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Os nossos homems de di-

nheiro muitas das vezes, que

é quaze sempre, nunca são

homems de coração.

'O metal torna-os duros e im-

enetraveie, o dividendo fal-os

aliciamento calculistas e du—

ma voracidade trituradora es-

tupenda, d'at'a sua acumula—

ção-revestir formas especiaes

,d'odiozo e de improdutivo que

não fecunda, não melhora, não

alivia, não é, em suma, ativa

e nobremente progressista e

utilitario.

Hoje, que anda com foros

de “dogma na filosophia cor-

rente o rincipio lugubre de

que da ' ucta'dimanando as

'maieavançadas' apropriações

civilizatorias do mundo-, esta

—como batalha sem quartel e

'sem arimisticio—é oorolario

fatal “e eminentemente benefi-

lco', necessario, da directriz que

Seguimos orientados para su-

periores estudios; hoje, apetre-

, chado o egoísmo poreino dºes-

  

»

grande anonimato de «toda a

gentes, não fechar as portas

calafetadas aos ais lancinan—

tes do exterior, ás mizerias

torvas da rua e ás oarencias

agudas do povo; sêr bom pe-

la Bondade em si. pura devo-

ção metafizica de desprendi—

mento perfeito; -—nem é do se-

culo, que é de guerra, nem,

acima de tudo, é do meio.

Filozofar poderá ser lindo,

ter emoções poderá achar-se,

& certas horas, vistozo o eo-

modo, mas, no subsolo, mas, —

de verdade, nada ha como

ter prezento quo <quanto tens

tanto vales» e nada portanto

preceitua diminuirino-nos na

ganhuça.

Isto é triste de constatar,

acerbo de confissão, mas é

a realidade, no fim de contas.

Nâo creamos, não elevamos:

—-—tudo se precata num cofre

forte—a mutilação dos seres

e das cóuzas!

O que nós sômos!

Sª'fdl'nnuª pªºpºzitadamente “titulo ln saco!-rancho- "full“. (carr-“mad“ " Ethuvulot naomi-mu ' ' ' Em terrªs dt? Salim Maria

. agarrada para seu .provento JOSÉ D'()LIVEIRA LOPES « MANOmL- JOSÉ nroxnvnnRA ªLOPEH de Valega habitam uns ho-

'u'etifieativo, em raros, "com
mems ricos que descobriram

intªlijencia e magnitude, se vê nte m'ereaatilista. a filosofia do lha ferozes beneficios metali- vidade piedozaz—o todo'qnei- no ezercicio incansavel da be-

wflorir, dar fruetos, aquele se- w-arranjo estâj no seu aido— coe,tendo verdadeiros reis pe- ma d'um arejo 'de morte as neficencin a melhor expressão

ereto, divino rão que'aloira “aqui-topa epraticairente, com quenos no comercio, na indu's- foreseencias. que porventura de regalo psíquico, e mais íi-

e-pualha- de ecundidade as balanços bem deduzidos, fieis tria, no capitalismo, colhen- teimam em ganhar raiz e der na maneira de melhor viver.

cearae-do bem ideal. ineondicionaes e de rigor 10- do. todos os anos, a uberoza tar perfume; —o todo, porque Eloa nos .relevein o entrar

Entre 'não, então, e intra- 'gico levado aos extremos. li- têta do emigrante; nem por só respira ganancia, atoga aqui a capituloaohra de bem-

«muros-desta nossa querida e mites. * isso afnotareis com algo de a bondade excelsa, refrijera- fazer, caridade, auxilio fi'un-

' dendenhada terra que tem o , Senão veja-se. ebpirituelmente creado n'alma Adora. quissimos que hão espalhado

seu quê agreeeivoºdelpunieo, Terra (leiam-producao de para o bem;-»para»a«-solidarie- * :Guid-ar :doeomtrosúevfpen- ás mãos'cheias. sem olhar &

talvez porquee intensivamen- riqueza. povoado que amea- dade humana, para & emoti— aumentos e atos dlrljidoe ao quem!—e & hora de serem ci-
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tados porque a veracidade se

nos impõe, nesta aberta de

claridade que os seus atos es-

plendem.

Mataram fomos, deram ho-

rizontes de fortuna e inde-

pendencia, sem ezibicionismos

e sem palhaciees devotaram-se

a felicidade d'extranhos.

Foram 8 providencia onde

os outros repizam na imprevi-

dencia d'ação,'e foram a eo-

miseraçâo e a humanidade ao

contacto das mais empederni-

das, mais contundentes lições

delª'eral crueza.

m dia cojitaram no abis-

mo de mizeria moral e econo-

mica que a ignorancia cava

incessantemente, e, mãos a

faina! lançaram-se de coração

apaixonado e enternecido ao

trabalho bemdito de a vencer.

Era precizo gastar dinhei-

ro. vencer atravancos, impu-

nha-se a reflectida jenerozida-

de, era a vez de largueza de

vistas límpida —tudo isso, ma—

gnanimamente foi dispendido.

A escola fundou-se, suntuo-

za como devem ser as oficinas

onde o cerebro infantil deza-

brocha a plenitude da ezisten-

cia iluminada. em terra de nu-

los empreendimentos de grau-

de benemerencia individual,

marcando o poder fecundo

da Bondade embelezadora da

vida.

No nosso acanhada meio,

pululante dos mais perniciozos

ezemplos, torvo dos mais de-

zenfreados calculos de egois—

“no sem lei, rompendo & safa-

ra midez, esplende, acalenta,

reconcilia-nos com os homems.

_ Bemditos sejam os beneme-

ritos pelo bem que hão feito,

mas abençoados, tambem, pe-

la fuljencia- consciente que nos

amostram, em corações, tantas

vezes já-“no caminho a treva

maldita fios enerjela.

Va! Iihªjª um dia de sol sem

nuvens,, no nosso peito a dar

 

.( . .

refraoo es de divmos sonhosy

.. suba-.e?) umas horas, acima.

Emergindo do nadir, agora,

ascendendo, saudemos a glo—

ria radiante do zeiiit altissi-

mo. Os benemeritos Lopes são

nossos patrícios, e para nós

teem um título de familia que

melhor estreita os laços d'in-

tima associação afetiva, pois

que são cidadãos republica-

nos, de clara e definida co—

munhâo de fé.

Como, ovarenses, como re-

publicanos, vivemos neste jor-

nal feito para & lucta e para o

sacrificio-humilde mas conti-

nuo. Este jornal é pois de va-

reiros, alem d'astear () seu pen—

dão rubro—da côr do sangue

jenerozo que sabe apaixonar—

se e sonhar. Assim, a home-

nagem que presta reveste dois

aspectos culminantes —a idea-

ção polar que é toda a nos-

sa razão de sêr. .

