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Tu, Pensamento, não éa foão, éa luzi 

CENTENÁRIO DE ANTERO 
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DebruçQdo sôbre o oce.ono do vida, a nobre face velada pela mortifl-

conte dúvida, o seu génio e  a sua dor 

esculpiram mar-avilhosos versos, onde 

paira um sonho de perfeição a torturá-lo 

ante o humanidade irremessivelmente 

desventurado. 

Antero de Quental, pela intenção mo-

ral do pensamento, pela chama idealista 

que lhe corria no sangue, pela ante-visão 

social do suo grande olmo, pela sua pode-

roso inteligência, é dos nossos poetas, de 
todos os tempos, o que paira mais alto, 

embora permaneça entre brumas. 

A suo obra não se conto por muitos 

volumes, mos cada soneto vale um tesouro 

pelo sonho que encerro. Na forma, impe-

cável, tinha requintes dum joalheiro sóbrio, 

mos dentro dessa beleza o pensamento e 

a essência espiritual procuram libertar-se 

da matéria grosseiro, voando mais alto do 

que as óguios. 

O seu suiddio foi, talvez, o lógico re-

mate do sonho em que viveu, sempre pro-

curando libertar o espfrito da matéria, 

sempre inquieto ante o indecifrável mis- . 

tério da vida. 

Julião Quintinho 
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O Palácio da  Ventura 

Sonho que sou um cavaleiro andante 

Por desertos, por sóis, por noite escura, 

Paladino do amor, busco anelante 

O palácio encantado do Ventura I 

Mas jó desmaio, eXausto e vacilante, 

Quebrada a espada já, rota a armadura .. 

E eis que súbito o avisto, fulgurante 

Na sua pompa e aérea formosura! 

Com grandes golpes boto á porto e brado, 

Eu sou o Vagabundo, o Desherdodo. 

Abri-vos, portas d'ouro, ante meus ais I 

Abrem-se as portos d'ouro, com fragor. 

Mas dentro encontro só, cheio de dor, 

Silêncio e escuridão-e nada mais! 
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Soci cd~de de Instrução e Beneficência 

A VOZ DO OPERÁRIO . . . 

Fundad~ f!clo• 1'-lnni~ub
dorea de l"ab~co em 1:1 
de Fevereiro de 1!183 

Atnciad.oeomooãrouodeOBcin 
da O.J~m de Crido e da Ordem 

dalnllruçiioPública 
cconoidc,.,.dadeUtilidadePúblicn 
]>ordccrctode3\ dc,Üut.del925 

68,000 •ócioo de todu 
ao c~lc!)oriu &ociai• -
CotaocnlRnal,so,c~nl. 

Sede Soein\ Tele fones 
~"' cdifleio ]>ró]~tio Rua da Voz do Operário, 9 a 15 2 6375 _ '2 63i6 

W'llO,\ ( Á G RAÇA) P.AB.X. 
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A Sociedade «A Voz do Üpe•·,irio » 
PROCURA eon!e!):uir pnrn todo~ o~ •cus nuoci~
dos o maior ntimcr<l po!~ívcl •ele R E.-C r\ L J r\ S 

e J>or<fue, domtr o dns ~"'"'' mod ulicla du, de c::nrueter 
ahKolutamente aoeial, haverá al~o cfue lhe intereue, 
q ueira d a r-ae no incómod o de ler o doeu uu~n lo que 
reapeitoaamente lhe é presente e  proceder eonao1mle 
03 d itame& de ~ua 11b:ull e d e 8UII COJJ8eiÇo•cia -

REGALIAS cJuc os sócios URufrucm «por 50 ccnt. scmnnailn> 

1.~ - A receber men11nlmcnlc o jorllal A V oz do ÜjJeriÍrio e n freqüentar 
a Bi!,!iotccn com]>oala por 11:000 vo\ume8, logo que pn!):uem n primeira cotn e  o 

cnmj1lnr doa c3t:llut(>3· 

2."-A frccjücnlnr na nulns nocturnu11-n/18 condiçõe~ regulomentnres-
1]u:1mlo n:io lt~nhnm m~no~ de 12 ano3 c tenhnm 30 dio~ de ~ócios, nua ~·~!): u inh:~ 

c~eol:~g ]>ril',alivug, 

I - Se,le •oci•l-DircelOrt AuAu•to 1\ll,erto Sancl•c•-R"'' .ln Vo;; do ÜjJcrtirio, 9 ,, 17 

