mudan
ça no rosto ou nas palavras, co
mo se fora fraqueza parecer ser 
pai ou indignidade ter afectos 
de homem».

Senhor Presidente da Repúbli
ca: E o cerco de Dio foi levanta
do!.

Cabeção [M óra] 

Cantino-fscolor
Com a  devida vénia, transcre

vemos do importante diário «0 
Século», de 6 do corrente 
a seiguinte local:

DONATIVO DE 2 5 0  CONTOS, 

PARA A CONSTRUÇÃO & 
UMA CANTINA ESCOLAR 
EM CABEÇÃO.

O sr. Ministro da Educação 
recebeu ontem no seu gabinete 
o sr. António Lopes Aleixo, Que 
lhe foi entregar um chéque de 
duzentos e cinquenta contoSi 
destinados à construção de u*a 
cantina escolar em Cabeção, con- 
celho de Móra, distrito de Svoft 
à qual deverá ser dado o noWe 
de «Josefa da Conceição 
Lopes Aleixo».

Encontrava-se presente, 0 di
rector-geral interino, do Ensis° 
Primário, sr. Dr. Joaquim GoWes 
Belo.

O sr. Professor dr. Leite P® 
to, agradeceu em nome do 
vemo, tão importante donativ0-
dizendo que esta simpática deli
beração, merecedora dos mai°reS 
elogios, era digna de ser segu‘ 
da por outros beneméritos, P°lS 
tinha por fim beneficiar dezen^ 
de crianças.

(E.)
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Fizeram anos

_  No dia 25, perfez 71 anos 
0 nosso dedicado assinante e 
jjúgo, sr. Francisco da Luz Cla- 
ra, residente em Lisboa.

Fazem anos

_  Nd dia 27, soleniza o seu 
10.» aniversário o menino Cris- 
tóvão, António Rodrigues As- 
cenfiâo, estimado neto da nossa 
dedicada assinante, sr.“ D. Alda 
da- Veiga Marques Rodrigues.
_  No mesmo dia, completa 24 

anos, a . sr.* D. Maria Antónia 
Pereira, estimada filha do nosso 
prezado assinante, sr. Miguel 
Pereira, proprietário da «Antiga 
Adega Cabaço», da Baixa da Ba
nheira.
— Na mesma data, o menino 

Gil Manuel Ladislau, filhinho do 
nosso estimado assinante, sr. Gil 
Ladislau.
— Em igual data, perfaz cin

co ;anos de idade a gentil meni
na Ana Bela dos Santos Baeta, 
filha estremecida do nosso bom 
amigo ,e colaborador, sr. Eduar
do dos Santos Baeta.
— Ainda na mesma data, 

completa o seu 72.° aniversário 
o .nosso estimado assinante, sr. 
José Narciso Ferra Júnior.
— No dia 28, a menina Maria 

Alice Martins Pinto da Veiga 
Marques, filha do nosso dedica
do assinante, sr. Francisco Pinto 
te Veiga Marques.

— No cia 29. a  menina Ma
rta Valentina Relógio Santos, 
neta da nossa estimada assinan
te, sr.» D. Llbia Cardeira Reló
gio.
— Em igual dia, o menino 

Custódio Manuel Ramos Dias 
Iça, bisneto do nosso dedicado 
assinante, sr. Francisco Manho
so Iça.
— Ainda no mesmo dia, com

pleta o seu 27.° aniversário a 
».'* Dr.“ D. Maria Cristina da 
Paz, sobrinha da nossa prezada 
assinante, sr." D. Cristina Cb®i- 
®ia, residente em Vila Franca 
to Xira.
— No dia 30, a  menina Car- 

de Sousa Bárbara, filha do
Wsso estimado assinante, sr. 
fosé Francisco Gervásio Bárba
ra. ■
A todos os aniversariantes e 

“as famílias, apresentamos as 
felicitações.

SECÇÃO DE GINÁSTICA
Do Clube Desportivo òe Montijo

A Secção de Ginástica desta 
colectividade montijense, no in
tuito de alcançar cada vez maior 
âmbito nesta modalidade, e ser
vir melhor a  Educação Física lo
cal, informa todos os interessa
dos, que a partir do pretérito dia
9 do corrente mês, o seu Ginásio 
passou a funcionar, com o se
guinte horário e classee:

AULAS AS 2.“* 4.™ e 6.°* feiras 
Infantil (mista, dos 3 aos 7 
anos); das 16,15 às 17,10 h.; 
Infantil (mista, dos 7 aos 12 
anos); das 17,20 às 18,15 h.; 
Homens, das 18,25 às 19,20 h.

A Secção igualmente informa 
que, no propósito de bem servir 
a todos os interessados, tem 
abertas as inscrições para uma 
segunda aula da Classe de Ho

mens, às 2.°*, 4 ."  e 6.“‘ feiras, 
das 20 às 20,55 horas.

N a época que agora esta sec
ção iniciou, serão atribuídas as 
medalhas de assiduidade e apro
veitamento, para todas as clas
ses que serão dirigidas pelo dis
tinto professor, sr. Domingos do 
Rosário.

A prática da ginástica, pro
porcionará o mais alto nível de 
saúde e optimismo, a todos os 
seus praticantes.

Para  informações e respecti
vas inscrições, poderão todos os 
interessados dirigir-se à sede 
deste Clube, na Rua Almirante 
Reis, 52.-1.°, ou à Papelaria Lu
so, na Rua José Joaquim Marques. 
180, desta vila, ou ao próprio 
Ginásio da colectividade, satis- 
fazendo-se ali as formalidades 
necessárias para essas inscri
ções.

A CAPRICHO M O IT EN S E 
DA M O ITA 00 R IB A TEJO
Recebeu novo auxilio 
do  Estado

Para  correr à ampliação da 
nova sede da Sociedade Filar
mónica Caprico Moitense, vai 
esta veneranda colectividade, re
ceber do Estado uma compartici
pação de 70 contos, subindo as
sim a 260 contos o valor do au
xílio concedido pelo Governo da 
Nação.
Esgotos da zona do Parque Mu

nicipal de Montijo
Foi reforçada com 71 contos, 

a comparticipação de 40.000$00, 
concedida há tempo ao nosso 
Município, para a execução da 
obra de esgotos na zona do Par
que Municipal, desta vila.