«A Pati-ia» sauda os seus

eminentes oorrelijionarios José

e Manoel d'Oliveira Lopes,

felicitando-os ela grande be—

nemerencia a sua offerta

d'um edificio escolar modelo á

freguezia de Valega.

A * redacção.

 

SENHOR REDacroa:

N'uma gentileza que me capti-

va, deseja que me associe ã. con-

sagração que o seu jornal vae

restar aos benemeritos 0l-veira

() es.

ra já meu pensar fazei-o, des-

coloridamente embora, n'um grito

d'alma rude e secco, mas profun-

do e sincero.

A obra que fizeram, n'nm ras-

go de raro desprendimento, é das

que âcam a deitar raizes longe,

presas ao sol: n'oma ano-a extra-

nha, estendendo os braços ao lar-

go, macios, acolhedores, para que

a sua sombra estimulante 9 pers-

grina, acolhe egualmente todos os

que a busqiiem com fé e com

amor.

   

    

    

  

    

  

  

  

Respira-se n'aquellas casas a

paz santa que incitaao trabalho

fecundo e da sobriedade das suas

linhas, n'uma harmonia encanta-

dora, resalta cheia.. de brilho a

ideia alta que illumina a obra.

Até me deu vontade de ia ficar

e alºjado este meu fardo scientifi-

co, alli, com um professor moder-

no e intelligente, de novo apren-

der a cartilha do Jelo de Deus.

Que eu vi lá, pairar o seu espiã"

rito subtil a lado a lado do Tangº

dade Coelho, resar o seu. "

cimento enternecido pele,; .

educação e pelo “empªdão-wl;

viemo. « »,, ,,

N'estes magros tempos «islão-

pticismo impertinente como 'li'n-

guas vivas de eoalheiros,” consola

saber que alguem ainda sacrilica

a sua bolsa e a sua vida pelo bem

exclusivo dos outros, sem calcu-

los via de recompensas dinheiro-

sas, n'um desprezo absoluto de

veneras e de títulos.

E como isso vae bem ao meu

feitio de revoltado e está dentro

dos meus principios philosophi-

cos, aqui deixo a esses bsnemeri-

tos o pranto sentido da minha

admiração e da minha solidarie-

dade.

Ovar, outubro de 910.

   

  

  

   
  

  

 

   

   

 

   

    

  

  

   

    

   

  

Creia—me seu amigo, muito obrigado

Z. S.

W.-.r»,v.r.r_mNA—_- -

Escolas Oliveira Lopes

Festo in_augursl

Foi um d-a festivo e memora-

vel para a freguezm de Vallega o

de dom ligo preterito, em que to

dotada com um soberbo ed licio

para as suas escolas primaria: de

ambos os sexos, superior oferta

dos benemeritos cidadaos, — os

irmãos José e Manoel José d'O-

liveira Lopes. filhos queridos d'a—,

(“Mªuª lreguez-a.

0.4 actos de generosidade prati-

cados repetidamente por estes dois,

illustreis cdadàos eram já. mais do

que suliieiente prova para atteeta-

rem no presente os magnanimiis

dotes de seu coração bªmfªZt'jO;

e como que isso fosse pouco para

transmittir às gerações futuras a

sua altruísta philantropia, senho-

res d'nma grande fortuna ganha

honradamente à custa de muitas

canceiras no Rio de Janeiro, con—

ceberam a luminosa ideia de en-

grandecer essa fortuna, tornando-a

util e proveitosa aos seus canel-

dadaos.

AsSim foi que os seus pensa-

mentos emprehendedores, conju-

gados em duas vontades irmas se

volveram para o que nos tempos

modernos constitua o ideal dos

povos—a instrncção.

Fei pela instruoçao—plo d'ho-

je—e pelas crenças—homens de

amanha—que os dois devotados

cidadaos resolveram distribuir par-

te da sua fortuna; e assim, do re—

canto da sua aldeia e na modes-

tia do seu viver, os seus nomes se

tornaram illustres em todo o pela,

onde a imprensa levou a boa no-

va da sua grandiosa oferta.

Ovar e especialmente Vallega

não podiam deixar de manfestar

o seu reconhecimento aos dois be-

nemeritos da instrucçao, associan-

do—se. da melhor vontade, sem

distincçoes de classes ou partidos,

as festas da inauguração das Es-

colas Oliveira Lopes, já com a sua

assistencia, já com .o seu apoio

moral.
*

A inauguração das novas esco-

las no d a 2 realisada—que cons-

uma para Ovar uma data de paz —

foi condignainente festejada. assis-

tindo a ella, já por convites, já

expontaneameute, varias individua-

l—dades do districto e concelho e

muito povo. das“ freguesias limi-

trophes de Vallega.

De manhã., após uma missa, .foi

ministrado aos alumnos das esco—

las oficinas d'aqur-lla fregnez'a um

substancioeo lunch, ulferecido pe-

los sure. Ol vera Lopes.

Foi ao terminar d'esta refeição

que principiaram a comparecer no

Zêªif'ªíg. Me à escola

sigº-ão“ edificio, que u'aquelle

'dàfoi solemnemente entregue ao

A" PATRIA
ªº

novo ed licio escolar os convida-] Estavam inscriptos 13 atirado-

'lºª- N'este numero entraremos rasª,—ª- '

nós, que aqui reiteramos os nfs-l Concluído o torneio, que se

aos agradecimento? aoàjdpia'jbfe- prolongou por umas duas horas,

nemeritos ci ' 'ys eÁnossos”preâ-, verificou-se que

tantes correli ' io;- mrs. José ' O 1.0 premio—uma taça de

e Manoel I ' , .,wgira Lopes, . prata offerecids pela rainha snr.“

pela gantil__ o seu Coªnvite. D. Amelia, coubera ao snr. Ame-

A primçsº; coisa que attrahia rico Valente Comprado.

(curiosidªde convidado era a 0 2.0 premia—uma salva de

prata dos snrs. Oliveira Lopes,—

' ao snr. Alvaro Lsmbsrtiiii.

0 3.' premio—um relogio d'es-

criptorio do sub-inspector do cir-

culo snr. José Vidal —-ao snr. Ma-

«nuel Miria Birbosa Brandão.

0 4.0 premio—uma palmatoria

de prata do presidente da Cimara

'snr. dr. Soares Pinto —ao snr. Fi-

lippe Albergaria. '

0 5.0 premio—um par de bo-

tões d'oui'o para punho do snr.

dr. Antonio da Silva Tavares—ao

offer-ente.

0 6." premio ——um alfinete d'oi-

ro para gravata do mesmo dr.