2-Director: J\lfre,Jo [)crcirm de Corv~!l,o -/~"'' Snrno'~·,, de Cm·nll~a, 121 

c ~m outruo a iu.tnl~r oju>rluuomenle • 

t\clunl J~Opult~çii:o cscolnr: 400 aluno11 de nmbos os sexos 

=~= 

J.o-Á admi1111iio <lc um filho <I e <(ualquer 11cxo nu nonas escolns, de 
hnrmoni~ com n~ condiçÕe$ re!):ulnmcntnrc&-inscrição dos 7 mos 9 ~noa- <Ju~ndo 

conte dois anoa de· nnoeinJo. · 

Lo-l'ttill o:ule.fuurinunm ttll nnMIIttfl E11cnltt11 Pri••alivttllt 

1 - Sc,lc •ociol,:; O,i,re~toro: Muin Jo~é Somarro-Ru~ elo \foz elo Operário, 9 ~ 17 
2-Üircctot:i:-f\licc-Jol ~lntoo franco-Ruo S.,,.;,., de Gn·afho, 121 

J-Oirecforo, Lal'ra .de: J~tl'• P~•~•- C.lç;tr/• do Teúeirn, if, poria 2 
4 -Oirccloro' )'~~l,.,ria~Jc Jcouo Sanloo /'llla r~ucf- Ru:. c/1 Et/Jef'llt1Çit1 1221 !1.

0 

Aul~o.dc- L"'·oreo, Modd.çiio, Canto Cornl, Dcocnbo c Trabalboo l'·Jonuoi• 

A~t!M d~ Jt.lllc•çioo Fl•ieo. •ol, n Jirccç:io d. j>rofcoooro Judite Parente 
1\ulo [dnntil. ""Sede, oob " ,!ircc\·;",o J~ J•rofc•~ora Lí,·io Ro,lriJiuco clc Amlraclc 

Locais orule funcionam as noaans Escolas de Contrato a 
1 .._Clotilde [ ,;1;,\nin Sonto~ c Laia-Ct.lçndn elo lvfonlc, 3, 1." 

2 -Ba!bin~ lubO:! Almchb Afonso-Vdn .J\-Inrin Luíon, 5-Xnbre/}u 
3-Hermínin Enearnaç•1o-Run doo F<:rrciroo i E.trêla, 63, J.• 

·I-Lulia Ermiln de Oli•·•ira Comco-Rua do Açuear1 22-B, 1.
0 

5 -Aotónio doo Sontoo r\ breu -R11n Prior do Croto1 125, 1.
0 

(>-Fernando \'iciro -/~un /J. E,tcfllni.•1 11?, r/e. 
1-Amé.lia Jc•"' Silvo,Sal!}uciro -/~f)jo dat Fontnh,J,.-, 9, 1." 

s-El,·ira fo.Taria Pirco-/(u.• Filinto Elí.ro, 9, r.'c. 
9-fvlori~ Ru(in~ de Queiroz-Ru~ do Arco do Can·all>io, ·iS, /.0 

10-t\delin• L;L,lniA G.rcia de Almci<h-Ru~ J~ ,\J~,/~feua, 166, 2.• 
11 - Lucllio do• Sontm Correia Alemlio -/~ua F.,/;pe J,. ,\.fata, 13, /.0 

1~-f\lnin Jo•é d~ Fon•eca Grilo--Run Afvc• Tof)jo1 2bi, 2.• 
13 -·Ilda Filomua I~Otlri!}uc~- Ca/ç.1ela da f\jud3, 61, 1.• 
H -Co!>itolino Vionl de ,\breu-Ca/~J~~ de S.ntllna, 207, ;~.~ 

