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tração do espaço e do tempo
forçam-nos a dedicarmos êste
pequeno artigo à interessante vila em
cujo concelho residimos durante seis
ànos. Bem digna é de ser tr:atada mais
pormenorizadamente, e portanto outras
oportunidades aproveitaremos, com prazer, para nos ocuparmos dela.
A vila de Oeiras, situada na Extremadura, distrito e patriarcado de Lisboa,
de que dista IS km. a oeste, sede de
concelho importante, assenta na margem
direita do Tejo, aproxímadamente nas
alturas da sua foz. A vila, propriamente
dita, abrange uma só freguesia: N.a S."
da Purificação, e o seu termo .as freguesias de S. Pedro de Barcarena, S. Romão de Carnaxide, N." S.a de S. Julião
da Barra, anexa à primeira das mencionadas, e a nova freguesia de Paço
d' Arcos. As princípais povoações compreendidas no concelho, são: 'Algés,
Cruz Quebrada, Dafundo, Caxias, Damaia, Laveiras, Cartuxa, Linda-a-Pastora, Linda-a-Velha, Paço d'Arcos, Porcalho ta que passou a denominar-se Amadora pOi decreto de 28 de Outubro de
1907; Portela, Outurela e Porto Salvo.
Segundo o padre Antónío Carvalho
da Costa- «Corografia Portuguesa»,
1712, tinha esta vila nesse tempo, trezentos vísinhos. Segundo Pinho Leal
- «Portugal Antigo e Moderno», tinha
Oeiras 7cfi fogos em 17S7. Presentemente tem o concelho a totalidade
apróximada de 25.000 habitantes. Tem
Oeiras escolas primárias para ambos
os sexos, estação telégrafo postal com
serviço de vales de correio e telegráficos, cobrança de recíbos, letras e obrigações, e serviço de encomendas, permutando malas com Lisboa. Tem mais
servico telefónico, médicos, farmácias,
bombeiros, pensões, etc.
No território do concelho foram outrora edificadas várias fortalezas como
a torre de S. Julião da Barra e os fortes de S. JoãO das Matas e de Santo
Amaro. Oeiras ocupa papel importante
no sistema de fortificações modernas da
defeza de Lisboa (Campo Entrincheirado).

=

Pela sua situação, deve ser Oeiras
povoação muito antiga, fundada, seja
por gente que caminhasse da terra para
o mar, seja do mar para terra, observação, em nosso modesto parecer, aplicavel às povoações próximas do mar, isto
é, mais acessíveis. Quem a fundou, ignora-se, como a data da sua fundação.
Igualmente se desconhece a data da
fundação da sua paroquia. ,Sape,se que
a igreja matriz, arrazada pélo' ferramoto
de 1755, foi imediatamente reconstruída.
E' a que hoje existe. Nos dizeres que
contem uma chapa de latão, aplicada a
um moveI da sacristia, lê-se a data de
1694, a qual pouco adianta quanto à
antiguidade da igreja, pois se refere a
êsse móvel antigo, chamado arcaz, e
não áquela.
Oeiras, até 7 de Junho de 1759, era
aldeia de certa importância. A 6 de Julho do mesmo ano foi Sebastião JOSé
de Carvalho e Melo, primeiro ministro
de D. JOSé I, elevado a Conde de Oeiras
e seus irmãos a secretários de Estado.
Na primeira das datas indicadas foi dada
a Oeiras a categoria de vila, a qual, a
partir de então, encontrou um caminho
de verdadeiro progresso.
Oeira$ é das pouquíssimas vilas que
te em foral dos chamados novíssimos,
isto é, dados pelos reis sucessores de
D. Manuel L
Ao falarmos de Oeiras, temos forçosamente que fazer referência ao Marquez de Pombal e ao seu solar, um dos
nossos edifícios mais imponentes no seu
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Todos os artigos não assinados são da excluslfl responsabilidade do director 40 jornal
género, do século XVIII. A' vista dele din , e a quarta, para a estrada. Com
sentimos que Pombal, seu senhor, domi- magnificos ornatos exteriores, tem o panava com pesado absolutismo, não só lácio excelentes salas, nas quais se podem admirar valiosas obras de arte e
toda esta vila como todo o país.
Os fundadores deste palácio e sua .ob;ectos que podemos considerar bons
quinta foram Franciseo Xavier de Men- documentbs históricos.
Vilhena de Barbosa no aludido artigo,
donça, secretário de Estado, e Paulo de
Carvalho de Mendonça, D. Prior de cita entre outros objectos: um painel de

A""H'I ST'6 RI C A
VIL'A 'DE OEIRAS
Guimarães e presidente do Senado. Segundo diz Vilhena de Barbosa, (Archivo
Pitoresco, voI. VI, pago 386): «A amizade que uniu os três irmãos, que sempre viveram juntos, fez com que os dois
mais novos, Francisco e Paulo, aplicassem o rendimento dos seus bens patrimoniais e os vencimentos que recebiam
do Estado pelos diversos cargos que
exerciam, e que tudo perfazia a avultada soma de 22:360$000 reis anuais, a
bemfeítorizar e aumentar as propriedades que pertenciam ao mais velho, Sebastião José- dp Carvalho e Melo, por

S. Francisco, pintado por Ticiano, vários
quadros de Vanloo; os paineis da capela, pintados por André Gonçalves, um
dos nossos melhores pintores, que floresceu no último quartel do século XVII
e no prim iro do século XVIll; um
painel representando Santo António,
copiado do original que está em Roma;
um quadro com os retratos do primeiro
Marquez de Pombal e de seus dois irmãos, Francisco e Paulo, de mãos dadas, e acompanhados das palavras:
Concordia 1'r atrum, segundo parece,
(\l,ra dt' D. Toana Tnácia Monteiro de