Tavares—ao snr. dr. Amador Va-

lente.

Seguiu-se-lhe a

   

 

ªdiado pelos prestimosos e illus-

tres doadores, é exteriormente

grand oso tendo a sua frontaria

um elegante e magestoso aspecto.

Interiormente os seus compar-

timentos correspondem a bdllezªl

do seu aspecto exterior.

Ao centro ficam as residencias

destinadas aos professores, aos

quaes olferecem muita commodi—

dsde e conforto.

Nos extremos ficam as salas

das escolas, ambas'amplae, ale-

gres, hygienicas—com muito ar e

muita luz. _ »

A sala do lado do sul é desti- , _ _

nada á. escola do sexo feminino e * 288088 PGQWÉÚÍGBMWS

na do norte está. installadn a do

sexomaseulmo. Já. quando estava repleta de

Esta escola está. admiravelmen- conndados a vasta sala e pouco

 
, Womemsgem das Gom-

flos benemerltos cidadãos

José i'Oiívejira Lopes

As Comgiiâssées

Municipal & ?arochiaes

 
te montada. Aiii nada falta para

uma escola moderna. O material

de ensino é magnifica—desde as

carteiras aos innumeros quadros

que revestem as paredes. Nada

alli falta e tudo é bom.

. Fai n'esta parte do edifício que

mais demoradamente puzemos a

nossa attençâo, e comnosco toda

a gente para quem a instrução

primaria não é uma coisa banal.

Foi até alli que os nossos pri-

meiros cumprimentos e saudações

aos illustres instituidores se elfo—

ctuaram.

De lá nos retiramos bellamente

impressionados, bemdizendo os

antes de principiar a. sessão sole-

mne, as commissões municipal e

parochiaee de Ovar e Vallega,

acompanhadas d'alguns dos nos-

sos correligionarios, abeiram-se

da mesa presidencial.

Destacando-se, avança o pre-

sidente da Commissâo Municipal,

o nosso director Antonio Valen-

te d'Almeida, e, em nome d'aqnel-

las commissões, saúda em breves

palavras os nossos benemerítos

correligionarios, snrs. José d*0li-

veira Lopes e Manoel José d'Oli-

veira Lopes e termina por ler a

seguinte mensagem:

,.nomes dos nossos dois queridos Mamaegem

correligiouarios.

Entrementes, u'um campo fron— Cunnlos:

teiro ao edificio, se estava orga-

uisandoo As Commissões republicanas

de Vallega e Ovar não podem,dei-

xar sem o seu preito de homena-

gem a grande e signzticativa festa

que u'este dia se realisa.

' Dando um alto e altruísta

exemplo, o vosso espirito empre-

hendedor e.. generoso, del-neon

uma obra de benefiienc'a social

profundissima, a ed [inação d'essa

escola que -—templo de progresso

do pelos snrs. dr. Pedro Chaves e de luz —attestaiá. com o mau-

pres-dente, o dr. Antonio dos festa dos vossos eminentes senti-

Santos Sobreira e P.' Eran'cisco mentos civncos, a grandeza dos

Marques, vogaea. , -' vossos pensamentos e a claridade

torneio de tiro anos

pombos

De qual foi organisador e di-

rector o 'snr. dr. Antonio da Sil-

va Tavares.

0 respectivo jury foi constitui—

 

do vosso amor pelo povo humilde. .

Sois cidadaos na mais pura e no—

bre represeutaçâo do significado,

cumpria, com um- rasgo de gene-

rosa iniciativa, a mais bella fun-

cçao humana; pertenceis pela

acção e pelo pensamento, prinlei-

ros entre os primeiros, ao nucleo

d'homens bemfeitores que pratica-

mente se dedicam ao bem e ao

avance dos contem oraneos e das

gerações novas:— ós vos sauda-

mos, honrados pelos vossos no-

mes benemeritos, prestando-vos a

homenagem sincera, pura, reco-

nhecida da nossa admiração e

respeito.

Republicanos e filhos do mes—

mo torrao natal que tão nobre-

mente beniquereie, dotando-o do

mais maravilhoso instrumento de

civilisaçao, rasgando-lhe novos e

vividos horisontes, 6 como crentes

d'uma Nova Fé e como conterra-

usos do mesmo amado ninho, é

como homens BBDSivªl' acima de

tudo â esplendidez moral do vos-

so caracter benemereute, que vos

apresentamos, na hora festiva da

inauguração do vosso magestoso

e completo edificio escolar—mo-

desta, mas absoluta, a expressão

vivaz da nossa homenagem.

Nós vos saudamos e bemdíze—

mos, illustres, benemeritos, puros

cidadaos!

2 de outubro de 1910.

Esta mensagem, escripta em

pergaminho, era l'ndameiite illus-

trada com um artistico desenho á.

penna. inteligentemente cnciita-

do pelo nosso dºstincto ain go e

conterraneo e apreciado litterato

Antonio Dias 5 mãos, em cujo

trabalho feito n'um limitadissimo

espaço de tempo —a|gumai horas

apenas-mais uma vez assignalon

() seu superior talento de artista.

Como homenagem a esse tra—

balho, o reproduz-mos n'estas co-

lumnas, em z ncogravura.

A“ mensagem ía encerrada n'uma

bella pasta de sêda vermelha e

verde com cantos da prata, offe-

recida aos benemertos c'dadàos

pelos correligiouarios das com-

missões municipal e parochlaes

d'Ovar e Vallega.

' Terminada a leitura, o portador

ida mensagem l'un abraçado pelos

dois correligionarios, como que

querendo manifestar na expressão

imuda d'aquelles abraços, mais do

*que o seu agradecimento aos que

'I os saiidaram. mas a mesma unidade

,de pensamentos em demandado

ideal commum—a implantação da

Republica.

Após esta manifestação teve lo-

gar a

Sessão solemne

Realisada na sala da escola des-

tinada às meninas.

Eram 2 horas e meia da tarde.

Por proposta do sur sub-ins-

pector do circulo José Vidal, as-

sumiu a presidencia o snr. gover-

nador civil, que convidou para se-

cretarios os snrs. presidente da

camara, sub-inspector primario e

o professor e professora officiaes

de Vallega.

Pobremente fallen o chefe do

districto por si e em nome do

presidente de ministros, seguin—

do-se-lhe no uso da palavra. com

applauso da assembleia, os snrs.

José Vidal, sub-inspector do cir-

culo, dr. Soares Pinto, presidente

da camara, dr. Pedro Chaves, An-

thero Cardoso, dr. José d'Almei-

da, Marques Reis e dr. Egas Mo-

ms.

O discurso d'este ultimo orador

foi brilhante e d'uma grande eru-

d ção, nao se esquecendo de fazer

o costumado namoro a L herdade.