Cinema-Teatro Joaquim 
d’Almeida

Por não ter sido possível à ge
rência deste conceituado Cine
ma, fomecer-nos até ao penúl
timo sábado, dia 14, o progra
m a dos dios 2 1 a 26 do mês cor
rente, fomos forçados — mau 
grado nosso —, a privar os nos
sos prezados leitores da sua pu
blicação; de cuja falta  nos cum
pre pedir-lhes as devidas descul
pas.

tevd.° Padre António Gomes Marques
Tendo servido como coadjutor, 

^ freguesia do Divino Espírito 
Santo, desta vila, acaba de ser 
r,otneajdo pároco das freguesias 

Abrigada, Cabanas de Torres, 
® Santa Quitéria de Méca, 

c°ncelho de Alenquér, o revd.
Ota

padr,
íue

’e António Gomies Marques, 
com satisfação geral, aqui 

^reeu o seu múnus sacerdotal, 
^ante quatro anos.
Pessoa de extrema afabilida- 
‘ deixou vivas simpatias entre 
P°pulação montijense; e, a 

■W&m «a  Província» fica reco- 
ecMa pela sua dedicada cola-

$M p.
”.9 nosso semanário, felicitando 

n°Vo pároco, pela distinção 
118 agora lhe foi conferida, au- 

um futuro venturoso,

sob os eflúvios divinos, no pros
seguimento da sua zelosa mis
são de sacerdócio.

Como despedida dos seus pa
roquianos, delebra-se missa so
lene na igreja matriz, desta vi
la, no próximo domingo, dia 29, 
pelas 10  horas.

Para  acompanhar à Abriguda 
o novo pároco, revd.0 padre An
tónio Marques, para a entrada 
na nova igreja paroquial nesse 
dia, está aberta a inscrição de 
todas as pessoas amigas, no Se
cretariado Paroquial de Monti
jo, até ao dia 25 deste mês, sen
do admitidos adultos e crianças 
nessa interessante visita à linda 
região ôo Alto Concelho de 
Alenquér, cheia d e encantos e 
formosura.

PELfí impRcnsfí
“ N O T Í C I A S  
d a  A M A D O R A »

Completou o seu primeiro ano 
de publicação o nosso prezado 
colega «Notícias da Amadora»,
— mensário de excelente apre
sentação gráfica, que se publica 
na progressiva vila do mesmo 
nome, — pertencente ao conce
lho de Oeiras, competentemente 
dirigido pelo sr. António de Je
sus, também seu proprietário e 
editor.

Por motivos diversos, entre os 
quais, o de maior evidência, é a 
falta  de auxílio por parte dos 
seus conterrâneos, — o que é 
sempre lastimável — tem o «No
tícias da Amadora» deparado 
com grandes dificuldades, a pon
to de já  te r chegado a anunciar, 
a sua possível suspensão.

Fazemos ardentes votos, para 
que tal não venha a  suceder e o 
simpático colega, não só conti
nue a  singrar, mas se torne tam 
bém ean quinzenário, como é de
sejo do seu ilustre Director e 
valoroso jornalista.

" f A R O L I T O  ^ a t m á c i a s  d e  § e t V i ç t y

Sua Eminência o Sr. D. 
Manuel Gonçalves 
Cerejeira, é Car- 
deal-Patriarca d e  
Lisboa há trinta 
anos

Completaram-se na quar- 
tarfeira, 18 do corrente mês, 
trin ta  anos sobre a data em 
que o Papa Pio XI, nomeou 
Patriarca de Lisboa o sr. D. 
Manuel Gonçalves Cerejei
ra, que ocupava anterior
mente, desde Março de 1928,
o cargo de Arcebispo de Mi- 
tilene.

«A Província» interpre
tando os sentimentos cató
licos da população monti
jense, apresenta respeitosos 
cumprimentos filiais ao ilus
tre antístite, pelo aniversá
rio, há pouco ocorrido^

Editado pelo Centro Extra- 
-Escolar n.° 4, da Mocidade Por
tuguesa, na TRAFARIA — AL
MADA —■, recebemos, há dias, o 
primeiro n.° de Outubro findo, 
do «jornal de parede», sob este 
título, do activo farol de cultura 
dos seus filiados, sob a direcção 
dos nossos prezados amigos e 
srs. Carlos Alberto dos Santos, 
Neves e Francisco M. Fernandes 
Cardoso; este, há pouco nomea
do, por Ordem de Serviço do 
Comissariado Nacional da Moci
dade Portuguesa, como seu Di
rector do Centro, interino.

E uma interessante publicação 
de seis páginas, para a finalida
de educativa da juventude, pelo 
que a  recomendamos aos nossos 
leitores, bastando pedir a  sua re
messa à Direcção daquele Cen
tro.

Agradecendo a  gentileza da 
sua visita, felicitamos os seus 
prestimosos dirigentes e colabo
r a d o r e s , auspiciando-lhes o 
maior grau de venturas e pros
peridades na sua relevante mis
são.

Leia na quarta página
REPORTAGEM DAS CE
RIMÓNIAS DA INAUGU
RAÇÃO DA REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
E PARTICULAR,

EM  P E G Õ E S :  
CRUZAMENTO E ES

TAÇÃO. _______

F e d e r a ç ã o  
P o r tu g u e s a  
d a s  C o l e c t i v i d a d e s  
de  C u ltu ra  e R ecre io

Inauguram-se hoje, dia 26 em 
Lisboa, pelas 21,45 horas, os 
grandes melhoramentos efectua
dos na sua sede, com uma sessão 
solene, presidida por Sua Exce
lência, o sr. Presidente da Repú
blica e com a  assistência de al
tas individualidades oficiais.

Agradecendo reconhecidamen
te a gentileza do convite rece
bido, tencionamos referir-nos de- 
senvolvidamente à importância 
dos melhoramentos agora leva
dos a efeito, na sede da Central 
Recreativa, da capital do nosso 
País.

Nova Campanha Ula famosa FA
RINHA 33 que oferece os mais 
úteis e interessantes BRINDES 
SÒMENTE EM TROCA DAS 
CAIXAS V A S IAS :

De 15 de Outubro de 1959 a
29 de Fevereiro de 1960 damos, 
excepcionalmente, por:
5 Caixais — 1 moderna escôva 

d! Nylon com cabo para toillete. 
10 Calixas — 1 Tijela de plástico 
de cerca de 1 litro.
10 Caix&s -— 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 plálstico 
(de 2 côres) para lavatório.
40 Caíxats — 1 Pasta Moderna 
para documentos ou livros com 
fecho eclair.