PALÃCIO MARQUEZ DE POMBAL

herança de seus pais, por dote de sua Carvalho, natural 'de Lisboa, pintora
primeira mulher, D. Tereza de Noronha, apreciada e conhecida por Joana do Sasobrinha dos condes dos Arcos, e por litre, pelo facto de morar ao Salitre; o
sucessão -nos vinculos instituidos por primeiro modêlo em cera, da estátua
seu tio, Paulo de Carvalho e Athaide, equestre de D. JOSé I, trabalhado pelo
arcipreste da Santa Igreja Patriarcal, insigne artista Joaquim Machado de
falecido no ano de 1737. Os dois referi- Castro, autor do monumento; um lindo
dos irmãos vincularam e uniram. ao presépio de marfim e madrepérola; duas
morgado de Oeiras todos os bens que estátuas em mármore, representando
ahi compraram, e as importantes bemfei- Alpheo e Arethusa, desenhadas por Joatorias que neles fizeram. D. Tereza de quim Màchado de Castro e esculpidas
Noronha morreu sem sucessão, porém por João JOSé Elveni e Francisco Leal
empregou os vinte contos em dinheiro Garcia, discípulos do célebre estatuário
que trouxe do dote, na compra de bens italiano, Alexandre Giusti; dois baixos
de raiz, que vinculou e uniu ao mor- relevos em prata, alegóricos ao reinado
gado de seu marido. Uma parte desses de D. JOSé I; a escrevaninha que serviu
bens eram situados em Oeiras. Foi deste a êste rei durante os verões de 1775 e
modo, e no decurso de 20 anos, que se 1776 que passou neste solar, e diversos
formaram e se enobreceram com explen- móveis de uso do Marquez de Pombal.
Na biblioteca deste palácio estão guardidas construções os morgados de Oeiras, que o primeiro Marquez de Pombal dados alguns manus.critos de valor.
A capela que é elegante e bem ilumiainda acrescentou depois da morte de
seus irmãos, e á custa dos proprios ren- nada, foi restaurada em 1893. Nos seus
três altares contém relíquias de vários
dimentos dos mesmos vinculas}}.
Projectou e dirigiu as obras de cons- santos. Os jardins do palácio que são
trução deste grandioso solar, o arqui- opulentos, acham-se adornados de betecto hungaro Carlos Mardel que veiu las estátuas de mármore. A cascata mopara Lisboa em 1733 e faleceu en: 1763, numental, composta de três corpos, é
O palácio tem quatro frentes: a prin- muito interessante pela sua originalicipal, flanqueada por dois pavilhões, está dade. Nos terraços dos seus corpos lavoltada pala um grande páteo, outras terais admiram-se quatro bustos de
duas estão voltadas para dois belos jar- Homero, VirgJlio, Camões e Tasso,
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trabalhados em mármore de
por Machado de Castro.
A adega é um grande edifício de doi~
andares digno também de ser admirado,
tendo contigua a ca'3a dos lagares.
Ao centro da horta existe um tanque
de mármore ornado com um grupo de
figuras de mármore de Carrara, feito
em Roma.
Não queremos de forma alguma perder tão boa ocasião para expormos uma
ideia, cuja:prioridade não podemos dizer
ao certo que seja: nossa.
.
Sendo o magestoso solar dos srs. Marquezes de Pombal um edifício tão inte-·
ressante, no seu género, dQ seculo XVII,
encerrando-se nele tantas preciosidades
artísticas e históricas que dizem respeito
ao grande estadista e a D. JOSé I, que
tão ao vivo nos falam dos seus tempos;
sendo a linha de Cascais, com a sua
Costa'do Sol, tão concorrida, devido aos
meios de transporte hoje existentes, e à
sua situação de primeira zona de turismo, porque não se instituirá um dia o
Museu Pombalino de Oeiras, onde todos
possam admirar vasta documentação
desses tempos?
Emquanto D. JOSé I passava com a
sua côrte, o verão de um dos anos de
177S ou 1776, no palácio do seu primeiro ministro, em Oeiras, a-fim-de ficar mais perto dos banhos do Estoril,
que tomava todos os dias, Sebastião
JOSé de Carvalho e Melo que já havia
recebido o título de Marquês de Pombal em Setembro ~e 1769, aproveitou-se
da oportunidade da estada do seu real
hospede em sua casa, para lhe mostrar
os resultados práticos das sábias reformas levadas a efeito no seu reinado, e
patentear aos olhos de tõdos, portugueses
e estrangeiros, os progressos notáveis
que a indústria nacional estava fazendo.
Determinou então que se fizesse em
Oeiras uma grande feira, à qual, por sua
intimação, concorreram todos os industriais, mandando armar barracas, nas
quais se vendiam os produtos das suas
respectívas especialidades.
A concorrência de visitantes foi enorme. O êxito foi retumbante, tendo con~eguido o grande estadista esmagar mais
uma vez a calúnia dos seus inimigos.
Corpo diplomático, cônsules, clero,
funcionários públicos, comerciantes, gente de tôdas as castas, tudo convergia a
Oêiras!
Que movimento haveria então na vila!
Que animação naquele grande solar!
Que aparato verdadeiramente teatral
ou cinematográfico, de cabeleiras empoadas, em canudos, complicadíssimos
toucados e vestidos de damas, joias de
carne adornadas de joias de metais e
pedras, casacos bordados a oiro e a
prata nas mais caprichosas fantasias! ...
A vila de Oeiras pode ufanar-se, portanto; de ser a primeira terra de Portugal e talvez da Europa, em que se efectuou uma exposição industrial.
Êste facto, só por si, marca-lhe um
bOl)l lugar na História.
E Oeiras, hoje, um concelho muito
fabril da linha de Cascais, pois tem em
actividade fábricas importantes, como:
<{.A Fiandeira, Ltd. a », «Luzalite», fibro
(jmento nacional, «Fermentos Holandezes, Ltd. a », <{.Santos Mattos & Ca», espartilhos e cintas, «Scia!», «Fundições
e Construções MeCânicas», etc.

* * *

Muito perto da vila está a linda e
animada praia de Santo Amaro de Oeiras, onde gozámos algumas tardes amenas do verão passado. Apresenta ela a
grande vantagem de ser o simpático
meio-termo entre a praia chic do Estoril e a da Cruz Quebrada ao domingo.
Por todos os motivos que expuzemos,
é Oeiras bem querida e procurada.
Eduardo Marrecas Ferreira
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CINE

ARMAZEM DE 'VIVERES

CRUZ

Todas as pessoas da vila devem fazer
as suas compras nesta casa por ser a que
MAIS

BARATO

Incombustível ~ Leve ~ Resistente ~ Isolador ~ Imputresclvel

VENDE

GOIDvleto sortido de artiuos nacionais e estranueiros

,Ofanqueiro de paço d'Arcos
I

MA.RIA CLARA

--

....
Junto ao apeadeiro

=

Grande sortimento de
fazendas para fatos
e vestidos

Tubos para pressões hidráulicas de 6a25 K,OS / cm,2
Chapas onduladas para coberturas
Chapas lisas para revestimento de tetos, tabiques, etc.
Caleiras para reua ealueirozes
Manilhas para irriua~ão eesuoto8

SORTIMENTO DE CALÇADO
TUDO MAIS BARATO

II

Telefone 32
Plot~.

131. 134 - PitO

de Santo Amaro de Oeiras

FIBRO-CIMENTO NACIONAL EM

- ' -

Rua [Dila

D'AR[o~

PENSÃO INTERNACIONAL

I

Serviço de mesa e dormida

Recebe comensais a preços
económicos

BARBEARIAI

Manuel Serra RMrilJIles & Irmão

Únicos Concessionários

Optimos quartos com o maximo
conforto e comodidades modernas

cORPORAçÃO MERCA TIL

Esmerado serviço em
almoços, jantares e lanches

Rua Capitão Leitão, 12

Largo 5 de Outubro-OEIRAS

PORTUGUESA, L•DA

::e u a.

d

Telef.:

2 3943 - 2 8 9 41 ~ - Teleg.: FIBROCIMENTO

O

.A 1

e c r i :rn..,

:1.. 0 - T , J: S E

Gabinete de eRbeleireíro de senhorAs
dirigido por Mário Serra Rodrignes

O ,..8..
Ondulação Marcel, Mis-en.plis, ete.