15-Delfino RoJriêuc•-Rn~ J11 P,...i~ de Perlrouço., 110, 1.0 

\C>-L~urA ,la Cot!A"-/(wt do Conde, 51, J.• 
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17-Delfina doa Prnzerc.~ V3sco-Ru.1 de S. João Jn /11/wra, :-6, /.0 

18-Tereza C~ncc.içiio Barabl Sancho-Run C.pitit.. f...e;r.'io, 117-Aimad,. 
19-1'-'laria Fc.lit>ina Cordeiro V. Sa,chc• -·Afro J,.,. Toucin/,eiro• 
20-Etelvina Craveiro Pereira-Ru3 do Cruzeiro, 11, r/c. 
'21-Conceição Marcelo-Calçadn .ln Ajuda, 223 
22-Oeolinda C. Silva MeJ~- /(u~ do \/n/~ de Santo António,-'l!í 

23-Leot>oltlina Climneo-Rua Jo1 Anjo~, 13, 1." 
2-1-fvltria Tavares de Carvalho-/(ua Dr. Oliveira Rnmo•, •J9, r/c. 
25.- Albertino Dc.laide da S;J-.,,-\-';{. CJnr/iJa, 3 
26-Emília Almeida tia Cru>. - E,t,..da de Benfiu, 603 
12;-Guilhc.rmina Ribeiro Ta,•area-Úfl1o de S. Paulo, 3, 2.• 

28-Ron Set~~fim Campos -Rua Alve~ Correia, 16-0/ivai• 

29-Marin Couceiro -Calç•d• da P;d,c/eir:a, /v/. A. S., r/c. 
30-Mario Eduarda Xavier Pinto de Freit ... - Ru• Correia Tefea1 99, r/c.. 

31-Maria Luíu Cer<jueil'll da Cootu-C.mpo de Sant.. CJ~ra, 90,1.01 D. 
32-Emilin doo S•ntoo-/(u• Ff,wcioco SandJeo, 158, 1." 
33 -Luf10 tia Silva fiAueiredo -Ru4 Latino Coe!l.o -Venda Nol'a - Am~dol'll 

Achml populnçiio cscolnr.'_ 4=200 nlunos de nmboa oa ac~;:=-= 

Chefe doo Serviço• E&colnreo= EMILIO COSTA 

CANTINA uCONSULTÓRIO MÉDICO-ESCOLAR 

M6dico tAcoln, Q,. ALFREDO FRANCO 

4.0- Por falecimento, 11 aer conduzido na carrêta ou nn nmbulâncio-automÓ· 
vel com direito n pano mortuário. 

5.0- Ao paaamento :í fmnílin doa seguintes subsldio111 

1 nno de. ouociado. 
2onol, 

ao$ool o, &Ócio& tnmbém têm direito no funeral tipo 1 
~8$00 ~ feito pela no&sa secção funerária inatnlnda em edi-
66$00 f fíeio pr6prio, na T rnveua de S. Vicente, des· 
84$00 :,: contando nos subsídios dc1criminadoa, ou reali-
102$00 Ô zndo aem maia encargos dentro do subsídio cor-
120$00 respondente a 6 nnoa de aaaociado. 

6.0- A rec(uiaibrem, quando em din, e11rrêt.a e pnno mortuário para f>cuona 
de sua ÍRmílin. pa(!nndo apcnna n condução e bem anim a renlizaçiio do funernl 
por contn da SociedPdc J>n!lnndo na importàneiaa estipulndas na tabeln em vi!lor, n 
qual pode ser fncultndo. 

7.0- A recjucre,rem cnlçndo pnrn sena filho~~t quando freqi1entcm os noa-
ana escolns privntivas ou de contrnto e aejnm extremamente pobrea. 