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

NOVEMBRO

5.*-feira, 19 — DIOGO
Telef. 030032

6.‘-feira, 20 — GIRALDES
Telef. 030008

Sábado, 21 — MONTEPIO
Telef. 030035

Domingo, 22 —> MODERNA
Telef. 030156

2.‘-feira, 23 — HIGIENE
Telef. 030370

3.“-feira, 24 — DIOGO
Telef. 030032

4.‘-feira, 25 — GIRALDES
Telef. 030008

5.‘-feira, 26 — M O N  T E - P I O
Telef. 030 035

6.”-feira 27, — M O D E R N A
Telef. 030156

Sábado, 28 — H I G I E N E
Telef. 030 370

Domingo, 29 —- D I O G O
Telef. 030-032

2.»-feira, 30 — G I R A L D E S
Telef. 030 008 

DEZEMBRO
3.°-feira, 1 — M O N T E - P I O

Telef. 030 035
4.‘-feira, 2 — M O D E R N A

Telef. 030156 

♦ ♦ ♦
^ o l e t í m

HORÁRIO DAS MISSAS
5.“-feira, 26 — às 8, 9 e 9,30 h.
6.‘-feira, 27 — às 8,30; 9 e 9,30 h.
Sábado, 28 — às 8,30; 9 e 11,30 h.
Domingo, 29 — na Igreja da Mi

sericórdia, às 8 n.; 
na I g r e j a  Paro
quial do Samouco, 
às 9 h.; na Cape
la do Afonsoeiro, 
às 9 h.; na Igreja 
Paroquial de Mon
tijo, às 10 h. (Mis
sa Solene) e 11,30
h.; no Santuário 
da A t a l a i a ,  às
10,30 h.;

Festa Associativa

Sociedade Filarm ónica 
1 .°  de Dezembro

Realizou-se no domingo, 15 do 
corrente, no salão de festas des
ta  prestimosa agremiação musi
cal e recreativa da  nossa vila, 
uma animada «soirée» dançante, 
à qual deu a sua brilhante cola
boração, a conceituada « conhe
cida Orquestra «Eldorado», de 
Montijo.

Agradecemos a gentileza do 
convite endereçado «A Provín
cia» e pela aproximação do 105.° 
aniversário da fundação da glo
riosa Sociedade Filarmónica i.‘ 
de Dezembro, antecipamos a» 
nossas saudações, por táo bri
lhante facto na sua rejuvenesci 
-ta existência. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
TRESPASSA-SE

ANTIGA CASA DAS NOVI
DADES Rua Almirante Cândido 
dos Reis, n.°* 57-59, com três mon
tras.

Situada no melhor local da Vila, 
serve para qualquer ramo.

Trata Francisco Vicente Lucas, 
na mesma rua, n.° 56 - MONTIJO.
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F U T E B O L
Campeonato Nacional da 2.a Divisão (Zona Sul)

MONTIJO, 0 -  BARREIRENSE, 1
0  Árbitro' e Mascarenhas, ganharam o jogo 

Crónica do nosso redactor ARTUR LUCAS

DO A f O N M O  ( montijo)
Pelo que se viu de principio, 

nada faria supor que o finál, se
ria assim.

O sr. Anacleto Gomes entrou 
em campo, dando a ideia de es
tai' absolutamente à altura d ) 
encontro; apitando sempre que 
necessário, procurando reprimir 
qualquer esboço de jogo menos 
correcto, e, procurando colocar- 
-st de maneira a  poder descer 
nir convenientemente as jogadas; 
de choque. E verdade, que apitou 
muito, mas não é menos verdade 
também, que se tratava de p a r
tida difíciL

No entanto, na segunda parte 
e quando o prélio se aproximava 
áo final, o sr. Anacleto Gomes 
errou com frequência,mantendo- 
-se absolutamente alheio ao.s 
seus auxiliares, desorientando-se 
a ta l ponto, que estando na linha 
de jogada, em que, um defesa do 
Barreirense sal i ou de braços no 
ar, procurando blocar a bola den
tre da sua grande área, tocan
do-a com as mí.os, necessitou dfl 
representar a comédia, de ir 
consultar o seu auxiliar, para sa
ber se era «pénalti», ou não.

A grande puiialidade foi um 
facto. Não quiz, porém, o sr. á r
bitro que o fôsse, e é tudo! Ge- 
ram-se conflitos, protestou-se. 
Tudo em vão! No critério (?) dc 
juiz, não foi e, não foi mesm i

Logo de seguida outro êrro, o 
anular o segundo golo ao Barrei
rense por fora de jogo inexis
tente, porquanto a bola veio de 
Radol para o jogador quê m ar
cou, portanto não havia fora de 
jogo.

Ou havia, sr. árbitro? O jogo 
foi bem disputado, durante toda 
a partida, registando ataques al
ternados dum e doutro lado, sen
do no entanto e justo se torna 
assinalar, os a,taques montijen 
ses mais perigosos, muito em
bora Arsénio fôsse figura deco
rativa; isto é, contou-se sempre 
com menos um avançado.

A partida foi disputada com 
ardor, com vontade, com viri
lidade; mas, áparte um ou outre 
acidente de somenos importân 
cia, foi correcta.

Conquanto a preocupação das 
duas turmas, fôsse jogar sobre a 
defesa, dispuseram sempre de 
elementos a  maio campo, que f i 
zeram s e m p r e  a necessária 
transposição de logo, da defesa 
para o ataque.

Embora a defesa do Barreiren
se, fôsse a mais castigada, am
bos os guarda-rêdes, tiveram tra 
balho aturado de que se hóuvr- 
ram à contento; no entanto 
Bráulio, ao executar defesa difí
cil, caiu, mal tendo sido assisti
do dentro do campo pelo espaço 
dr cêrca de quatro minutos; cor. 
tinuando, para a breve trecho 
ser substituído pelo suplente.

O jogo foi-se desenrolando 
sempre, ha toada de parada e 
resposta até que, pela primeira 
vez que Mascarenhas esteve à 
vontade, marcou o golo que di
tou a  vitória da sua equipa, em
bora Redol tudo fizesse para 
obstar à sua marcação.

O Barreirense, para quem o 
empate servia, ievou o jogo sem 
pre com demoras excessivas 
atirando os seus jogadores as bo - 
las para  fora, sempre que o ár 
bitro apitava, para m arcar qual
quer falta, dando assim uma fal 
sa noção do respeito, que deve

ao público que paga o seu bilhe
te.

Isto, tudo feito perante a in
compreensível passividade do ár 

, bitro.
A vitória, premiou a equipa 

com mais sorte e que mais fo: 
ajudada. Contudo, quer-nos pa
recer, que o empate estaria mais 
certo.

No Barreirense, gostámos de 
Bráulio, Pinto, Cnõro e Masca
renhas, pelo golo .que marcou.

Nos montijenses, REDOL. .  
SANTANA, .MANUEL LUIS 
ANDRE e ALEIXO, foram os 
melhores.

Continuamos a não compreen 
der a insistência de pôr S erra
lha no lugar de defesa, porquan
to é tão manifesta a  dificuldade 
do jogador em se adaptar, como 
é manifesta a sua falta  a meio 
campo.

Da arbitragem, já dissemos 
o suficiente. No entanto, sempre 
registamos que só deu dois m - 
nutos, além do tempo regulamen 
tar, e fez comédia a mais ao 
mostrar-se receoso de sair do 
campo. Seria a sua consciência a 
manifestar-se, apontando-]he os 
êrros cometidos ?