SANTO AMARO - OEIRAS

Telefone - Oeiras 16

PERFUMARIA E ARTIGOS DE TOILETE

["SR DE PASTO

P e rutz I

JOS( DUARTE RIJO

Comidas, vinhos e tabacos

Mercearia Popular Oeirense
Fundada em 1 de Abril de 1907
FERRAGENS E DROOARIA

Tabacos, Vlnh"' IInos I Licores, Papelaria • livraria
Escolar, Louças, Carvoaria, Vidros e Vidraça

Agente da SccledaOe

Pe rutz I

200, ~"a Ca"dido dos ~eis

OEIRAS

CLINICA

SENSACIONAIS

RESTAURANTE

Estabelecimento
de Fanqueiro,
Retrozeiro,
Mércador,
Chapelaria
e Alfaiataria

nu.

SESSÕES AOS DOMINGOS

I Aparelhagem Sonora-Royal Zenith .

PAÇO D'ARCOS

J. E. D'ABREU

QUEBRADA

FILMES

Avenida Patrão Joaquim Lopes, 5

128

ÂleDtel~Da

Oe Seguros ,,! Patrla"

JOÃO LUIZ OE MATOS
Largo 5 de Outubro, 6 a 7 - OElilAS
Telefone 10

Pe r utz! I

de

LEITARIA LUZiTANIA
DE

L. F. ALMAS

G. Simões Santos
Rua da Prata, 266-2. O-LISBOA

Para fotografar bem, precisa
Consultas em Oeiras às quartas,
sextas e domingos, das 10 às 12

usar películas P E R U T Z

!

Cervejas e Refrescos
Deposito dos Biscoitos e Palitos de Oeiras

I

Eepeclalldade em cafés mordos

Queijos e manteigas de Avanea

Rua Candido dos Reis, 53 - OEIRAS
Telefone 76

mais rapidez, mais ortocron1atismo

PADARIA
, HIGIEnlaA

•
e maior

latitude

II

DE

Alves, P a z &

Revelação t cópias e ampliações em cinco horas

Cunha

LARGO DA BOA VISTA, 6 e 7
OEIRAS

Aparelhos fotográficos e cinematográficos

LEITARIA PORTO SALVO

172, R. Costa Pinto 172-Teler., 4~

PAÇO

NA ALAMEDA
PAVILHÃO DO MEIO
Passam-se momentos aprazí veis pejo confôrto que é
dotado e pela sua música
explêndida

Pretos mais baratos que qualquer PavllhãD de Lisboa

J(o~a

Vinhos finos, comuns e engarrafados,
Champanhe, Licores, Agu8s Minerais,
Pastelaria, Choeolates, ManteigaJ!,
Queijos e Frutas

António Rebelo da Silva

PAVILHÃO DE ALGÉS

ROIZ, L.
I

D'ARCO~

8~,

pcn,lo palmira
CAXIAS

[)I!

R. Nova do Almada, 84Telefone 24670-LISBOA

Pensão que melhor situada se encontra
na linha de Cascais.- Com esplanada
para a praia, onrle se disfruta uma
explendida vista para o mar

I Optimos quartos ebelissimo tratamento I

o

N.O 128

Partos

l'Iedlco .ssistente do Sanatodo l'IarlUmo de Sont'l'Ina

CLINICA GERAL DE SENHORAS
Garrett, 7.4": 1.· - Das 15 à s IS horas

Rua
Largo do Cam]::o Peqneno, 19, r / c - Das 12,30
às 14,2'0 . - TELEFONE N . 5423

II

IEUGENE LABA
ÁOUAS

-I11terl1acional Bridge Club

do I'Ilserlcordla de Lisboa, na Parede

Tuberculose óssea -- Operações --: Cllnlca geral
CONSULTOIHOS :

Pared8- Todos os dias, das 9 ás 12. A's
3." , 5 ." e sábados. tambem das 14 às 17,
Telefone - Parede 59 .

II

AQUECIMENTOS

Lisboa - R. Nova do Almada, 80,1 .0 , D.
7'elefona 26801.
A '8 2.'°. 4 .a, e B.a. , das 14 ás 18. -

I
L.DR Vinho do Porto

QUENTES

Tt

PA VILHÃO ESTORIL

(Monte Estoril)

GR"H"M

48, RUA DO ALECRIM, 50
TELEF. 27177-L1SBOA

DE

Pode-se obte-Io em todos os boteis
e restaurantes de primeira ordem

RAD IADORES E CALDEIRAS

Agentes : VVM. GRAHAM J. OR & COMP.A
Rua dos FanqueiroB, 7

FABRICAÇÃO

Pág. 3

F. DE MIRA MENDES

Dr.- Laurinda de ~Iilmbre
Doençãli uterinas

ESTORIL

Telefone : 20066

~isite

Excursões em carr.o.s confortavels para
diferentes pontos que merecem ser vistos.
Os passageiros podem ser chamados aos
hoteis onde estão hospedados, se inscreverem
os seus locares no Grande Hotel Estrade,
onde serâo esperados por uma pessoa que
fala inglês.

PortuDal e (span~B

.ÂutomÓ"r:ei8 Reo - Telefone 9 Estoril
GRANDE HOTEL ESTRADE

C. Alvarez

Para a conveniência dos passageiro!!, a bagagem para os cais de embarque de Lisboa ou
Peça Tarifas
vice-versa, carregamos a 90 escudos Oi! nossos chauffeurs falam inglês e francês
~ ==~~~~~~~~~~~~~~~~

II
I

CURSO DE PIANO E L~A VORES .
Professora competente tal abrir lições em curso e IndlYlduals, no Monte Estoril, achando·se
desde já aberta a inscrição na redacção dêste jornal, para toda a zona da «Costa do Sol»
PREÇOS

MODICOS

Em curso .

25$00 5 dias por semana
50$00 3 vezes por semana

Individuais

I

~~===================================~
SPÉCIALlSTE
PARFUMERIE

ONDULACION
MARCEL

COIFFEUR · DE PARIS
A.

'W"ASONG

Man aprlcht deutsch

EngUsh poken

ehalet Maria Fernanda - ESTORIL

Card rooms, reading and
writing rooms, tennis I
beautiful gardens and
terrace ' overlooking the
sea. Splendidly sStuated
English Bar.

Salas de jôgo, salas de
escrever e leitura, tennia, belos jardins e te .. raço, linda vista do mar.
Situação explêndida. Bar
Inglez.

Terms of membership
may be obtained from
the Secretary:
Lt. Coi. D. A. GARDINER

Preços de inscrições
podem ser obtidas rio
Secretário:
Ten. Cor. D. A. GARDINER

MONTE ES TOf:<1 L
(AVENIDA

Telefone Estoril 4

COSTA DO SOL

OTEL

ATLANTICO
MONTE

ESTORIL

Comboios eléctricos de meia em meia hora

o

o

Inais luxuoso e confortável

HOTEL DO PARQUE
Elegante

e
,,.

situado junto à beira-mar, com
entrada particular para .a pra a

Gotf - Tennis - Polo
Hipismo, Natação, etc.