8.0- As sócias com 6 anoa de filiação têm direito n receber um enx:ovnl 
ijratia para um aeu filho rccemnn&eido composto dna •e!luintes peçaa 1 3 toucaa, 
3 cintas, J lenços, 3 cueiros, J ehombrca, 5 cami:ma e 12 frnldaa. Quando partu-
riente•, ae nnim o desejarem. :í nni.tCncia de !>arteiras e conaeqüeute trotamento, 
Lcm como n eonauhas durante o j>eriodo de ge1t11Ção mediante  o t>a!lnmento de 
50$00 C! C. 11 c(ual<(uer du sc!luinte& parteiras: 

,\1/nri~"~ G,..,ç•-T t~~veun do Monte., 62, 1. 0 

BeMriz C. Rodri~uew-Dit>!.pcla E. M. C. L.-R. de S. T íoAo, 12, r/c., D.-Conl. '• 16 
M~ri~ !J~ Luz Frtwco-Oipl. pcln F. M. L.-R. O. Ltefúnio, 7-A, 2. 0- Con1. o <!nalcjuc.r hora 
Mnri~ d~ Luz RoiA Pereiro-Oij>l. ~e!n F. M. L.-R. Mornio Soare e, S 1, 2.• 0 .... Te!ef. 4 6628 
,V/ e ria ClemeniJ'n• M. Fem:.irt~- Ruo Senhora da Glória, -IS, 1," E.-Cone. 4a 9 

Cc.<Jilia F. B. de Souu-Dit>\. pelo F. 1'-1. L.-R. Bartolomeu de G ... miio, 7, 2.'' E. 
Júfi• Simõce-Dipl. t>c.la F. M. L.-R. doa Çi2uortc.ia, 58, 1.0, Ajuda -Cont. 1 cjualcjuc.r hora 
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FabiMh> d.o Conceiçiio F:m/w-R. Francisco T onuío dn Coo to., 53, 1. ", Raao -Cons. du 16 ;ío '20 
G/6rin Luloa Tei~eim-Rua do Grémio Luoitano, 36, 3."-Cono. du 10ás17 

Etelvina .San/ao-Avenida General Roçad .. , A. F., 1.0 0.-Te\. 43901-Cono.dao13á•l9 
Man'a Ami/,·a A/ve• -Traveoao da Bon Horn, 24, 2.'', S. Pedro de Alc5ntarn-Ou 13 cm diante 

Clotilde SMto~-D;p\. pela F. M. L-LnrAoda Groçn,17, 2.0- Telef. 2 7897-Aa 11 ~ 3o18 
A/bertinll C L. Campoo Silva-Oipl. pela f'. M. L.-T rav. do Alecrim, 1, 3. 0 E.-Das lO á& 20 
All>crtina Auro1'3 -Av. 5 de Outubro, 30, 3.0 O. e R. Vale Santo António, 11, 1.0-Te\. '2 6727 
A1aria da Concciçio Cm~-Dípl.pela F. M. L. -R. Mor<juêo Ponte de Limo, 3'2, 3.0 E. 
A1nri• End/ia-Oip\.péln F. M. L-Avenida Rovioeo Poi•, 4, r/c D.-Telef. 41?86 
Ludnda Bapti.ta-Oipl.pebF.M. L.-Trav. Boa Hora, 30, r/c. E .. Ajuda-A <(ual<juerhora 
Emilis J,. Si/v~ Rodri~ueo-A,·cnida Miéucl Bombarda, 7, Amadora-Com.áo2 ... ,4:'e6." 
Úu/'11 Coloço -Diplomada -Rua Sahino de Souoa, 100, 2. 0 

i\1ari8 doo Pn~ereo Crido da S;f,•a -Oip\omnds-Rua Ferreira Bo"l!e•, 35, 1.0 

Beatriz Nobre-Oipl. peln F. M. L.-Avenida Miguel Bombarda, 69, 3.0 - Te\. 4 7376 

9.0 - A utilizar-ae da Policlínica dn non a sede, mediante o pagamento de 
5$00 ese. por consulta., nos dias e horas cjue publicamos a. seéuir: 

2.", 4." e 6 ... fe;ras -Dr. Alfredo FraJ>Co (director)-Clinica gcrnl, áo 15 horao.-Dr." D. Branca 

Ruminn-Docnço~ doo olhoo, óo 16 horns.-Dr. Tomé deLBcercla-Oocnçu do e!tômoSo, 

intcolinoo, fí~ndo e hcmorroidu, a. 12 homs. 