As turmas alinharam:
MONTIJO: ítedol; Serralha e 

Barrigana; Santana, Manuel Luís 
e André; Mora, Pinto, Arsénio. 
Custódio e Aleixo.

Barreirense: Bráulio; Fanéci 
e Ezequiel; Lenine, Pinto e Amil- 
car; Madeira, Correia Onõro, 
Mascarenhas e Lito.

Foi árbitro, o sr. Anacléto 
Gomes, de Lisboa.

Resultados doutros jogos:
Para  o Campeonato Distrital da 

Reservas: Montijo, O-Barreiren- 
se, 1 .

P ara  o Campeonato Distrital de 
Júniores: O Montijo deslocou-se 
ao Seixal, onde venceu, por 4 a  l.

P ara  o Campeonato Distritai 
de BASQUETEBOL: O Montijo 
deslocou-se a Setúbal, onde ven
ceu o Vitória Futebol Clube, por 
38-37.

D esporto s
BASQETEBOL

0  Campeonato Nacional da
1 Divisão, será disputado 

em moldes diferentes
Ficou resolvido no último con

gresso da Federação Portuguesa de 
Basquetebol, entre outrou assuntos, 
o da nova forma de se realizar o 
Campeonato Nacional da I Divisão.

Assim, está assente que o Cam
peonato começará na primeira se
mana de Janeiro próximo, com a 
comparticipação dos seguintes Ciu- 
bsl:: Barreirense, Benfica, Sporting, 
Académica, Porto e Vasco da Ga
ma, todos referentes ao «Nacional» 
(fase final) da época passada; e, 
ainda de mais dois, a apurar dos 
vencedores das seguintes «poules»: 
GALITOS (AVEIRO); FIGUEI- 
RENSE (COIMBRA); e BOA- 
VISTA (PORTO), na zona Nor
te; BELENENSES (LISBOA) ; 
DESPORTIVO D E  MONTIJO 
(SETUBAL); FARENSE (AL
GARVE), no Sul.

Desta forma, o Campeonato Re
gional perde grande parte do inte
resse, que lhe é peculiar pois dei
xa de ter importância para o apu
ramento das equipas, que viriam a 
disputar o ingresso à I Divi):ão.

José Rosa

ESPECTÁCULO PELO «GRU
PO CÉNICO OPERÁRIO SA- 
MOUQUENSE» — Na sede da 
Sociedade Recreativa Progresso 
Afonsoeiro, d e s t a  localidade 
montijense, realizou-se no do
mingo, dia 15, em «soirée», como 
festa de amadores, a apresenta
ção da vistosa opereta regional, 
em 3 actos «A BRUXA» origi
nal de Henrique Luso e Luís Cal
deira, com música de A. Júlio 
Machado, cujo desempenho foi 
muito ovacionado, por vezes.

A encenação foi dirigida pelos 
seus ensaiadores srs. Manuel de 
Almeida e Manuel Póvoas Fer
reira, com cenários do amador 
montijense, sr. Manuel Gaspar.

Em «fim de festa», foi desem
penhado um animado acto de va
riedades, que constou da bonitos 
números, que foram musicados 
brilhantemente pela Orquestra 
Típica Samouquense «Os Satéli
tes», dirigida pelo seu regente, 
sr. Armando Iça.

O espectáculo decorreu a con
tento do público, e afora alguns 
«peíquenos senões», próprios de 
amadores, devemos aplaudir a

Realizou-se no passado domin
go, dia 22, a  inauguração da re
de de iluminação pública e parti
cular, nos lugares de Pegões-Es 
tação e Pegões-Cruzamento, da 
freguesia de Canha, deste conce
lho.

Para o efeito, deslocou-se aque 
la região o sr. José da Silva Lei
te, digno Presidente da Câmara, 
vereadores e outras individuali
dades, que eram  aguardados em 
Pegões-Cruzamento, pela Junta 
de Freguesia de Canha, Comis
são de recepção « muitos popu
lares.

Formado o cortejo, este se
guiu para Pegí es-Estação, onde 
foi feita a recepção às entidades 
citadas.

Daqui seguiu o cortejo para o 
limite do concelho, onde aíi 
aguardou a  chegada do Ex.mo 
Si. Dr. Miguel Bastos, ilustre 
Governador Civil do Distrito.

Apresentados os cumprimen
tos àquele magistrado, rfllgressou- 
-se a Pegões-TJstação, onde se 
realizou uma sessão solene pre
sidida pelo sr. Governador, ten
do então usado da palavra o 
sr. Ilidio da Costa Matos, pela 
população de Pegões, José Car 
deira Alves, pela Junta  de Fre
guesia de Canha; e, o sr. José da 
Silva Leite, digno Presidente do 
Município.

Em seguida, a. sessão foi en
cerrada pelo sr. Governador Ci
vil, com palavras de fé nos des
tinos daquela região e de felici
tações, pelo melhoramento ali le
vado a efeito.

Depois, procedeu-se à inaugu
ração solene da rede de Pegões- 
-Cruzamento, a que se seguiu 
igualmente, cerimónia idêntica, 
em Pegões-Estação.

As cativantes cerimónias des
te dia, finalizaram com um lauto 
copo de água, oferecido pela po
pulação local e sarvido por gen-

sua actuação e incentivá-los pa
ra  que prossigam, ao lembrar
mo-nos que alguns grandes vul
tos da actualidado como: João 
Villaret e outros artistas deram 
os seus primeiros passos na vida 
teatral, depois de pisarem os ta 
blados das pequenas sociedades 
de recreio.

Ao que nos consta, o mesmo 
grupo cénico foi convidado para 
levar à  celna no salão de festas 
da Banda Democrática 2 de Ja 
neiro, de Montijo, a mesma ope
reta aqui exibida, pelo que so
mos a  desejar-lhe uma casa re
pleta de assistentes, com geral 
satisfação para todos: — ama
dores do Samouco, elementos 
musicais da Orquestra Típica e 
massa associativa da Banda De
mocrática do Montijo.

Tencionamos apresentar no 
próximo número de «A Provín
cia» uma crítica mais desenvol
vida deste valioso espectáculo 
e amadores, para a qual solici
tamos a devida e boa compreen
são dos nossos leitores.

tis meninas daquela região.'
Estes actos de regosijo para 

os habitantes de Pegões, foram 
abrilhantados pela laureada Ban
da da Sociedade Filarmónica 1.° 
de Dezembro, de Montijo.

«A Província» saudando a po
pulação do região em festa, fe 
licita-a pelo melhoramento ali 
levado à prática, e associa-se ju
bilosamente à  gratidão que os 
seus habitantes testemunharam 
ao Município de Montijo, — nas 
pessoas das individualidades re- 
preseíitativas ali presentes — e 
ao ilustre Chefe do Distrito de 
Setúbal, pelo se patrocínio para 
tal realização.
* * * * * *  * * * * * * * *  

CENTENÁRIO  
VICENT1NO

Continuação da 1.“ pág.