E5TORIb -PAbAaIO -HOTEb

Inoderno

ESTORIL

o único Hotel da Gosta do Sol

CLIMA MAIS TEMPERADO DA EUROPA

Todos os desportos

SABOIA)

111111

,

SALÃO DE CHA - BAR -

RESTA URANT

Magníficos terraços e grande jardim
Instalações modernas -- Telefone

270

ESTORIL

i

TAMARIZ
o
Paraizo

das Crianças

Magnifica esplanada sôbre

o Oceano

Restaurante, Bar Americano e Café Glacier, Teatro,
Cinema, Concertos, Bailes e todos os jogos no

CRSINO ESTORIL

Monte Estoril
A mais pitoresca estância da Costa do Sol. . , .
Boas instalações a diferentes preços
em Hoteis modernos
Monte Estoril está bem protegida dos fentos.

Hotel f\tlântico
Grand'Hotel D'ltalie
Hotel Miramar

a·==============================a
HOTEL

' ESTORIL

PARIS
o

HOTEL P ARI8, de cons·
trução recente, apresenta-se com
todo o conforto moderno; tem
aquecimento central, devador,
água quente e fria em todos os
quartos. Primorosissimo serviço
de cosinha, escrupuloso aceio e
a atenção constante do seu proprietário para com os seus hospedes. Das janelas do Hotel gosa-se duma soberba vista sôbre
O mar e sôbre tôda a Costa do
801-a Riviera Portuguesa. Está
situado num bonito jardim, encontrando-se nele a Igreja Inglesa, na qual durante os meses de
inverno, o serviço religioso é
administrado pelo capelão em
residência nesta época.

I
Grand'Hotel Estrade al============================~~~~.

o

Concelho ·de Oeiras entrou

inequivocas demonstrações de
apreço e louvores ao nosso jornal
pela sua acçilo regionalista e altamente patriotica, acolhendo desde
lugo a nossa ideia com visivel
regosijo e prometendo emprestar a sua indispensavel e preciosa colaboração a tudo que
pudesse contribuir para a propaganda e defeza dos interesses do
Concelho de Oeiras.
-Desejariam os, antes de mais
nada, que Sua Ex_" nos desse
OEIRAS-SANTO AMARO - A' hora do bauho
alguns elementos sobre a acção
da Camara da sua presidencia, situação
Ao dedicarmos este numero ao Confinanceira, obras em curso e melhora~
{;elho de Oeiras, «O Estoril» mantem se
mentos a executar, etc.
fiel à sua missilo de argila de propaO sr. Tenente Saldanha, num à vonganda do Paiz, pugnando ao mesmo
tade proprio de quem sabe o que quere
tempo pelo engrandecimento de uma
e para onde caminha, dispõe-se a falar
zona, a qual tem de ser considerada,
e aconselha-nos a tomarmos nota da
legitimamente, a porta principal da
exposição que vai fazer-nos, princiCosta do SoL
piando POl-:
Por isso, lançando à publicidade os
,melhoramentos que teem sido efectiva,dos, e apresentando o projecto do que
Parte Financeira
se deseja fazer, chamando para eles a
atençilo dos Poderes Publicas, provaA Camara continua saldando os enmos compreender a nossa pesada rescargos do passado, emprestimos, diviponsabilidade, sendo-nos grato constadas aos hospitais, etc.
tar que à frente do municipio está um
No orçamento de 1934-1935, foi in-

.. v~.

~l-':"
~ L . ªJ
...-.
.

lU

I~l!

hi i

114M

-M

.....- ....,

.,'

,..

~

_...
..

,

A Câmara Municipal, coostitaída
•
por homens devotados a" mlssao qae Ibes confiaram, procura executar um projecto de meIboramentos muito decisivo para
o progresso e engrandecimento
desta zona

ma fase de grandes realizações
e' jasto e inõispensável qae a opinião pública, toõos os homeos õe
bem incitem a Comissão Administrativa a prossegair no caminho
traçado, de forma que o Concelho
de Oeiras marque o seu lugar no
ressurgimento nacional
Algés

Plano de urbanização

O alargamento da nova Avenida Dr.
Manuel d'Arriaga e a sua saida atravez
da Vila Matias e QUinta, na Rua Major
Afonso Pala. Em concordancia e normalmente a esta avenida construir-se-ha
uma outra rua que fará a ligaçilo da Avenida dos Combatentes à estrada para a
Praça de Touros, junto à Vila Castanheira. Deste ponto e paralelamente à
Avenida Dr. Manuel d'Arriaga, uma
Qutra rua fará a ligação directa da rua
Major Afonso Pala com a Praça de
Touros de Algés. Em volta desta far-se-há a construção de placas arborisadas e passeios bastante largos, tendo de
um lado um parque de estacionamento
para veiculas em di,,:s de movimento e
saíndo para o Norte, aproveItando o
leito da estrada já existente, junto à
Ribeira de Algés, e perdendo-se em
prolongamento recto e paralelamente à
Avenida Dr. Manuel 9'Arriaga, nos terrenos norte do Bairro Soares.

SANro AHARO
Dr

orlRAS
·UrfUNK.'f

_-«tu,·U_

'W_","''''''''

..

_t_~I"'"

<mu• ..~....If

~

OEIRAS-SANTO AMARO - Alameda da Praill

-I

,.

o Municipio de Oei ras contribuiu
com 25 contos para os respectivos estudos e projectos.
Nesta altura o sr. Tenente Saldanha
requisita à Repartição de Engenharia os
projectos elaborados e que representam
o desejo de orientar os kabalhos a efectuar, integrando-os num plano definido
e cuidadosamente elaborado.
i~' Sobre uma larga mesa vão colocando
as plantas, sendo feita sobre elas a descriçilo minuciosa, as quais vão aqui publicadas para melhor e mais completa
elucidação.
O sr. presidente passa agora a estalassistido do sr. Capitão Aquiles d'Oliveira, director da Secção de Engenharia e que a estes serviços tem imprimido um grande incremento, aliando à
sua competencia extraordinarias faculdades de trabalho.
Comecemos, portanto, por:

ras, diz-nos que esta solução
providencial é muito especialmente devida à interferência do
ilustre Ministro das Obras Públicas. sr. engenheiro Duarte Pacheco, que à Cam ara de Oeiras
tem dispensado muitas facilidades, quer neste momentoso assunto, quer na concessilo de importantes verbas para diversos
melhoramentos.
- Como reputamos o Concelho de Oeiras a entrada principal para a Costa do Sol, não resistimos a preguntar :

"

- Porque não tem Oeiras uma Comissão de Turismo?
- Já foi pedida, ignorando os motivos que se opõem à sua criação. O
senhor alvitrava há dias no seu jornal
que, ao menos, a zona de Cascais compreendesse taro bém todo o concelho de
Oeiras. Era uma solução; mas nós preferimos Um;l comissão, porque a ela
temos direito, dada a situação desta
zona, e nesse sentido vamos trabalhar.

tempos em que a praia de S. João do
Estoril ainda se chamava muito desoladoramente, da Cadaveira, porque muitas vezes, em tempos idos, lá davam
á costa os cadáveres dos que morriam
no mar. E ram , então, frequente~ as lutas com os piratas, os combates n;;lvals ...
Segundo a tradição, D. Manuel I ia
para a varanda do Paço dos Arcos, seguir com a sua vista as naus que saíam
o Tejo para novos mundos, na ancia de
dilatar o império, com a ambição desmarcada de riquezas imensas!
Ia ver as naus e sonhar ................. .