Foi no emtanto justamente ap-

plaud-do. '

Por fim agradeceu _o ser.,José

Lopes, por si e em nome de seu

irmao, nao só as man festações re-

cebidas mas tambem aos que com

elle mais ou menos cooperaram

com os seus serviços no seu em-

preheudimento e na sua festa.

Foram por ultimo recitados dois

sonetos, um por um pequeno e

outro por uma menina, os quaes

se distrbuiraiu depois impressos

pelos assistentes.



 

Esses sonetos, dedicados aos

snrs. Juse e Manoel José Lopes,

reproduzimol-os já pelo seu mimo,

já por homenagem ao seu auctor:

   
   

   
     

   
   

  
   

  
  

Amadosbenemeritos em" snrs.

Jose _eldanoel José d'Oliveira Lo-

pes

D'agua lagrima santa, eapelho crystalline

de'-them mais ardente e do mais puro amor.

fez o bom Deus nunes em vaso diamantino

a dôr ds gratidão—mimosa e casta dor.

E para os anjos disse:—«Abi tendes a me-

lhor,

a mais ideal menção do meu jardim divino...

Feliz de quem a colhe e tem o bom destino.

a graça de aspirar-lhe o inebriante odOrln

Pois hoje esse bom Deus, piedoso, consentiu

que nos tão linda Mr pudessemºs colher

no doce paralmem que ella nossorriu...

E porque sempre bells e sem emurchecer

em nossos corações, viçosa, reflon'u,

sos nossos bemfeitores : vimos ofl'recer.

z—io—çio.

A: aliam-as da escala oficial

da freguesia de Vallega.

Na vida tudo para:—o orgulho, a [alas gloria

do audaz conquistador, a epheinera vaidade

do triste ser humano. a força a magestade,

o oiro, o poderio e os loiros da victoria.

Tudo isso, que é fogaa, se apaga na memoria

das novas gerações; tudo isso a claridade

do sempiterno Amor, da Luz e da Verdade

eim para sempre, em face até da Historia.

Mas uma coisa ha que fica perdumvel,

nem nunca se olvidar, no humano coração:

-—E' o Bem, radiante sol de brilho ineguzi-

lavel.

E em troca d'esse Bem, a nossa gra'ldilo

aqui se patenteia. immensa, irrcfragavel,

a quem um Templo abriu por nós. pela

Instruoçào.

s—io—gio.

Os alunmo: da escola oficial

da freguesia de Vallrga.

Entre a Mesa assistencia a

estarvíodfl'contavam-se, além de

muito povo, os snrs. governador

.civil, presidente da camara, ma-

gistrados da comarca. administra-

dor do concelho, sub-inspector do

círculo, deputado Egas Moniz. va-

rias individualidades do d stricto a

villa, elemento cilicial, represen-

tantes das Associações dos Boni-'

beiros Voluntarios e de Soccorros

Mutuca, Centro Escolar Republi-

cano, muitas senhoras e imprensa

local.

Cêrcs das 7 horas da tarde

principiou o

Banquete

 Na mesma sala em que se effe-

ctuou a sessão solemne, passadas 3

duas horas depois do encerra— '

mento d'esta, uma enorme mezai

graciosamente lançada em formal

de S, se apresentava aos convi-

vas. caprichosamente disposta.

Estes, muitos dos quaes mesmo

sem o lêr, passaram a apreciar o

seguinte -

MENU

Consomme & la Royale.

Petits patês de padre-nx.

Turbot bouilla sauce capres.

Filete de bmuf & ls printaniére.

']amUon e langue a la gelee.

Chou-Bear sauce inaltaise

Dtúdonneaux tardes su cessou.

Salade de saison.

Dessert

Plum—pnddiaggs & la anglaise.

Bombo aux fraisa.

Ananas au vin Mature.

Patisserie assortie.

Fromage et fruits divers.

Vin:

Blau et rouge dit Douro. Porto, Moscatel

et Champagne.

Cate et liqueurs.

O jantar decorreu no 'meio da

maior animaçao, brindando os

sure. governador civil, presidente

da camara, sub-inspector rima-

rio. dr. Chaves dr. Egas oníz,

José Lopes, dr. José d'Abreu,

dr. Sobreira, dr. Salviano Cunha,

Fructuoso Lopes Rodrigues e

professor Domingos Mattos.

Eram perto de 10 horas quan-

do terminou o banquete,

'Em frente ao edificio, cuja fa-

chada estava illuminada a acety—

lena, tocavam, como" durante o

dia, em dois coretos as philarmo--

nicas Ovarense e de Vallega.

Muito povo alli reunido forma-

va arraial, que se prolongou até

perto da meia noite.

Queimou—se bastante fogo. .

Assim terminou esta sympathi-

ea festa, deixando em todos per-

duraveis recordações.

*

Publicando os retratos dos illus-

tres instituidores da escola, pres-

tamos homenagem ao seu acto

de benemerencia.

Todas as photographías que

hoje publicamos as devemos á

amabilidade do distincto photo-

graplio d'esta villa, snr. Ricardo

R..beiro.

 

?otiugal e ªtar.“

Lisboa, estes dias idos, esteve

em festa—verdade ra festa da ca-

pital.

Vizitou-a Hermes da Fonseca,

ilustre cidadao brazile ro, dentro

de semanas elevado ao mais alto

cargo da magistratura republica-

na—a prezidencia nacional.

O Brazl que é para nós, portu-

guezes, o prolongamento moral

da nossa patria— um Portugal

americano—ê uma grande nacio-

nalidade conquistando pelo rejime

republicano as mais potentes fa-

culdades de trabalho, de «ordem

e progresso»; atinjindo as maio—

res prosper dades, transformando—

se a olhos vistos.

Durante o tempo do imperio.

afogado entre os aneis de ferro

do sistema monarquico, 0 Brazil

muito penozamente, muito ron-

ceiramente. avançava; conquistada

a republica pela Revolução das

forças militares intimamente con-

substanciadas com a velha aspi-

ração nacional, o Brazíl, livre, ou-

trou a avançar, a passos seguros

e rapidos, transformando-se com

uma celeridade e. com um ezito

que espantam. '

A nação d'hoje materialmente

opulenta, brilhante, solida, crea-

dora constante de riqueza, e a

obra de vinte anos de intel jente

e alta admnistração republicana:

0 Brazil mental e social d'agora,

a nação forte respe'itadissiina. é

em tudo isso, tambem, o trabalho

da republica. que no paiz operou

uma profunda e deciziva mudança

reformista e inovadora.