Das palavras que Sua Eminên
cia escreveu a  propósito do cen
tenário decorrente, transcreve
mos:

«È caractetrístico das Confe
rências praticar o Evangelho co
mo queria Nosso Senhor, isto é: 
que a mão esquerda não saiba o 
que faz a direita. Praticam-;io 
humildemente os Vicentinos, le
vando nas mãos o coração. Mais 

que prègação da Mensagem do Di
vino Mestre, a  sua acção quer ser 
testemunho: prega realizando-a. 
O Vicentino dá-se; é essencial o 
encontro do seu coração cristão 
com os corações com fome de 
auxílio ou de amor. As grandes 
obras de assistência ou de edu
cação podem se(r para ele uma 
tentação; o seiu caminho é este: 
ir pessoalmente servir o Senhor 
naquele em que o Senhor conti
nua a paixão. Há muitos luga
res e missões na casa do Pai».

A “  M E N S A G E M " DE

FERNANDO
PESSOA

Vinte e cinco anos passara® 
sobre a primeira edição da «Meu. 
sagem» de Fernando Pessoa, t 
esse livro, um dos mais dlscu- 
tidos de sempre, pelo seu valor 
intrínseco e porque, nele, m 
poeta modernista serviu uma 
métrica e uma temática tradi
cionais, esse livro continua ie 
pé.

Prémio do S. N. I., a «Mensa
gem» é um dos nossos livros 
mais belos, se não o mais belo 
dos últimos vinte e cinco anos, e 
um dos marcos notáveis de toda 
a nossa literatura. Depois de «Os 
Lusíadas», a «Mensagem», 
quele poeta que a  si próprio st 
visionara o «supra-Camões>, _ 
é um dos momentos mais altos 
da poesia portuguesa e um llvn 
sagrado de lusitanidade.

«ó mar salgado, quanto no 
[teu sal

São lágrimas de Portugal:;.

lê-se em «Mensagem». E todo o 
livro é um Portugal em gesta, 
heróico, sublime, desdobrando-se, 
numa revivescência das Desco
bertas, por todos os continentes, 
através" de todos os mares.

O «Mostrengo de lá do fini 
do m ar — um das mais belas 
recriações poéticas de «Mensa
gem» — bem quereria deter os 
passos do homem: mas o poeta, 
forte, impregnado de todo um 
sentido da mais viril plenitude 
da Raça, g rita  que, ao cabo do 
leme, ele é a vontade de «El-Rei
D. João Segundo»; ele grita que 
é Portugal que vai ali.

Por cruzarmos o mar, e o mar 
ser nosso,

«muitas mães choraram,
«muitas noivas ficaram Pcr 

[casam,

Mas Portugal desvendou os 
mistérios do «Horrendo», do «Te
nebroso» e foram Camões, no® 
«Lusíadas», e Fernando Pessoa, 
em «Mensagem», que melhor » 
cantaram nos versos mais belo* 
e na vibração mais heróica. Pe' 
1 > que não pode ficar esqueci* 
Fernando Pessoa, neste mom®' 
to que é assinalado pela pas®’ 
gem dos vinte e cinco anos di 
primeira edição do seu l i 
mais português, um dos UvroS 
sagrados da comunidade lusla®

Máquinas de tricotar 

K n i 11 a x
vendas com facilidades de pagam® 10

Agente em Montijo: 
Maria Teresa Rosado 

Gouveia 
Rua José Joaquim Marqu^ 
30 — Montijo

COMPRA-SE
PRÉDIO 

Informa-se nesta redacÇ&'

Trespassa-se
CASA DE VINHOS E C p f  

DAS, com habitação e adega- 
taise na Rua Almirante
— Telef. 030134 — MONTIP

(E.)

A ELECTRIFICAÇÃO DE
Pegões-Estação e Pegões - Cruzamento,
tornou-se uma realidade, por iniciativa da Ju n ta  
de Freguesia de Canha e da valiosa colaboração 

das entidades superiores. ^

j
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o a o
FEST Amma

Q goô cie ^Setúbal
— A delegação da F. N. A. T„ 

m Setúbal, promoveu no corrente 
mês, as seguintes sessões cinema- 
tográficas, dedicadas a sócios de 
alguns organismps culturais deste 
Distrito e seus familiares.
Dia 21 — Casa do Povo — C. 

A, T. da Mundet, no Seixal; Dia 22 
_ Casa do Povo de Amóra; 
Dia 24 — Casa do Povo de Canha; 
Dia 26 — Casa do Povo da Quinta 
jo Anjo. Todas estas sessões, ti
veram início à!3 21 horas, sendo 
exibido o filme «Homens de Ama- 
nhã» e vários documentários.

■'"V

— 0 Cine-Clube de Setúbal pro
moveu no dia 25 do corrente, na 
sede do Clube de Campismo de Se
túbal, a sua 15.“ sessão de forma
to reduzido.

/W

— Iniciaram-se, com satisfatória 
frequênciâ  de filiados, as aulas de 
ginástica educativa, do Centro Ex- 
Ira-Escolar n.° 1, da M. P. de Se
túbal, no respectivo Ginásio, que 
este ano têm o seguinte horário: 
às 3." feiras, às 21 h„ para a 
tlasse de infantes, tob a orientação

Instrutor António Egídio Ra- 
«  e às 5.“  feiras, pelas 7 h., pa
ia o5 escalões de vanguardistais e 
cadetes, sob a orientação do prof. 
de E. F„ sr. Domingos do Rosá-

A v

Comemorando o 104.° aniver
sário da fundação do Clube Setu- 
lalense, realizou-se no dia 21 do 
torrente no aalão de festas deste 

e um animado baile que foi abri- 
lantado pelo Conjunto «EUGB- 

MACHADO». Presta o seu 
®ncurso a esta festa a distinta can- 
Çonetista da E. N„ Maria de Fáti- 

Bravo.

■ Após um período de exercí- 
00 de comissão directiva do Real 

« «Os Celtas», de Setúbal, foi 
teta a nova direcção deite clube 
P°Pular, a qual ficou asisim cons- 
"lu'da: Presidente — António Tra- 

: Vice-Presidente — Armin- 
{° Nascimento; 1 .° Secretário — 

Oliveira; 2.° Secretário — 
Jonso do Carmo; Vogais — José 
^  António Russo, António 
Walo e Fernando Ataíde. Como

Agente de secção desportiva, foi 
,0®eado o sr. Adriano Rocha. Fe

licitamos os novos dirigentes deste 
clube popular de Setúbal.