Estava terminada a entrevista, aproveitando a oportun idade para agrade-
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Oelras -Séde do Concelho

grupo de homens de moral sã e animados do enorme desejo de trabalharem
pelo bem publico.
Na Camara de Oeiras, desde o mais
categorisado ao mais modesto empregado, todos procuram cumprir o melhor passiveI o seu dever, reflexo incontestavel do aprumo e prestigio de
quem dirige.
O sr. Tenente Saldanha Oliveira e
Sousa, que ha tempo vem exercendo
com notavel acerto o lagar de presidente do Municipio, alia à sua modestia
uma exacta percepção de tão espinhoso
cargo, e no qual se tem imposto à consideração geral.
Procurámos Sua Ex." no seu gabinete de trabalho, onde nos recebe com

cluida a importancia de J90 contos para
obras cam ararias, além dos subsidias
do Estado de 2 J4 contos, consideravelmente aumentadós este ano.

Escola de Ba rcarena
Foi iniciada pelo falecido General Sinel de Cardes, encontrando-se as obras
abandonados ha anos. A Cam ara votou
a verba de 16 contos, com igual quantia do Estado, devendo cbegar para a
sua conclusão.

Queluz de Baixo
Vão começar as obras da Escola, com
30 contos da Camara e 27 contos do
Fundo do Desemprego. E'
construida em terrenos do Estado, tendo sido feito já o pedido
para esse efeito.

Escola de Venda Nova
Amadora

OEIRAS - Santo Amaro-Edm

Temos IS contos da Camara e 20 do Estado, além de
diversos donativos particulares.
Está tam bem incluida nos
primeiros alcatroamentos.

Projecto de urbanisação em concordancia com o do Bairro do Egipto, o
qual se estenderá entre a estrada nacional, Morro das Antas, linha ferrea e
chafariz do Espalgal, todo composto
por artérias com o minimo de Ia metros, e avenidas principais com IS metros de largura, saindo radialmente de
um grande parque que se pretende
construir, aproveitando o Morro das
Antas, parte propriedade do Ministério
da Guerra, a que se dará o nome do
Marechal Gomes da Costa.
O prolongamento da rua Consiglieri
Pedroso, bordando pelo norte a linha
ferrea e servido por uma extensa recta
na estrada nacional, junto ao chafariz
do Espargal. Terá a avenida 21 metros
de largo, com uma placa central arborisada. _
Em conjunção com a futura estra da
de turismo Lisboa-Cascais, far-se ha a
urbanisação dos terrenos situados entre
esta e a linha ferrea, e a construção de
uma Esplanada-Miradouro sobre a praia
nos terrenos do Ministério da Guerra,
junto à bateria da Lage.
Prolongando e alargando a estrada
militar para o outro lado da Avenida
Miguel Bombarda, esta entrará em con_
cordancia com o prolongamento da rua
Heliodoro Salgado, circundando a bateria de Santo Amaro, seguir.::lo a linha
das suas maiores altitudes, delimitando,
possivelmente, no futuro, um hotel e casino, e tendo a sua saída natural perto
do apeadeiro de Santo Amaro. Por um
alargamento desta artéria, sobre a linha
ferrea, construir-se ha um pequeno miradouro, cuja exPlendida situação se
localisa entre o apeadeiro e a ponte.
No Parque da República e aprovei-

Amadora

!LJ

tando os terrenos situados
entre a Ribeira da Lage,
que será coberta, e a actual
Avenida do Parque, construir-se ha um lindo jardim
em forma de aza de avião,
em homenagem á Aviação
Portuguesa, e cuja parte central se destinará a parque de
estacionamento, sendo aproveitados os terrenos excedentes para campos de divertimentos, jogos, tennis, patinagem, etc.
Paralelamente á rua JOSé
Falcão, serão construídas
mais duas, que farão a ligação em prolongamento recto
da Avenida Carlos Silva com
a Avenida Consiglieri Pedroso.
Ao sul da linha construir-se ha uma avenida, que irá
entroncar com a estrada militar e seguirá o seu leito.
No que respeita propriamente a Oeiras, estamos
pensando em novas instalações dos Paços do Concelho
e a construção de edificios

escolares proprios, com todos
os requisitos modernos, acabando-se com o que para aí
existe e que não reune as
condições necessárias para
os fins em vista.
Alargamento da rua JOSé
Diogo ,<ja, Silva, aproveitando-se as terras para o aterro
do antigo e anti-higienico
lago do Parque da Republica.
O alargamento desta arteria é em parte obtido á
custa de um sistema de _consolas, servindo de apoio a
um passeio suspenso sobre
os terrenos que marginam a
Ribeira da Lage, os quais
serão aproveitados para viveiros e jardins publicas.

Paço de Arcos
Reparação e alcatroamento da Rua Lino d'Assunção,
e construção de uma nova
rua ao sul da linha ferrea e
que sirva de base ao aproveitamento de terrenos proprios para urbanisação.

Abastecimento de aguas, que já está
sendo tratada junto da Companhia das
Aguas de Lisboa, construção de um
grande mercado municipal, servindo a
actual zona e os terrenos a urbanizar
da Porcalhota e Venda Nova.
Além do que já lhe enumerei, diz-nos
Q nosso ilustre entrevistado, estamos
trabalhando activamente para que o
problema do saneamento beneficie todas as localidades do Concelho.
Contamos melhorar consideravelmente e dentro em breve a iluminação publica, aproveitando o terminus do contracto que se aproxima.
Estamo's iniciando os trabalhos de alcatroamento, começando pelas artérias
principais, apesar de estarmos sobrecarregados com algumas dezenas de
quilometras de estradas, que em boa
justiça devem ser entregues à Junta
Autonoma, dada a impossibilidade da
sua conservação por conta do Municipio.
A assistência tem-nos merecido um
especial cuidado e muito gostávamos
que a Comissão da Misericórdia de
Oeiras, aproveitasse a oportunidaae
para a construção do Hospital com a
importante verba de que já dispõe, e a
qual poderia ser aumentada com apreciável subsidio pelo Fundo do Desemprego.
- Sõbre o abastecimento de água, o
sr. Tenente Saldanha, afirma-nos que
está absolutamente garantido para Oeiras, Paço d'Arcos e Caxias desde o
verão passado e com O fornecimento de
Lisboa, havendo-a em abundância por
toda a parte e sem a menor restrição.
O sr. Presidente da Câmara de Oei-

cermos uma vez -mais as atenções com
que nos teem distinguido o ilustre presidente da Camara de Oeiras e os seus
colaboradores, srs. tenentes Candido
Nunes Pinheiro e Manuel Pereira Coentro; Joaquim Guilherme Pereira Borja
e Agostinho da Costa Cabral de Moura.
A's Juntas de Freguesia, 'Indústria e
Comércio do Concelho, «O Estoril»
endereça-lhes sinceras saüdações, com
o público reconhecimento da colaboração que nos dispensaram para a elaboração dêste número de propaganda.