Nós, portugnezes, irmãos dos

brasileiros, evidentemente nto po-

 

A PATRIA

 

demos deixar de reconhecer estes ipelo odio vil da reacção, este il-

factos e ver a sua significação.

Foi o que sucedeu agora com a

watts de Hermes da Fonseca nas

delirantes, sinceras manifestações

que lhe foram dirijidas pela popu-

laçao de Lisboa —aquele admira-

vel povo republicano.

No Brazil saudou—se o povo ir-

mao e em Hermes da Fonseca

festejou-se & querida nação que

fala a nossa lingua e "perpetua,

amplifica, a nossa raça, dezahro-

chada orjinal e robustameute no

solo vii-juin e no grande ceo ame-

r canos. Mas, acima de tudo, no

Brazl saudouvse a republica dos

portuguezes (Falem-Atlantico, fes-

tejou-se a sua bandeira que abri-

ga tão só cidadãos, e em Hermes

da Fonseca, na homenajem de po-

pular carinho que lhe foi feita,

viu-se o militar reprezentante das

tradições e virtudes republicanas

que sempre foram apauajio da

força armada, no Braz l.

O nosso povo d'aquela admira-

vel cidade de Lisboa, com toda a

sua alma rutila de fé e de espe-

rança, disse ao Break—eu, tam—

bem, todo o meu esforço tende

para me elevar até ti, atiiij ndo

instituições como as tuas—garan-

tidoras da tua felicidade e do teu

progresso-; e disse a Hermes da

Fonseca:—Soldado que dezem-

baiste a tua honrada espada pela

republica que auxiliaste a implan.

tar, marechal que és pelo teu ca-

rater de pureza republicana e. ex-

pressão animada do ezercito e da

armada do teu paiz, os marinhe-

ros e o szercito portuguezes an,

caiam por seguir o teu nobre

ezemplo, correspondendo as espe-

ranças que neles a Patria depo-

z—ta, cumprindo o seu dever de

portugueses neste lance definiti-

vo. . .

Atravez das palmas, das sau—

dações, dos adeum, dos vivas

sem conta e sem fim, eis o que o

povo de Lisboa exprimiu ao seu

ilustre hospede brazileiro.

Assim, as festas foram magni-

ficas—dignas do Brasil e honran-

do a velha fidalguia portuguesa,

e revestiram, pela associação do

povo e da cidade, uma significa-

ção d'elevsda e nobre política na-

cional. .

 

Dr. Miguel_ Bombarda

A' bruta recepção de tres tiros

de bala, caliiu, assassinado uivos da

ustre deputado do Povo.

Com a a na morte, perde a

sciencia um dos seus mais emi-

nentes ornamentos, o livre pensa—

mento o melhor dos seus aposto-

los e o partido republicano um

dos seus energicos combaten-

tes.

Monarchia a reacção, n'esta ho-

ra talvez moribundos, tiveram com

este luguhre acontecimento um

lampejo de regosijo. mas -quem

sabe? -talvez já amargurado . . .

N'estas linhas, que o tempo e

o espaço não permittem alongar,

fica expressa &. profundissima dor

pela morte do eminente republi-

cano.

A commissao Municipal Repu-

blicana enderessou ao Directorio

do partido o seguinte telegramma:

A Commissao Munic-pal Repu-

blicana d'Ovar, interpretando o

sentir dos correligionarios, lamen-

ta a tragico morte do vgoroso

deputado repubnicano Dr. B m-

bai-da e, por vosso intermedia,

apresenta condolencias ao formi-

davel Povo de Lisboa.

Secretario, Nunes Branco.

 

mesmaecarahnl

Este governo sem tiro, que

como bogalho na cheia ora

rompe em farroncas de libera-

lismo, ora, stemorizando-se pe-

rante e sua propria audacia,

prudentemente recua, pende

para o resceonaiismo, acaba de

desmascarar-se—mais uma vez

Anda chinelo nosso pairªm

jornalista estreitªjéirof'íãra o

diario inglez The Daily Cro-

m'cle mandando informes do

que observa no estudo a que,

se consagra da crize portugue-

za. Como e sua missão o leva

a ouvir, a fazer perguntas, a

inquirir, naturalmente, esse jor-i

niilista inglez procurou ouvir o!

governo. Escolheu para isso o

ministro dos estranjeiros, e da

ipalestra e das declarações do

:membro do actual gabinete in-

:tervistado, para o seu jornal

;enviou o relato autentico.

0 am. José d*Azevedo, mi-

nistro da pasta dos estranjei-

ros, de sobeio conhecido cá

dentro por um sobriquet que

lhe ficou das odineas diploma-

ticas em que andou metido,

conservando, disse ao jornalis-

ra curiozss coizas, frszes que

valem como oiro tino, mas que,

agora, não destacamos, por a

atenção se nos prender a algo

de grave e seriiisimo que afir-

 

 mou o ministro portuguez.

' O ministro portuguez atre-

veu-se a dizer ao jimi-lista que

se o ezercito & a marinha fus—

sem insuiicientes para defen-

der o rei e as instituições, o

governo teria á sua disposição

outros meios que não hezitaria

em empregar, farronm, papão

grosseiramente tramado, que

.igniâcs, pura e simplesmente,

que o governo recorreri'a ao

pedido d'uma intervenção es-

tranjeíra contra portugal!

P_roseguindo, o ministro por-

tugues, num discreto levêr de

rideau, disse, ainda, que o cs-

samento do rei D. Manoel com

uma princeza da caza real in-

glesa preocupa, magnamente,

o governo, que se encontra

disposto a fazer tudo quanto

em seu poder esteja para che-

gar-se a uma feliz conclusão:

-—iato é, o governo promete

conceder tudo a uma nação

estranjei'ra. para que em troca

venha de lá uma esposa para

o talamo conjugal do rei!

Vem no diario inglez, e, evi-

dentemente, o jornalista trans-

mitiu apenas o que lhe foi dito.

De modo no temos nós o

governo libera e transformador

ameaçando (mizerias da fraque-

za. . .) abafar a vontade nacio-

nal pels opressão e a violencia

emeitos estranjeiros:—-nm

5

perfeito programa (ze fôr pre-

ciso.. .) de traição á patria!

E ainia o mesmo governo—

seinpre liberal de jama—pro-

metendo que se a Inglaterra

quizer pºça por boca, contanto

que venha a princesa: -con-

lissão gravíssima que nos faz

lembrar, sem excessos de su-

poziçáo, a cedencia de Bom—

bílln e de Tanger a troco d'um

cazamento, e as entregas de

patrimonio nacional para bem

do patrimonio real: o que o

atual governo—é lejitimo já

agora espera!-o—se prepara

para repetii!