—• Assumiu a;S funções de Chefe 
da Secção de Proceosos do Tribu
nal do Trabalho de Setúbal, o sr. 
Artur Pontes da Piedade, o qual 
vinha exercendo o cargo de escri
turário da 1.* classe, no Tribunal 
do Trabalho de Lisboa.

À cerimónia da posse assistiram 
os magírtrados e funcionários do di
to Tribunal. Ao empossado deseja
mos inúmeras felicidades, no desem
penho da5 suas novas funçõa:.

— Os dirigentes e associados do 
Real Clube «Os Celtas», de Setú
bal, reuriiram-se no domingo 15, 
num jantar de confraternização no 
Retiro de S. Braz, nelta cidade. 
Na altura dos brindes, usaram da 
palavra 0;S dirigentes José Peres, 
António Borda'o e Fernando Ataí
de, vogais do clube; e o 1 .° secre
tário, Rui Oliveira que puzeram 
em destaque as actividade^ pratica
das por este nóvel clube popular.

Seguiu-ae o vice-presidente Dr. 
Armindo Nascimento, que realçou a 
***>11* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

camaradagem existente; tendo en
cerrado a série de brindes pelas 
prosperidades do clube, seus asso
ciados e famílias, o presidente Dr. 
António Travassos, que pediu que 
exista sempre união e amizade, pois 
que a união faz a fôrça.

— A Agência de Viagens e Tu
rismo Belos, organizou no dia 22 
excursões a Lisboa, por ocasião do 
Belenenses-Vitória.

— O Agrupamento do Corpo Na
cional de. Escutast da Moita do Ri
batejo, recebeu no passado domin
go 22, a v&ita do Real Clube «Os 
Celtas» de Setúbal.

Pélas. 15 horas, disputou-se no 
campo de jogos do C. N. E„ um 
jogo de voleibol, entre aquele, agru
pamento e a turma dos «Celtas».

Rui Oliveira

MONTIJENSE :
Colabora 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!

Baixa da Banheira
CONTINUAM POR SINALI

ZAR OS POSTOS ESCOLARES 
LOCAIS — Já não é a primeira 
nem a segunda vez, que focamos 
êste acsunto, mas parece, que infe
lizmente, até esta data, os nossos 
pedidos de providências não têm 
chegado ao conhecimento, de quem 
de direito...

A Baixa da Banheira, como a 
Ex.ma Junta Autónoma das Estra
das bem o sabe, é atraveiisada pe
la Estrada Nacional; e que em cuja 
via, funcionam há já muitos anos, 
dois postos escolares, distanciados 
um do outro, umai; escassas deze
nas de metros.

Pois, como acima intitulamos, 
voltamos a repetir: «continuam por 
sinaiizat êsfeis posto$ escolares»; o 
que, não se admite numa localidade 
aonde o trânsito de tôda a espécie 
de veículos, é enormíssimo 1

E por tal motivo, chamamos a 
atenção do Organismo respectivo, 
para que sejam mandadas colocar 
as placas necessárias, sinalizando 
Ob referidos postos escolares!

Assim o esperamos... 

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

fundo Distrital da Luta contra a Tuberculose
Terminamos nesta sema

na a publicação da lista de 
is-ubscritores e respectivos 
donativos, par a intensifi
cação do Fundo Distrital da 
Luta contra a Tuberculose, 
que no nosso jornal n,° 238, 
de 15 de Outubro passado, 
tinha sido encerrada na 
verba de Esc. 5.670$00, a 
qual, neste concelho por 
fim, atingiu a quantia de 
Esc. 7.080$00.

Transporte Esc. 5.670$00

J o s é  da S i l v a  Lei
te... 100$00; Manuel Antu
nes Veríssimo, Virgília Ro
sa Beatriz e José Machado, 
a 50$00, cada; José Mouti- 
nho Dias Pontes, José Neto 
Branco, José Pedro da Sil
va, José Pedroisa Amado, 
José Pires Parreira Júnior, 
José Rodrigues Cheirrada 
Iça, José Rosa Beatriz, Dr. 
José Sabino Resina Dias, 
José Salgado de Oliveira,

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

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

Ferro
ARMAZÉNS DE RECOVAGEM

José de Sousa Horta, José 
Ventura Ribeiradio Júnior, 
D. Júlia Fernandes Ferreira 
Geraldes, D. Júlia da Silva 
Marques, Júlio João Albu
querque, Júlio Vasconcelos 
Almeida, Justiniano Antó
nio Gouveia, D. Leonor Jú
lia Fialho Caria, D. Lucilia 
Tavares Mora, D. Lucilia 
Nazaré de Sousa Sequeira, 
Luís Soares de Carvalho, 
Manuel Correia Arroja Jú
nior, Padre Manuel Gonçal
ves dos Santos, Manuel da 
Graça, Manuel José Afonso 
Júnior, Manuel Luís Dias 
S e r r a ,  Manuel Marques 
Comporta, Dr. Manuel Ne
pomuceno Leite da Cruz, 
Manuel Nunes, Manuel de 
Oliveira Cola, Dr. Manuel 
Paulino Gomes, Manuel Pi- 
r e s Douradinha, Manuel 
Romão, Manuel dos Santos 
Taneco, D. Margarida Ta
vares Mora, D. Maria Amá- 
lia Ferra Relógio, D. Maria 
Antónia da Silva, D. Maria 
Augusta Mendonça Boavl- 
da, D. Maria Eduarda Afon
so Soares, D. Maria Gertru
des Dias de Mendonça, D. 
Maria José Rosa dos Santo? 
Serra, D. Maria Júlia Fer
reira Geraldes, D. Maria 
Manuela Brandão Ferreira, 
D. Maria Manuela Soares 
Luz Clara, D. Natália Bar
bosa de Oliveira Marques, 
Raúl Alves Martins, Dr. 
Raúl Elias Adão, Severo 
José Teixeira, Tertuliano 
Rodrigues, Tiago Augusto 
Alberto de Almeida Júnior, 
Tomás Manhoso Iça, Vicen
te Gaspar, Virgílio Afonso

Beatriz, E n g . 0 Vitorino 
Cardoso Valente, Ten. Luís 
Videira de Freitas Baptista, 
Coronel Mário da Costa 
Santos Anino, Valdemar 
Martins Ianez, Rui Pinto de 
Almeida Sampaio Maldona- 
to e Romão Cordova Lopes, 
a 20$00 cada.

TOTAL Esc. 7.080$00
E ao dar por terminada a 

publicação da lista que nos 
foi enviada pelo sr. Gover
nador Civil deste distrito, 
ocorre-nos novamente re
produzir alguns passos do 
ofício de Sua Ex.a, de 30 de 
Junho que a acompanhava, 
no seguinte teor:

«Dirigi-me recentemente 
à boa gente do Montijo, so
licitando a sua contribuição 
para o Fundo Distrital da 
Luta contra a Tuberculose 
e esse apelo, bom grado 
nosso, foi acolhido com a 
costumada boa vontade e 
compreensão».