A vilã de Paço üe Arcos

muito mais heroica do Patrão Joaquim
Lopes, um verdadeiro santo do mar,
vela dia e noite, eternamente, pelas almas que sofrem no oceano.
Os seus olhos cheios de vida, as rugas adoraveis da fronte, de todo o seu
rosto, a farda de segundo tenente da
Armada, consagração oficial do seu imponente valor, são uma bela obra do
grande artista que é o escultor JOSé
Moreira Rato.

* * * .

Paço de Arcos tem hoje população
permanente considerável, e a atrai-la lá
~stão as suas muitas comodidades. No
verão, como praia, é de grande utilidade e prazer para a classe média e para
os petizes.

Mirando o Tejo e muito proxima
dele, foi construída pelôs fins do século
XV, uma casa solarenga
com dois torreões: um
ao nascente e outro ao
poente, ligados por uma
varanda que assenta sobre t rez arcos: - o Paço
dos Arcos ou Paco de Arcos, origem do nome da
povoação que se estende
I na margem do Tejo, entre Caxias e Santo Amaro de Oeiras, ha uns
quarenta anos, a praia
mais aristocrática dos arredores de Lisboa, nos Alberto Cosmel/;, professor d. ginastica

'10 Sport CllIb de Ooiras
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Não vai ainda muito distante o tempo em
que o conforto que concretizava a presença
duma torneira de água fria num lavat6rio,
numa banheira ou num lava-loiça, era reservado aos habitantes das grandes cidades ou das
vilas de certa importância. As aglomerações
rurais eram, na sua maioria, desprovidas da
condução de água potável.
Grandes foram os esforços realisado . nestes
últimos anos.
Se bem que seja já uma vantagem particularmente apreciável ter, imediatamente, pela simples manobra duma torneira, toda a água fria
que se desejar, o progresso não deve ficar por
ahi. E' que, com efeito, ~ água não é, muitas
vezes, utilizada à temperatura ordinária, mas
s im aquecida antes da utilização. Tornou-se,
portanto, muito naturalmente necessário considerar, nos prédios modernos, a distribuição, a
par de água fria, de água quente.
Mas êste processo tem os seus inconvenientes. Efectivamente, uma distribuIção de água
quente está sujeita a muitas variações, o que
desgosta os consumidores que teem a pouca
sorte de precisar de água quente nos momento;; em que a da distribuição pelo fogão de
cosinha ou caldeira, apenas está tépida.
Entre os diferentes aparelhos utilizados para
o aquecimento de água, o esquentador eléctrico
por acumulação é o mais prático e o mais se-

ESTORIL

Agua quente pbr toda a·parte
guro. :tste aparelho sofreu um considerável
desenvolvimento, como no-lo mostram as estatísticas estrangeiras, em virtude das suas vantagens económicas e das suas qualidades de
limpeza, de comodidade e de segurança.
.\. sua construção é simples e apresenta-se-nos com a mesma semelhança, desde os modêlos de menor aos de maior capacidade.
Eis porque o esquentador eléctrico por
acumulação se adapta tão fàcilmente às pequenas instalações, como áquelas que diariamente
carecem de grandes quantidades de água. A .
grande diversidade das aplicações que mostramos mais abaixo, é a prova da qualidade essencial deste aparelho, a qual consiste em ele poder ser instalado por toda a parte.
.\. capacidade de um esquentador eléctrico
por acumulação é determinada pela quantidade
de água quente a Soo C. de que queremo dis c
pôr no decorrer do dia. A tItulo de exemplo,
citaremos os números geralmente admitidos
para usos domésticos:
7S litros para banho;
25»
»lavabos ;

10
»
por pessoa e por dia para as necessidades da cozinha.
No caso da instalação de um esquentador
destinado a servir diversas dependências, é de
tOda a importância a escolha do local para a
colocação do aparelho. Qualquer que seja o
typo do esquentador (de parede ou chão), é
necessário instalá-Io.i unto da dependencia onde
mais frequentemente utilizamos a água quente,
isto a-fim-de se evitarem perdas de calor. Além
disso, e pela mesma razão, é de tôda a conveniência isolar a canalização da água quente.
Enfim, no caso de tratar de uma casa de grandes dimensões, e em que a casinha e a casa de
banho, por exemplo, fiquem, cada uma delas,
nas extremidades dessa casa, é preferivel pro\'êra instalação de doislaparelhos em vez de um
O esquentador eléctrico por acumulação está
indicado para as instalações que carecem de
grande limpeza: gabinetes de médicos e dentistas, sanatórios, hospitais, cllnicas, estabelecimentos de banhos, colégios, etc.
Outro campo em que o esquentador eléctrico
está particularmente indicaclo e onde, de res-

to, ele se desenvolve com sucesso, são os restaurantes e refeitórios. Conta-se, lá fóra, um
impoçtante ~úmero de instalações deste género,
Nos salões de cabeleireiro, onde as qualidades de asseio e de higiene se impõem particularmente, é utilizado o esquentador eléctrico
com sucesso desde as mais pequenas (aparelho
de 2S litros) às maiores capacidades (aparelho
de 500 li.tros).
No campo industrial, em que as necessidades
de água quente em grande quantidade se fazem
sentir frequentemente, o esquentador eléctrico
presta grandes serviços.
Os esquentadores são também utilizados nos
matadouros.
Finalmente, no campo, onde a electricidade
presta já grandes serviços no accionamento
dos motores que comandam os diferentes aparelhos agrlcolas, o esquentador encontrou o
seu lagar. Serve para fornecer, além da água
quente necessária aos serviços domésticos a
que exige a exploração da herdade.
'
Em resumo, que a instalação seja do domfnio doméstico agricola, industrial ou comercial, que a quantidade de água quente a produzir seja fraca ou importante, o esquentador
eléctrico pOl' acumulação é susceptível de
assegurar, económicamente, uma exploração
com tôda a segurança e ocom o má.'{imo de
rapidez, comodidade e asseio.

CABELEIREIRO DE SENHORAS, PERFUMARIA E BARBEARIA

PETIT RESTAURANT D'ALGÉS
J , FERNANDES, LIMITADA

DE

J. Malheiros

tuxo econforto

Vinhos recebidos d;rectamente do lavrador

COSINHA PRIMOROSA
SERViÇO A LISTA
PREÇOS
MÓDICOS

In~talaçõe~
.moderna~

32, Rua Major Afonso Pala, 38

Ala esquerda do

l'arq,,~ ~storiJ

Casa d~ Pasto da Praia
"irgilio da ~o"se,a Rifo

Telefones 230 e 264
ESTORIL

CRUZ QUEBRADA
SERVIÇO DE RESTAURANTE

Vinhos genuínos e de diversas marcas

COLEOIO
B A f U R E I R! A

RETIRO APRAZIVEL

antigo estabelecimento de ensino particular da linha de Cascais, com resultados surpreendentes a atestarem o seu crédito.