Ficamos sabendo —que a tem-

po veio a noticia. As ameaças

do governo nada viriam—por-

que ele as não pode realizar——

inss ha o desejo, que ahi tica á

Vista.

Fill bom dizer-se. . .

Pena é que o ilustre deputa-

do snr. Egas Mini: 0 não ti-

vesse sabido em let'grl, no seu

discurso de domingo lindo.

Comi é um democrata con-

vício e um pºrtuguez, em to-

das as circunstancias, aprovei-

taria o ensejJ para castigar du-

ramente o pensamento gover—

namsntal; e homem de carater

sempre dentro dos carris de lo-

gica prometia, ali, dignamente,

rompêr com governantes de

talestofo.

Não o poderia fazer por me—

nos: que noblesse oblige.

 

__+__

Tran formaçao economica

Hi dias, nos jornada'liam-se

as seguintes nii'ÍClas telegrafa-

das do Rio da j—ineiro:

Umjdecreto prezidencial de—

“iefmina que, para o efeito de

fariamento das tropas do ezer-

ciio e da marinha, polícias e

bombeiros, os tecidos saiam das

manufacturas do pai:, e que os

agasalhos, calçado, selos, erreios

e toda a especie de artigos de

coiro destinados às tropas sejam

egualmente produtos de fabri-

Cis nacionaes. Este decreto fun—

da-se no aperfeiçoamento das

industrias nzicinnaes e obedece

ao plano do piezidente Nilo Pe-

çanha para a independencia

economica do B'azil.

—0 governo terminou o res-

gate de ózooo titulos de divida

interna e ordenou o resgate de

mais 6sz

A nós é o que nos faltava. . .

resgatar papeis da divida publi-

ca, tomados de preocupação de

ir & nortizandii til'lCirgil5 metali—

cos. lridustrialxnenie, tambem

era para 0 que nos havia de

dar, cuidar-se do expamâo, 1Iª-

tum! e judicíozit da nossa ln-

dustvia. Somos uma monarquia

da S.:renis—ima caza de Bragan-

ca, e temos um amôr de rei li-

beral e legalista como seiscen-

tos milheiros de diabo—, que isso

nos console do facto de a essa

familia e a essa instituição de-

vermos o descalabro que nos

mina e a escravidão em que es-

tamos ante os Rostchild e os

Burnay.

Pobreza, mizeiia—mas nobre-

za, nós cá. . .

NOTICIÁRIO
Dia a Dia

Fez annos no dia 4 a menina

Maria José Pereira dos Santos,

irmã. do nosso presado assignante

Manuel d'Oliveira Muge.

Tambem passam seus anniver-

sarios natalieios:

Hoje &. sur.ª D. Alice Sobreira.

No de 9 a snr.ª D. Eduarda

d'Araujo Sobreira.

E no dia 11 o nosso particular

amigo Fernando d'Araujo Sobrei-

ra.

Cordealmente os felicitamos.

—Regressou do Luso () snr.

Joaquim Ferreira da Silva, con-

siderado comproprietario da Ts-

bacaria Havaneze.

 



  

Commercio

(Noticias da ultima semana)

CAMBIOS

No Porto: valor da libra, ouro,

de 415600 a 45640 réis.

Valor da libra, papel, de 45580 Jornaes e impressos (pe-

a 43600 réis.

Nannai]: cambio -— lil—'l Lon-

na

...—._..

Brazil .e mais paizes estrangeiros,

cxcepto=Hespanha .

Farias, até 20 gr. . . 50 réis

» cada 50 gr, ou

fracção. 30 réªs

Bit/reis pastnes: cada. . 20 têm

se maxrmo 2:000 gr.)

cada 50 gr. ou fruição 10 ré'fs

dres, valor da libra 135333 ré 8. Jornaes Para 0 Brazil,

Castendo no Braz11 uma lubra cada 50 gr. ou fracção 5 réis

135333 7618, produz em Porru- Avisos ([e recepção.—Cª.

gal, ao comb o de 52 1|4 45600

réis.

Cada 1005000

esta taxa, produzem 346000

réis, moeda portugneza.

Preco dos Geªerns

No nosso mercado

SETUBAL

Arroz: l.' qual., 15 I:. 115250 réis

) Q.. » 15 o 15200 »

EAIRRADA

1 "qual., 15 k. 16h50

. 2.“ , 15 . 1,5100

- » 3.' ) 15 o 1.050

Batatas 15 k los. 30.)

Centeio. 20 litros. 650

Fava, 201151'08 . . 550

Farinha de mllh0,201. . 650

» trigo, 1.“ qual. 11. 103

b ) 2.“ » » 93

: cabecinha » 62

» semea superlina »

..,?“ » grossa »

7_. “cyermelho, 201.

Fºoã'ª 517300, 20 »

11 bra. ªff—notº ,

misturâ'f. ,: .

20 pm!) 1
...,

)

U
Ú
Ú
V
U
U
Ú
Ú
U
U
'
U
U
Q
“

)

Milho branco,

» amarello, 20 »

Ovos, duzia ,

Tremoço 20 litros

Azeite, L' qual., litro

) 2.ª : )

: 3 ª > ) 300

Alcool puro, 26 lit. . 76020

Agnard. de vinho,261. 46680

» bagacewa. 26 lit. 315720

» figo. 26 litros 213869

Geropiga fina, 26 » 256110

: waa, 26 1ó950

Vinho tinto, 26 16200

» branco, 26 16300

» verde, 26 15300

Vinhagre tinto 26 15000

branco 26 16200

€
.

380

360

320
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0
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Ú
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No Fil—r-sdouro

Emprezaa de Peace,

«Campanha Boa Esperança»,

«Campanha d'Espinho», «Compa-

nha do Soccorrn», «Campanha S.

José), «Campanha S. Pedro».

Correio

Aberto todos os dias das 8 110-

ras da manhã às 9 da noite, ex-

cepto aos domingos, que fecha a

1 hora da tarde.

Reg-atos e Vales até ás 5 horas

da tarde.

Expede as malas para o Norte

pelo cnmbovo das 5 52 da manha

e 6,17 da tarde e para o Sul pe-

lo das 7,50 da manha e 10,24 da

noite.

Catilinenie, ”[ms Africa/7

e Íli/Spuuba

Curtos («em limite de per

eu ou volume), cada

20 gr, ou fracção, Por-

tugal e colomas . .

Idem (1dem, idem) cada

15 gr.. 011 frarçeo pa-

ra Hespauha . .

Jamaes (peso maximo

211% gr.) cada 50 gr.

ou fracção . 21 1|2.rs.

Impressos (peso maximo

2:000 gr.) cada 50 gr.

ou fração . .

, Manresa-épica (sem limite

de peso ou volume)—

Até 250 gr. . .