«Muito grato fico agora 
a V . .. pela publicação, nas 
colunas desse mui concei
tuado jornal, da relação 
junta donde constam os no
mes e respectivos óbulora, 
oferecidos por aqueles bene
méritos montijenses.

«Com os meus cumpri
mentos me subscrevo,

A  bem da Nação 
Governo Civil do Distri

to de Setúbal, 30 de Junho 
de 1959 

O GOVERNADOR CIVIL, 
(a) Miguel Rodrigues 

Bastos

NÚMERO ESPECIAL 
ANO NOVO DE 1959

Recebemos há semanas o nú
mero especial a cores desta es
plendida revista, dirigida pelo 
escritor e jornalista Gentil Mar
ques, em que através das suas 
92 páginas, — com uma bela ca
pa envernizada e evooativa de 
motivos taurinos e ribatejanos 
—, nos apresenta diversos te
mas de grande interesse paia 
todos os aficionados .1 para 03 
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, colaboraram 
distintos publicistas nacionais e 
estrangeiros, tais comc: Dr.*
Adelaide Félix, Adolfo Bollain; 
Alexandre Mata; Amadeu Au
gusto dos Santos; Anisabel Mo
rais Marques; Armando BoaVtvn- 
tura; A. Pinto Esteves; Dr. Ani- 
bal Abelho; D. Bernardo da  Cos
ta  (Mesquitela) ; Carlos de Bar
ros Queiroz; Carlos Silva; Prof. 
Cruz Filipe; Eurico Gama; Faus
to Calaldo Alves; Fernando Bapr 
tista  (Zé Sincero); J. C. Domeq.; 
J. L. Aquaroni; Jorge Rebelo; 
José Estevão de Carvalho; José 
Estêvão Sasportes; Dr. José Ma
ria Cardoso; Manolyo; Manuel 
Casimiro; Maria Celeste Olaio.; 
Maria Helena Bramão; Dr. Má
rio Carmona; Nizza da Silva; 
Prof. Orbelino Ferreira; Pepe 
Luís; Dr. Pinto de Campos; Pi- 
zarro Monteiro; Ricardo Garcia, 
(KHito); Rogério Perez (El Ter- 
rible P erez); Salvador Alexan
dre; Tomás Franco; e, Tomás 
Vieira da Cruz.

Ilustram -nâ belíssimos traba
lhos fotográficos, de A. Pinto 
Estéves; João Martins; J. San
tos; J. Tavares; Luís Mendes; 
Ondas Soares; Raúl Moreira e 
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 Martins & 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 enviaido, o qual veio en
riquecer a  nossa biblioteca.

O PROBLEMA  
HABITACIONAL

Continuação da 1.° pág. 
e dum relativo conforto na súa 
casa. Principalmente, em habita
ções onde nem um mínimo de 
comodidades existe. N e m  ar, 
nem luz, nem espaço onde o che
fe de família possa entreter-se. 
A exiguidade de dimensões obri
ga a uma promiscuidade indesei- 
jável que em si aborrece quan
tos a ela se têm de sujeitar é re
presenta um grave perigo moral.

Essa promiscuidade, que abor
rece, é um grande elemento de 
dissolução familiar. Powjue a  fa
mília asfixia naquele ambiente 
doentio, onde perigam a saúde 
física e a  imoral. E dâí, o conse
quente afastamento do lar.

A fuga paxa as tabernas, para 
os clubes e para lugares onde se 
respiram outros ares, às vezss 
ainda piores que aqueles què se 
respiram em casa.

(«Democracia do Sul» 
de 17-ll-19õy)
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FEMININA
Quando o simpático P a t co

meçou a cantar, não tinha ainda 
entrado sequer na adolescência. 
Filho de pais profundamente re
ligiosos, a sua estrela teve lu
gar na igreja do seu pais natal, 
na Flórida.

O seu primeiro sucesso como 
cantor, deu-se quando P a t Boone 
tomou parte num concurso de 
canto para  crianças, cujo prémio 
consistia num enorme sorvete, 
composto por cremes de frutas.

Como era de esperar, venceu
o certame, obtendo um sucesso 
verdadeiramente estrondoso, o 
que lhe deu a  ideda de que po
deria vir a  cantar «a sério».

No entanto, continuou a  ser 
am óptimo aluno na escola e a 
acalentar o seu velho sonho de 
vir a  ser um grande professor 
de filosofia.

Mais tarde, tendo-se tomado 
Um simpático jovem que os pais 
d-j todos os rapazes do mundo 
apontariam gostosamente como 
modelo de qualidades, casou com 
uma antiga companheira de co
légio, o que o obrigou a  procu
ra r um emprego. Um seu amigo, 
possuidor de uma importante 
criação de «chinchillas», ofere- 
eeu-lhe um lugar que fez com 
que se mudasse para Denton, no 
Texas.

Foi lá que, uma vez, resolveu 
tentar de novo os seus dotes de 
cantor e o triunfo que obteve 
ipduziu-o a  persistir. E  dentro 
do pouco tempo era considerado 
como um dos vocalistas preferi
dos do público americano.

Especialmente aquelas pessoas 
que náo sc conseguiram adaptar 
ao «rock-n’-roll», deram graças 
pela aparição de P a t Boone, can
tor mais equilibrado, que náo se 
çontorce nem chora quando can
ta, sem deixar por isso de entu
siasmar o pública

A adolescência, embora apre
cie os ritmos desengonçados e 
barulhentos, náo deixa de lhe de
dicar grande apreço havendo 
mesmo vários clubes constituí
dos por adeptos seus, os quais 
perfazem o bonito número de 
m ão milhão de inscritos. Pat 

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

Pergunte 
à vontade...

«Uma Alentejana» — Beja
Molhe o tecido, humedeça as 

nódoas com uma esponja enso
pada em aguarrás, cubra com 
papel de filtro, e passe várias 
vezes por cima um ferro quente. 
Por fim lave o tecido com água 
quente e sabão,

«Lena» — Montijo
Evite ti dos os farinácios. Não 

beba, durante as refeições. Pre
fira grelhados, quer se tra te  de 
carne ou peixe. Reduza os doces.

Baone dedicou-lhes a  canção 
«Dois corações», que, repentina
mente, ta teu  todos os recordes 
das suas melhores canções.

Actualmente o jovem cantor, 
conta vinte e quatro anos e no 
seu lar existem já 4 lindas pe
querruchas que são o grande en
levo do amorável Pat.

Além 6as suas qualidades mo
rais, Boone é um interessante 
rapaz, que mede um metro e oi
ten ta  de altura e possui um par 
de lindog olhos castanhos.