INTERNATO, SEMI-INTERNATO E EXTERNATO

Instru.ção prir.n.ária e secu.ndária

·~--"-_II Pedir informações para S. PEORO DO ESTORIL ou anexo PAREDE

. Lêde e propagai O ESTORIL

L -_ _ _ _ _ _ _--:-_ _
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II o mais

ALA ESQUERDA

ESTORIL

eOMPANHIA DE MOeAMBIClUE
Território de :h.t.!anica e Sofala
(ÁFRICA ORIENTAL PORTUGUESA)

Capital - BEIRA

Extensão: - 13.482.200 hectares

ExposiçãO permanente de todos os artigos da Ilha da Madeira:

Bordados feitos à mão, jogos, toalhas, c~lchas, etc.

RfZglão fZxlrfZmamfZnle fértil, sob o ponto de vista
agricola, principalmfZnte para a cultura do açucar,
do milho e do algodão

'14obilias de 1erga, cadeiras, canapfs .e jogos de sala

DA BEIRA E SERVIDO POR MAGNIFICAS LINHAS F~RREAS,
QUE O LIGAM COM A RODÉSIA E COM A NIASSALANDIA

Vinhos enga.rrafa.dos

P a r a infortnaçõ e s

ETC.

ETC.

Convidamos V. Ex. a a visitar a nossa casa

ESTORIL PRRK

lEFTWING

Permanent exhibition Df ali kinds Df Madeira work:

o PORTO

Em LISBOA

Largo da Biblioteca Pública. 10
(SÉDE DA COMPANHIA)

PLÔRES

As mais belas de Portugal
CULTURA

INTENSIVA

Primeiros prémios nas exposições da COSTA DO SOL
Pedido s

Hand embroideries - sets, table covers, quilts, etc.

Na BEIRA
Secretaria Geral do Govêrno
do Território

ã

DA
MAR.INHA
TEL EFONE 200 - CASCAIS

Wicker work: chairs, sofas, sitting-room sets
ORJ\NDES J\RMAZENS DO CH Il\DO
ACTUALMENTE

BOTTLED
ETC.

VV.lNES

Exposição de novidades para inverno

ETC .

Durante tono oaia,

You are cordially invited te visit this establishment

aUdi~ões

de boa mnsica, atravez dos maravilhosos receDtores

LI~COL~

Os melhOres Qne existem ecnjo exclusivo de venda nos está reservado.

o

N.O 128
.
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Portuluesa de ferm,ntos Holandeses, limita~a

I

Cruz QUflbrada -

Sucessor MANUEL PINHANÇOS

III III III III III III

I

flORiSlH OH HMHOOR&

Linha de Cascais

DE

190, R. Costa Pinto, 109 a 117
Telefone 70 PAÇO DE ARCOS

João Baptista Carrega

TELEGRAM'AS - FERMENTOS - DAFUNDO
ELE,FONE-PAÇO D'ARCOS 23
APARTADO N.o 239-LISBOA

Confeitaria, Cervejaria, Tabacos

Rua Elias Garcia, 173-175-177

A

A

MAIS

RETIRO AO AR LIVRE E ADEGA

ENERGICA
A

Variado sortimento de géneros
alimentícios de La qualidade,
vidros, louças, etc.

, Restaurante, Cervejaria e Pastelaria

MELHOR

Sflcção dfl Mflrcflaria
PARA

O

FABRICO

DE

PÃO

E

MAIS

RAPIDA
ForQece. BenqQ~tes, Almoços
e uenteres pare fóre

PASTELARIA

A PREFERIDA POR TODA ,A CLASSE PANIFICADORA DO PAís

Recebe comensais e tem quartos com pensão

Conservando sempre a mesma ótima qualidade, tanto no verao como no inverno

Lotes especiais

A única que dá inteira satisfação ao industrial

Gasolina, OIeos, Massas~, Tintas
Pneus rirflslonfl

Telef. 1a

AMADORA

LEUEDURA ACTIUA

Fábrica dos Cacetes
de Paço de Arcos

Moagem de café -

ESTORIL

PREÇOS CONVIDATIVOS

III . III III .111 III III ,

Experimentá-Ia é adoptá-la

A. FIANDEIBA, L.1?A
.

.

"

.

<

,
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•

.Fios 'para .bordar malhas
e.lanifícios 'e todas -as
qualidades c mesclas
moulinés e fantazia'·s
.

j
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Fábrica. em Santo Amaro de Oeiras
I

1,' ,

LUTÉCIA

Café"Restaurante ADRYEN

ROSSIO, 11

TELEF. 20506
Sêdas, Lãs, Algodões
Camisaria, Rouparia, Rideaux
Malhas, Meias, Luvas

Esmerada cosinha francesa
Salão particular - Preferido
pela sociedade elegante-Pension

omelhor e mais bsm situado -- Linda vista sôbre o mar
Aberto toda a noite
Telefone

Bom g.ôsfo-Modernismo

lO?"

PAÇO D'ARCOS

r

•
.

São bem merecidas todas as referencias elogiosas que se façam à última exposição de fiÔres e plantas
ornamentais que a Sociedade Propaganda da Costa do Sol promoveu, e
cuja inauguraçã.o foi feita pelo Senhor Presidente da Republica, tendo
palavras de lo.uyor pa~a todos os expositores, felicitando especialmente o
jardineiro-chefe do Parque Estoril,Luciano de Matos, não só pela numerosa
e linda colecção de crisantemos, como
pela. originalidade de alguns vasos,
nunca vistos até agora em Portugal.
Durante o encantador certame, ao
sumptuoso Hall das Termas acorreu
uma verdadeira romaria de toda a.
linha. de Cascais e Sintra. bem como
inumeros jardineiros de Lisboa, que
eram unanimes nas melhores apreciações a todos os concorrentes.
Pela Estoril-Plage estiveram os
administradores srs. Guilherme Cardim e engenheiro J osé Vasco de Carvalho; da direcção da Sociedade Propaganda da Costa do Sol, Armando
Vilar, Virgilio Soares e Augusto
Pina. Entre a assistencia estiveram
os srs. tenente-coronel Pereira Coutinho, comandante Carvalho, delegado maritimo em Cascais; Romano
Esteves, engenheiro Vasco Belmonte,
engenheiro Castanheira das Neves,
comandante Segurado, dos Bombeiros Voluntarios de Cascais; capitão
A vila Madruga, da Comissão de Iniciativa, etc.
O juri, que era composto pelos srs.
engenheiro José Mateus de Mendia,
director dos Serviços Florestais, Benvindo Seia, presidente da direcção
da Sociedade Nacional de Belas Artes, e Alfredo da Silva, da Flora da
Costa do Sol, classificou da seguinte
maneira os concorrentes, atribuindolhes os premios seguintes:
Conjunto de stands (amadores) - D.
António Heredia, taça «Monte Estoril»
e diploma de medalha de ouro ~ D.

Casamento auspicioso
Consorciaram-se ha dias na Igreja
dos Anjos, a Ex. ma Senhora D. Irene
Chambel de Oliveira, com o Ex.mo
Sr. José Tainha, distinto e inteligente
guarda-livros do Grande Hotel de
Itália, no Monte Estoril, e nosso dedicado colaborador e amigo.
. Foram padrinhos, por parte da
noiva, sua tia D. Jacinta Rosa da
Silva, proprietll ria , e seu pai, o Sr.
Tenente José Faria de Oliveira; e
por parte do noivo, seu irmão, () Sr.
Manuel Tainha, empregado superior
da. Companhia Industrial de Portugal
e Colónias, e sua Ex. ma Esposa.
Os noivos, que reunem as melhores qualidades e a quem auguramos
as maiores venturas, depois de um
finíssimo copo de água partiram em
digressão pelo paiz.