ºnda 50 gr. mais ou fra—

cção . .

Amostras sem valor (peso

max um de 250 gr,;

dimen—ões 30 em. de

comprimento), cada 50

gr. ou fracção.

25 réis

25 rés

& réis

25 réês

5 réis

.. . 516111

150 réis

porte,

da um . . . .

Regíslo — 50 réis, além de

réis brazileírna, 8 pur cada objecto

Cartas com valor declarado —

Prem—o do seguro, além do porte

e proximo do registo da carta:

Continente, Ilhas e Ultramar, 20

ré's por cada 205000 ou fracção.

Encommendas postaes —Volume

msxuuu 25 decunetros cub cos.

não podendo o seu comprimento

ser superior a 60 centímetros,

nem inferior a 10 cent1metros.——

Portugal (Continente e Ilhas)

201) ré1s até 3 kii; 250 réis até 4

kl.; 300 réis até 5'kilos; (Africa)

4110 ré s 5 kii.

Vales do correio — Portugal

(Cnnt'nente e Ilha.—) 251'réa por

55000 »ré's -ou fracção. L unte

5 (),-5000 réis, 2005000 rés, 1005

réis, conforme houveram de ser

pagos nas sédee de districto, de

comarca ou concelho.—Posses—

sões portuguezos. 150 réis por

55000 réis ou fracção.
l

A' 'PÁTRÍA

 

Bairro d'Arruela.até á

Poça . .

Ruas do stunco—S.

M guel — Lagôa—

Nova—Velha—Pi-

nheiro e Brejo,

7 Badaledas

8

Ponte Nova — Ponte

Reada e Soberal . 9 »

Estação Pellames. . 10 »

Estaçao—CmadeVil-

la e lugares mínima 11 »

Rhelrs. . . . 12 »

Asi-0138 — Granja 8

Guxlhovae . . 13 »

Furadouro. . . 14 )

Para cessar -. 3.11adaladas.

Associação do Sooeorros llulnos

Presidente. de direcção —— Dr.

João Maria Lopes.

Thesoureiro -- Manoel José dos

. Santos Anselmo.

Cartorario —-— Manoel Augusto

Nunes Branco.

Medico—Dr. Salviano Pere1ra

da Cunha.

Esta associação tem por fim

exclusivo soccorrer os socio—-

[doentes ou temporariamente im

poesimlitados de trabalhar e con-

correr para o funeral do asso-

ciado que tallecer.

. Bibliotheca llseolor

Aberta das 9 horas da manhã

Os vales nacionaee tem () eello (,,, 2 da tarde, nos mezes de Maio

correspondente à quanha porque a Setembro, e das 6 às 9 da noi-

forem emm-dos.

e egramniªãggg'çâªb contªm-en-
“anali-. ,, ", _

E'é'lªº“3115200 ré1s por palavra e

50 réis de taxa Em.

111 (lo—Selle

Rec-i hos particulares

De 15000 até 105000 réis 10

» 108001 » 505000 » 20

5051101 » 1006000 » 30

1005001 » 2503000 » 5.1

Cada 2505100 réls a mais

ou fracção . . . . 50

Valor não conhecido on

declarado . 500

— Cheques ao portador . . 20

Letrun de cambio

Sendo á. vista e até 8“ dias

15000 até 205000 réis 20

2151101 » 605000 . 50

505001 » 2506000 » 100

Cada 25033000 [615 a mais

ou fracção . . 100

A mais de 8 dias de praso

De

De 115000 até 206000 réis 20

) 205001 » 4015000 » 40

, 411511111 » 606000 » 60

) 6015000 ) 805000 » 8“

e 8015000 » 10015000 9 100

Cada lOOSW'O réis a mais

ou fracção . . 100

Sacadas no ultramar

e rreestrangeiro e pugnveis em

Portugal

De 115000 até 205000 réis 20

:, 215001 » 100131100 » 100

Calla 1005000 11? > a mais

411. Í .“ ”'à“ . 10”

Associação dos Bombeiros

lolnnlarios

Presidente da direcção —_Dr

Amr—11111 dos Santos Sobreira.

Theeureiro Dr. Antonio dªO-

heim D—soalç1 Coentro.

Commandante — Dr. Joaquim

Soares P1nto.

Toques de incendio

Ruas da Praça—Gra-

ça-S Thomé—Ri-

bas- Areal—Neves

e Sant'Anna .

Barro dos Campos—

Ruaa de Loureiro

_ S Bartholomeu e

Lavradores . .

Ruas das Fgueªras—

Outs-ro — Fonte —

Oliveirinha—Lama-

: wrâo_e Moita

4 Badsladas

1 . .
Nos Domingos e dias

cados estará. aberta só de noate. Ferreira Malaquias

Comissão de Besolieeseia Escolar

Presidente —Dr. Pedro Virgo-

lino Ferraz Chaves.

Secretaria _D. Gracinda Au-

gusta Marques dos Santos.

Thesoureiro—Dr. João Maria

Lopes.

Armazens de Vinhos

Alfonso José Martins.

Antonio da Silva BrandaoJunior.

Carrelhas & Filho. Successor.

Manoel Ferrara Dras.

Manoel Soares Pinto.

 

Agencias «Bancadas

  

  

  

  

    

   

  

  

 

   

    
  

    

 

  

  

Joao José-Alves Car neira, do

Banco Commercial de 1sboa.

João da Silva Ferreira, de Joa-

. quim Pinto Leite e Pinto da Fon-

seca & Irmao.

Joaquim Ferreira da Silva, dos

Bancºs: Alhança, Minho e Com-

mercial do Porto.

Viuva de José Maria Pereira

dos Santos, do Banco de Portugal.

A

Agentes de Seguros

Carreihas & Filho. Successor, da

Companh'a «Portugal»,

João José Alves Cerqueira, das

Companhias «Indemnlsadora» e

«Fam.-dade».

Joao da Silva Ferreira, da Com—

panhia «Garantia».

Joaquim Ferreira da Sªva, das

Companhias «Fidelidade: e

«Union y el Fenix Espaâol».

José Luiz da Silva Cerveira, da

Companhza «Internacional».

Coustruelores de 1111311113

Joâo d'Oliveira Gomes, Joito

de Oliveira Gomes Silvestre.

Depositos de Azeite

uuse m;. tina, José

' . _ il.—511.1“l'

goes de Figueiredo','Manoel Va-

lente de Almesda.

 

& ões pªrª t.1 ..S

- 11111111 e Hospedados

sºadeter — Estação,, «Canas-

trelro» —Rua de St.! Ama,:Cen-

trab-Rua da Praça, «Cerveira»

—— Furadouro, «Jeronymo» ——Lar-

ao do Chafariz.