A sua popularidade, deixou de 
s e r  exclusivamente americana 
porque a sua voz já  ultrapassou 
fronteiras, maravilhando a Euro
pa como o fez na América.

Em três anos, venderam-se 
catorze milhões de discos can
tados por este vocalista que não 
aprecia as publlcldades espalha
fatosas, e na Itália, aconteceu 
esta coisa espantosa que foi os 
seus discos terem mais sucesso 
do que as do próprio Johny Do- 
relli, eaator que obteve o pri
meiro prémio no Festival da 
canção, em San Remo.

Estes e outros sucessos não 
conseguiram, no entanto, influen
ciar Pot Boone, que continua a 
ser o mesmo rapaz modesto, que 
aceita o triunfo com agrado mas 
sem ostentação, prevendo que 
mais ano menos ano, sofrerá o 
mesmo destino que outros fo
ram forçados a aceitar, depois 
de terem sido bafejados pela gló
ria.

Como, porém, é uma pessoa 
cheia de bom-senso, decidiu que, 
nessa ocasiào, term inará os seus 
estudos e virá a  ser... professor 
de filosofia.

Os a sua filhos são curiosos ? 
Regozije-se. A curiosidade Infan
til, em vez de defeito, é exce
lente factor educativo. Nunca 
devemos aborrecer com as per
guntas das crianças. A boa edu
cadora sabe que cada pergunta 
lhe ofertece oportunidade para 
lançar no cerebrozinho ou no 
coração a boa semente. Em lu
gar do vulgar, infelizmente mui- 
tc vulgar «deixa-me, não sejas 
maçador>, cada pergunta infan- 
ti’. merece resposta inteligente 
que vá despertar na alminha em 
botão o sentimento da beleza, 
a noção da justiça, do dever e 
da bondade, o amor do trabalho 
e do próximo, um sentimento, 
uma virtude; assim se molda 
um carácter.

A criança é curiosa? Tanto 
melhor. Quer saber como as coi
sas são, como se fazem, para 
que servem? Excelente! Na me
nina que quer ver como se arru
m a a gaveta e o que se deita 
nos bolos, está o embrião da boa 
dona de casa. No menino que 
quer saber como é por dentro o 
«bonito» e por que brilham as 
estrelas, desperta o profissional 
consciencioso e entusiasta.

Esperar pela idade escolar pa
ra  a  criança começar a «apren
der», declinar nos professores — 
que lamentável erro! Educação 
e instrução caminham a  par, e 
os pais têm como ninguém o de
ver e a possibilidade de ensinar, 
esclarecer e orientar os filhos. 
No dia a  dia surgem inúmeras 
ocasiões de bem ensinar, de bem 
eduucar sem fadiga. E são essas 
pequeninas lições despretencio- 
sas, entre dois sorrisos ou duas 
lagrimazitas, que ficam pela vi
da fora.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

P A S S A T E M P O S
Escreva-nos um postai, com a 

solução deste passatempo, (subs
tituindo os pontos por letras for
mando nomes de flores).

M
0  
N 
T
1 
J  
O

Solução do número anterior

B R A G A  
P O R T O  

È V O B  A 
F A R O  

E L V  AS  
L I S B O A  

F U N D Ã O
C H A V E S

V I S E U
R E G U A

Premiada: D. Maria Elvira 
Gomes dos Santos — Montijo.

foto-C ine filme
Trabalhos para amadores 

Fotografias d'Arte 
Aparelhos Fotográficos 
Reportagem Fotográfica

Rua Bulhão Pato, 11 — Montijo

O velho papão da educação 
carrancudo e fastidioso, já mor
reu. Hoje sabe-se que, se educar 
não é tarefa fácil, é, pelo me
nos, agradável e cheia de inte
resse. Hoje aprende-se sism cons
trangimento nem fadiga, longe 
da monotonia e da severidade, 
como se se tratasse de passa
tempo risonho, para quem apren
de e para quem ensina.

P r o v é r b io :
No lar onde não há crena 

aparece a  desavença.
* * *

Também se pode mentir, 
tando calado e a ouvir.

* *
Quem economiza nas 

ras, perde nos cavalos.

* * *
Tfltmpo e maré, nâo esperaa 

por ninguém.
De ruim cabeça, nunca sai boi 

pevide.

BROÍNHAS DE ALCOBAÇA

Açúcar pilé, 500 grs.; polme 
de batata doce cozida, 700 grs.; 
farinha de milho, 150 grs.; erva 
doce, 10  grs.; canela em pó, 2 pi
tadas; cascas raladas de limão 
e de laranja, q. b.; gema de ovo 
para untar, q. b.; farinha de tr i
go para tender, q. b.; cidrão e 
miolo de amêndoa, q. b.; folhas 
dg obreia.

Põe-se o açucar ao lume com 
um pouco de água, deixa-sei fer
ver até chegar a  ponto de fio; 
deita-se o polmo de bata ta  doce, 
a erva doce muito bem pisada no 
almofariz, a canela, e um pouco

de cascas raladas, de laranja 
limão. Bate-se tudo com una 
colher de pau e deixa-se ferva 
até engrossar. Tira-se novamro 
te do lume e deita-se a farinía 
de milho, prèviamente 
da para lhe tira r qualquer fare
lo. Amassa-se bem com a 
e deixa-se descansar até ao â 
seguinte. Põe-se a  massa as 
preparada em cima da mesa 
farinhada, e tendem-se broinMs 
que se vão colocando em tabule! 
ros forrados com obreia. 
tain-se com um pincelinho 
lhado em gema de ovo 
numa colher de chá de leite, 
por cima põem-se pedacinhos 4 
cidrão e de miolo de amênJM 
pelado e cortado em boeato 
Indo ao forno a  cozer.

Entre as várias concorrentes 
ao primeiro «PASSATEMPO», 
foi esta que andou mais perto 
da. sua solução, pois, apenas 
«trocou a cidade da Régua», pe
la Vila de Mafra.

A concorrente Maria Celeste 
Manique, de Arouca, p e r d e u  
igualmente, por ter repetido o 
nome de Braga, em vez de Ré
gua.

Vamos enviar à sr.‘ D. Maria 
Elvira Gomes dos Santos, desta 
vila, um l i v r o  da «Colecção 
Azul», pelo correio.

PARA AS SUAS BEBIDAS

F ios p a ra  T ricot
NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

PARA TRABALHAR A MAQUINA E A MAO

Preços de Fábrica
A venda na

SOCIEDADE DE LANIFÍCIOS NEVE, L.DA . 
Rua do Ouro, 292-l.°-Esq.“ * Telefone 82470 He LISBOA'

(Junto ao Rossio)

Fios de L 8 -  Mohair com Pêlo - Fios especiait

Con g ilia m o  na s to iif i  a illlma Quinta ■ Felri la n la  i s GBflFdenada par Maria Cristina