Nascimentos
Deu à luz dois interessantes meninos,
a Ex. ma senhora D. Maria Helena Costa
Morais, Esposa do importante capitalista
e nosso ilustre assinante sr. Henrique _
de Morais, residentes no Monte Estoril.
- Em Cascais teve o seu bom sucesso a Ex. ma sr." D. Julieta Gaspar Mira,
Esposa do nosso querido amigo sr. Carlos:Mira, inteligente ~mpregado da, $0ciedade Estoril.
Mãi e filha encontram-se bem.

Exposição

Flôres no Estoril

constituiu um v.trrdadtiro triunfo tm grandiosidadt ~ btltza

I -

Parte do Hall das Termas com cri mltemos e jlôres ornamentais. 2 - O Chefe do Estado apreciando as /i"das rosas da Quútta da
Marinha, de Cascais. J - A grande sala em frente à Pisci~la, quási tôda artisticamente decorada e ompada
com jlô1-es do Parque Estoril (Estoril Plage).

Emilia Palma Jervis de Atouguia, diploma de medalha de prata; Emprêsa dos
Casinos do Monte Estoril, Ltd. a , diploma de medalha de prata suplementar;
Joaquim Nunes Ereira, diploma de medalha de cobre; Candido Sotto Maior,
diploma de menção honrosa; Elmano
Vicente Ribeiro, diploma de menção
honrosa; Segurado & Filhos, diploma
de menção honrosa.
Conjunto de «stands» (profissionais)
- João Luiz Saramago, diploma de
medalha de cobre.
Conjunto de «stands» ( 'veiristas)Sociedade Estoril Plage, taça «Estoril»
e diploma de medalha de ouro; Câmara Municipal de Lisboa, taça «Comissão
de Iniciativa» e diploma de m edalha de
prata; Flora de Carcavelos, diploma d
medalha de cobre; Parque da Marinha,
diploma de medalha de cobre suplementar.
Crisantemos envasados (amadores)
- D. António Heredia, -diploma de medalha de ouro; Emprêsa dos Casinos
do Monte Estoril, Ltd. a , diploma de
medalha de prata; Joaquim Nunes
Ereira, diploma de medalha de prata

suplementar; Candido Sotto Maior, diploma de medalha de cobre.
Crisantemos envasados (viveiristas)
- Sociedade Estoril Plage, medalha de
ouro.
Crisantemos cortados (viveiristas)Câmara Municipal de Lisboa, diploma
de medalha de ourO.
C,risantemos cortados (profissionais)
- João Luiz Saramago, diploma de
medalha de prata.
Crisantemos cortados (amadores)Segurado & Filhos, diploma de medalha de prata; D. Emília Palma Jervis
de Atouguia, diplóma de medalha de
prata suplementar.
Rosas cortadas (viveiristas) - Parque
da Marinha, diploma de medalha de
ouro.
Cravos cortados (viveiristas) - Flora
de Carcavelos, diploma de medalha de
ouro.
Dálias cortados (viveiristas) - Flora
de Carcavelos, diploma de medalha de
prata.
Plantas ornamentais (viveiristas)Cam ara Municipal de Lisboa, diploma
de medalha de ouro.

l\cto de Justiça
9[0 médico ilustre e considera' díssimo, sr. EJ)r. 9fnl6nio feereira
êoutinh~ acaba de ser conferida
a condecoração da
"Ordem de .13enemerência", cujo
imposição foi feita
pelo ehefe do Estado.
~enhum habi- - .
tante do concelho
de eascais pode
deixar de rejubilar
com êsse acto da
maior justiça, pois
o distinto médico
há longos anos vem
prestando valiosos
serviços à popu/aDR. PEREIRA
ção da eosta do Sol, fazendo
sempre da sua profissão um verdadeiro sacerdócio, sobresaindo a
sua obra de assistência junto dos
deserdados da sorte e das classes
laboriosas.
.
Xuifo notável tem sido também

a sua devoção à "ereche JOSé
.2uiz"; de eascais, tratando e assistindo às criancinhas com disvelado carinho, como
é próprio do seu
coração diamanUno, constantemente
afirmado por actos
de filantropia e verI "'
dadeira soUdariedade humana.
"(5
s t o r i I"
aproveita êste momento para mais
uma Vez patentear
a sua muita admiração pelo médico
eminente,lembranCOUTINHO
do a oportunidade
para que, até ao próximo domingo,
os habitantes do concelho lhe apresentem pessoalmente ou por cartão
as saudações que lhe são devidas,
identificando-se com o elevado
apreço manifestado pelo governo
da ~ação.

e

Plantas ornamentais (amadores) Candido Sotto Maior, diploma de medalha de prata; Joaquim Nunes Ereira,
diploma de menção honrosa.
Extra-concurso - Elmano Vicente Ribeiro, diploma de mérito, com uma
admirável colecção de cactus, do melhor
e mais variado que existe no país, possuindo exemplares raríssimos e alguns
duas vezes seculares.
A situação desta estancia, consiradn a nossa «Sala de Visitas», pód.e
tambem avocar a si o título de eeJardim de Portugaln J pois não é possivel reunir um conjunto de tanta.
imponencia e que prenda tanto a
atenção de nacionais e estrangeiros.
Vai a primeira zona de turismo na.
vanguarda do ·progresso, e por isso
não é demais que as estancias oficiais lhe prestem a maior atenção
para que possa resolver os problemas
mais urgentes, a-fim-de afirmar o seu
prestigio internacional.

Atropelado por um aulomovel
Quando pelas IS horas do dia 21 de
Outubro findo o sr. Joaquim Canas
Cardim conduzia o automovel 30.I40-Sul, ao chegar ao principio da subida
da Poça, em direcção a Lisboa, e
num andamento infer!or a 50 quilometros, saíu do lado esquerdo o sr. JOSé
Rodrigues montado na sua motocicleta,
valendo-lhe a serenidade do sr. Cardim
que, percebendo a iminencia do perigo,
conseguiu acelerar o motor, evitando
assim um desastre de funestas e inevitaveis consequencias.
Mesmo assim, o motociclista tocou o
carro pelo meio, levemente e de raspão, desiquilibrando-se e magoando-se
nas pernas, quando já o automovel ía a
alguns metros de distancia.
Testemunhas oculares e o proprio
companheiro do motociclista que ia
montado na cadeira, são unanimes em
afirmar a imprevidencia deste, atribuindo-lhe toda a responsabilidade do precalço, e tecendo elogios á pericia e sangue frio do condutor do automovel.

oabastecimento de áuna ao concelho
Sôbre êste importantíssimo pro_
blema contamos publicar no próximo
número uma entrevista com o senhor
Presidente da Câmara de Cascais,
conforme sua promessa e prova de
consideração para com o nosso jornal.