Lojas de Fazendas

João Alves — Praça. João .Costa

— Praça, José Garrido—Rua dos

Campos. '

Mercearias

Francisco de Mattos—Praça,

José Gomes Ramdlo—Bua do Bs-

juuco, Viuva Cerveira —- Praça.

Manoel Valente d'Almeida—Pra-
ca, Pinho & Irmão—Pra“, Viu-

l va- de José de Mattos—Foca, Viu-

l va Salvador—Largo de'ºlllfarlz,

, Tarujo & Laranjeira ——-Bua da

l Graça.

“Negociantes de llereaes

' Domingos da Fonseca Soares,

Francisco Correia Dias,. Manoel

1de S1Iva Bonifacio & C.“, Salva-

'd1)r & Irmão.

Padarias

A Panificadora, Car/ola, (hw-

17'ense, Patriª.

, -

1

ªerehedoria

| Recebedor—Antonio' Valente

Esporlodores-de Sardinha

Antonio Augusto Fragateiro,

Joaquim Valente d'Almeida.

Fabricas

A Varina' (conservas ;alimenti—

eles)—Ferreira, fBrandao & Cª,

Moagem de comes—Soares Pin-

to & 0.3, Limitada, ceramica—

 

, Compadre.

, Aberta todos os dias uteis, das

9 horas da manhã às 3 da tarde.

Taooarla

Canalhas—Rua das Figueiras.

1

l

l

i

?

Vendedores do Gol

Manoel da Cunha e Silva, Ma-

noel d'Oliveira da Cunha.

  

 

 

  

  

  

 

Tr. 11111111. llsp. Tr. ln. leer.

l

' 5.10 6,96l 8.45

 

8,6 ' _ 5

0,30 3,52 » 5,10 5,60 6,115 9,5

3,11 4,29 1 5,21 5.29 os,” 9,91
3,0 1.41] _ _ 6,58 9,31

3,58 4,55 | 5,33 5,47 7,111 9,42

4,5 5,7 5,33 , 5,51; , 7,21 9,95

1.19 _ | _ 13,11 7,35 10,1
_ _ _ 6,17 7,111 _

— — — 6,22 7,415 —

1,31 6,2 _ 6,514 7,55 10,21

_ _ _ 6,40. _ _

_ _ _ 15,154 _ _

4,511 6,311 _ 7,1 _ 10,45

5,11 7,12 11,14 7,27 _ 11,10 

-— Peixoto, Ribeiro & C.“.

DESDE 15 DE MAIO DE 1910

HOP-_º

DO PDRTO A OVAR E .AV'E'IRO

, , |_ .-. - _ ___, __- __-__..,-,_ __,_____

Estações r Tr. lim. Tr. iRap. Tr. Tr.

s. Bentn 4.15 ' 5,19 6,35 7 8,53 9,39 11,20, 3,11

(Éa-npanhi 425 5,31) 6,0 7,10 9 11,515 11,01 2,2.)

111.111 | 4,33 5,13 7,1 7,23 911 10,14 11,45 1 9,119

vulnoms ! 4 4,111 5,51 7.9 7.1.1 _ 111,25 11,57 2,11

111111141 ! . :»,4 6,0 ? 7,19 7,18 9,13 10.13 12.14 ;; ,3,-1

E.,,iínm ' ª 9,12 11,17 7,27 , 1,5, 9,29 - 1o,111 13,2 l : ª 3,11

1113“... iz é , 5,25 o,: 7,35 8,1 _ 11,3 13,36 : , 4,429

«ineoaçi ( h,:n 15,33 — 614 _ , 11,7 12,11 e [, 3,11

Ca va ln'ira ; ' 3,31; 11,11 « 8.21» _ 11,11 12,11; _ ,, 3.39

OVAR . 5,47 13,51 , 7,50 5.30 _ 11,22 12.57 - » 3,19

Vel ga 51,54, _ * 7,515 8,37 _ 11,39 1,4 | . 3,95

Avanca , li,! -- 8,1. 8,11“! — IME) 1,10, 4,1

Esterr-ja ; 11,13 _ 5,13 ' 6.05 1 —— 11,49 1,31! 4,141

Aveiro ' 0,10 _ 8,37 « 9,21 [ 10,5 12,13 1,18 4,41)

 
 ___,_,,_,_, . ,.

   

   

    
  

   

 

|
.

Estaçõesi Tr. Cor. Tr. Tr. Tr. Tr.! »,
, ,

___ 1!—

| 11 ]

Aveiro * 3,54 5,7 _ “7.1-1 8,20 9.150 11,21; 142,5

Emma. ' 4,25 5,30 _ 7,42 11,10 171,20 11,49» :* _

Avanca [ 4.86 _ _ 7.53 _ 111,31, 12 3 _

Valleea 1,42 _ _ 7.59 _ 10317123 1 _

ovas 4,50 5,52 7,20 8,6 9,55 10.44 11.15 ,, . _

Carvalheira "5 5 _ 731 8.17 _ 111.55 12.26; º _

'Coru'gaça ! 5,11 _ 7,36 8,22 _ 111,59 12,11, _

Esmoriz Z 5,12-6,5 711 8.27 _ 11,5 nos; 11 _

E.,»..ho 1! 51,79 6,17 7.58 , 8,441 110,26 11,21 12,51, ; goal

Granja : 5,35 6,26 8,4 '8,49 510.41 11,17 12,583 ! ' 2,49,

Valladares 5,01 6,38 meal _ 111.11 11.45 1,1»1 , _

Gra-a 6,12 7 8,89 9,9 12,12 12 1,331 3

Campanhã 6,23 7,11 8,50 9.18 '1235 12,10 1,45,

B.Bento . , 6,34, 7,91 _9,2 9,33 _ 19,211 1,157
 

   

  

      

l'ir. Mu. Tr. Tr. 11111. 0111.

2.20] 5.37 6 — 9,57 10,28

2,50 6,58 6,50 — —. 10,53

3.1 — 6.41 —- — —

8,7 —— 6.47 — —- —

3,14 6.17 6.54 8.30 — 11,12

3,251 _ 7,5 8,41 _ _

8,30 — 7.10 8.46 -— —

3.35 6.33 7,15 -8,52 — 11.26 -

3,51) 6.45 ' 7.3) 0.10 10,86 11,34

3,56 6,62' ' 7,36 9.16 10.12 11,40

4,13 7.6 1,53 ! 9,33 — 11.54

- 7,27. 8,8 .; 9.411 10,59 12,7

7,41 8,19 : 9,59. 11,7.:—« 12,15

7,55 8,2731115 11.18, 12.36
  

 

   


