
NORMALIZA-SE A VIDA 
NA VILA DE BUCELAS 

GRAVEMENTE AFECTADA PELAS INUNDAÇÕES 

A manut~ão do <>Stado de vtgl
lãncla d"6 populaÇÕ<S, pelo m~os 
durant<- M duas ,próxLmas oomanaa:. 
é acoru;elhada pela Dlrecção-Oeral 
de Sau.de n uma nota dl&t.rlbu!oo aos 

ór~ ~!~~~~8.ierta visa a 
det.ecção de C$-08, l80ladoo ou não. 
de doençaa lnf«>ClosM e lnfeoto
-<»nl<l8loo... Há n~ida<le. diz 

!Ln~e,.~u~to,p*u~~: 
qua~ devem. por outro lado. uUU.. 
z.tM" exeluslvam-ente cãguae de COI\• 
fiança. (f~endo ae t)r()venlentd 
de P0906 ou ron~) e evitar vege
tala e maMscos cru<l. 

Corrida de touros 
a favor das vítimas 

em Vila Franca de Xira 
Promovldo por uma oomt.esão de 

tourelros e arandee aflclonadoe 
vat real1Zar19e na Praca de Totrõr6 
Palha Blanco. de Vlla Franca de 
Xira, no dia 17 ou no dia Z7. um 
festival tauromáquico a favor das 
vitimas da8 Inundações, no qual to
mam parte 08 touretros José J\lllo. 
~~rio Coelho e José Falcão. Os to!· 
ros são daa ganadarias doo oro. Da· 
vld Ribeiro 'l'ele•. Franclaco Van
-Zeller Pereira Palha e José A.68!s 
Palha. 

Embora •e anunciem outras ade
sõe& alnda não conflrmadaa. o pre
sente cartel oferece Já as melhores 
perspeetlvas de uma boa corrida 

OS MENINOS DA T. A. P. 
DÃO OS BRINQUEDOS 
A CRIAl'JÇAS 
SEM RECURSOS 

A nova caneta 

!Alillan 

!Alillan 

Sistema de encllimemo 
por lmboto ou tarlttcho 

lf nora C'aneta 
Ptllka11 cld mals 

realce â rossa esc,.it(I 
Uma ideia •lmpátlca: os rtlh<l'l de 

centenas de fammas que a catás
trofe de há duas semanas debou 
sem recursos beneficiarão da festa 
de Natal organizada anualmente 
pelo Grupo Cultural e Desportivo 
da TAP. Os men inos doa aviões 
ficam este ano tem brtnquedoa. 
Quem os r ecebe? Crianças e8CO!hl· 
das por várias <"nlidade. asslsten· 
clals. A resta <i no d ia 17. na sala 
de teatro do Monumental 

Gilnt11er Wagner H~nnovcr Pclikan-Wcrke 

DOMINGO, 10 DE DEZEMBRO Dll 1961 

ª 
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Necrologia 
FALEC IMENTOS 

Dr. Nuno Fradique 
MandaJa rezar poJ· sua mãe e l)l.t· 

ra assinalar a data do 2.0 :miverá· 
rlo da sua morte, celebra-Bê ama· 
nhã. ás 13 horas. na Jgre)<> doa Mllr
urea (ao Chiado). missa em sufnt· 
gto do 4audoso locutor <la E. N. e 
reall2ador da TV, <Jr. Nuno F..radt
que. 

ACtNCIA MACNO 
t'UNDA.OA EM 117• 

'IJlo - qualqUC< _..... 
u A• "-Imitante R• 

t dtfOOCB $3 41 67 V P. C A. (4 
""tt"' " 11 Jt<1 ~ ?112· 28otU 

10 SAL 

t 
Joãorl:l Costa Passos 

FALECEU 
Vlr&Jnia Mdtd6 d:t Costt P as&JllM, 

,\bria JO$é M. dA Costa Pa.~ Bdj:I, 
tnt marido t filf'IM . Mar11 da Lu M. 
da Co6ta Passos M6ra feU maddo e 
filho!. M~ria dt F• tima M .. da Costa 
p~ Cardoso SR Utal'tdO 4! filhos, 
Marb Vq lnf:l ~1 . d2 Costa Pa'ilSOS 
VK-s~ Sf'U marido t fil bos, J(l.Sf MfOo 
dtt ela Costa Pa$So0$ t n~ tanilff .. 
cumprMt o doloroso de, ·t-r de p:arüd. 
p!lr que foi Dtus it"tdo dl:uu:u li 
Sua l>l'"lnt P'rtsitn~. seu muiro qvwJ.. 
do ndrido, pai, soa:r0. ava t pattate 
t que o teu ft.mtt'af St' rtali1..-i amanhã, 
" 9.30 hons. s:::i.lncJo da Blà.9lica da f!d-. 
treta, l)~r· ., ,_..-<,.,,. ""' ~t>I. 

?. ' .\. M. 
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