OS SOCORROS AOS SINISTRADOS
DAS CATASTROFICAS INUNDAÇOES

O TEMPO QUE FAZ
Informação do Serviço
Meteorológico Nacional:

CINCO ANOS
NO GOVERNO

SI TUAÇÃO GERAL ÀS 9 HOR·AS DE
HOJE Em Pol"tugo çontxien,o!,

o du e'ttovo llf'T'IC)o e o vMto
f(oec d4! Les.t~
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TtMPERATVRAS EXTREMAS 08SER•
VAOAS NA REDE NACIONAL 00
CONTINENTE AH AS 9 HôRA.S DE
HOJE - Mi»liMo: Ano,tJo, ~l".5; ,...;.
n.mo: Ponhos dO Sovde, Iº.
íEMPERATURAS DO ,AR ÀS 9 HO.
!\AS - Co:.m.bto e liSboo,. 9"; F0to

13º; Funchol, 15º; Penhos Oovrodol,
S•; Portdegl"C, 12º; P~o, llº,
T'E'APERATURAS 08SéRVAOA5, ÀS 9
HORAS, NA COSTA 00 SOL N o.

otmosfero: M•,s; no 6ovo do mor:
Hº,5.
n.MPERATVRAS EXTRE.V.AS REGISTA·
E.\.\ LIS80A. ATt J..S 15
M&c.~: 1s•,1; minano:
~ dio .de> ono pos$0do:
Móximo: 16º1 1; mínimo: 9', 5.
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A- Anticiclo,.e (oito prusô ol ; 11- DcprouJo (bohcos prtuôts); - lsóbotas ( mb.)

r

EVOLUÇÃO PROVAVEL 00 ESTAOO 00 TEMPO EM POR·
TUGAL CONTINENTAL ATll AS 24 HORAS 00 OIA S, -

Uma massa de ar continental seco trans1>ortad:i na circula·
çã o d e um anticiclon e centrado a oeste da Franca tnfluen·
ciará o estado do te.npo no continente.

A Companhia Carri4 de Ferro de
pede-nos para lnlormar o
• • • • • • • • • • • • •, Lisboa
público de que se encontram Já.
normalizadas todas as suas oarreira.s urbanas. tanto de autocarros
como de eléet ricos. tnclulndo a n.•
15. que Já. chega ao Estádio Nacio.

t

nal.

2.0 ANIVERSÁR IO

será celebr-acla na e.apela do
,,o Pio Xll, ao Campo Grande. dea ferrO\•lária&. oor causa de u.ma
9 horas. uma missa pelo seu autorl?ação aos guarda·fretos para
et~rno deS('anso.
.sc,i:rulrem nas locomottvas. uma vez

pelas

Agrn.decendo desde já a todos que os antlQuados vagões que Jhes
Que se dl~nem as$lsttr a este pie- eram de$tinado.s é.stão a ser remo.
doso acto
vtd0g da retaguarda da.s comooai·

··········••l
······•••••ll<ª:Õº'e-"

Nos a rredore_, de Londre.s fol õé·
rêíor('ar a Polfcla. devido

------------ l~ tfrl o

t

humanitá.rk>s e criBLãos. va l inau·
gurar amanh~. ás 17 horas. na nua
d'!' Santo Amaro, 4 E.Mr~la. 51·1.',
uma venda a fa\'O!' dtl.5 vttlm3s das
lnundaeões.

ctu

CERALM[HTf

LIMPO;

~:!:!'a!' 1 :: ~;

~~·sco':'~· .:,~i~r~·;o ~;~ :.~ ;i~ 's1.!..

Àt 12 e 11 (1, l M }. Olo 6 18 Cl,1 "'1 13 o 19 11 J m i

VENTO

OU MODlRAOO OE USTI:,
ACEHTUAt>O ARRlHCIMt:HTO NOC·
TURNO,

fR.ACO

Amonhõ :

MAIUS- Prl'i•·"'or: Di• .. - Àt S •
4S (4,1 mi ; l i e 18 (1,9 m). Oio S 1.s 6 e 39 (4,1 ml ; 19 e 08 CJ,7 m},
OI• 6-Às 7 e 22 U,9 mi ; 2.0 • 01

• A<('-

~

1 i:')

~o 8

At

0 •

... .

/.T:\

f'l

•

1 \.)
01; 16

O•o t•

\ \
oi •ll>

:f:I

tContinuaçio da 1.ª páz ina)

A ca~l.ià imediata da dt.sputit roi
Colé- uma d ivergência com a.a autortda·

l

Cbete do Este.do. a Liga lntensm.
11

tln~~e~~~a~rJ~~:~~a~1;ã~!dr;!~:

l

Com a preoo.."Jça da e,,posa do

1------------- ~~"'e~ ~ç g.,t~:'~r1;:;.~~

A greve de zelo
FERNANDA NUNES paralisou
MARTINS
67 comboios

$ Ql

Previsão geral
até às 24 horas
de amanhã

engarrafamentN
de tràm~to
que comC(avam
a formar~n
na.s e.s·
trada.s do .suEN<te da eldade.

BATEDOR FERIDO
COM TIRO
DE CAÇADEIRft

LISNAVE
ESTALEIROS NAVAIS DE LISBOA S.A.R.L.
EMPRf:STIMO POR OBRIGAÇÕES 6%-1967

PAGAMENTO DA

PRESTAÇÃO

Nos termos dos co ndições de emissão dest e em préstimo,
avisam-se os Senhores Su bscritores q ue deverão proceder, íle
1 o 15 de Dexembro corren te, ao paga mento dos restantes
50 % do va lor dos títulos que, por ra teio, lhes foram atribuídos,
o q ual deverá ser reolixodo nos estabelecimentos de c rédito
onde tenham efectuodo os su~scrições dos obrigações.
A ent rego dos títulos definitivos será anunciado em
breve.
Puls~u

AGl!NCIA MEGA

tm

011rô

e/

m t1a ~ubn.

na Ru-u dôs F:inquelros. Gra1Hiu-

•
kirormar para os 8ombtiros
Vol. de C:l.wal~• .sr. \'('n.âado.

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 1961
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