3,", :i ... e aó.bndos-Dr.' D. Palmi1'3 Lindo-Doençu dao Senhora• c Crionçu, '" 10 horas.-
Dr. Joacfuim Co.t~ Simu-Ooençu da pele e .rfilio, óo 13 hotu.-Dr. Gome$ Coe/ho-
Docnçoo doo ouvi doo, nariz e !l•"l!•nlo, áo 15 horu.-Dr. Perdigão Cid-Doenças do• rins 
eviuurinárias,áltóhoras. 

8.'' e •'bacios -Dr. Vergl/io Morai•-Cirur!\ia ~era!- Operaçõu , áo16 homo. 

Todos os diu-Dr.' D. A/da Pampfona-An6!izeo elíniêao.-Dr. Oonçalve• Viterbo-Boca 

e dentea.-Dr. Aire~ de Souu-Rnios X. 

MELHORAMENTOS E REGALIAS <em p•ojecto• 

Intensificar a educação e instrução ás camadns popu1ures; 
Tornar mais eficientes por descentralização a U18iati!ncia médjca-elcolar e 

os benefícios da Cantina 1 
E3tabelcccr novas rcaaliM de carácter social e de harmonia com as ncccesi-

dadcs da. nctua.l éeração. 

SALÃO DE FESTAS 

Instalado nP sede social, um dos melhores de Lisboa, com a lotação de 1:098 

luéares. - Aos domingos são exibidos os melhores proéramns cinematográficos, 
por preços aceuivei6 á situação material dos nossos nssociados. 

Populnçiio associativa: 681000 associados de ambos os sexos 

V c.rbaa gastas nn último C:(ercício de 1934-35 

Escolas 948:312$15 

Livros de emino 20:509$40 

V csh1ário e Calçado 24:360$55 

Enxovais a rcecmnoscidoa . 25,542$00 

Cantina Escolar 42:675$45 

Consultório Médieo-Escolor 16:500$00 

Funerais a ouociados 217:050$30 

Subsídios :í família dos sócios 217;968$00 
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Lisboa e Sede Social, Ano de 1936. 

Circular 

A 
Comissão Adminislr1Jiiv.1 da Sociedade de Tmtruçiio 

c Beneficência A Vo7. elo Operário, ill8tituiçíio futl• 

dada em Li:Jbon1 fuí 53 nnol!1 destinada a educar c 
instruir os fi/ftos do~ aB&<Jinri.1dos e renfiz.1r obra de 8Ô Soli-

dariedade por seus fi/i,1dos, com o intiiito de tornar bem CO• 

nbeeida de toda a população da cspitnfn meritória função .w-

ciaf t:[ue rege a ,,;da desta fnflitufçiio e concomit<Jntemcnte 

con•eguir aumentar a populnr::iio auor:i<Jiil'll-basc de uma 
larga obra de /Msistência sociof cm projecto-ruofvcu fazer 
distribuir pe/o8 domicílios dn cajJitnfa J>rescnte circular que 

comubstancia n trfpliec finalidade: Exortar todo, os associados 

n dispcndercm um pouco de ctdôrço cm CO/Jsel)uir novas filia· 

çõea entre as pcnoaa de sua f.,mtfia, de amiaade ou simples 

con/,ec:imenlo; Levar ao con/1ecimcnto dw t:[uc ainda não são 

,6cios o inferêne t:[ue têm cm se filiDr, interêsse directo Pe• 

lu regD/i:~s ou ''Dilf:ll)ens t:fuc J>odem usufruir no presente ou 

110 futuro próximo ou :~inda d:~r exp:~miio <WB sentimentos da 

alma colaborando numa obrD de verdadeira benemerência; 
Procurar remcdi:~r na medida do f>ossÍI'ef e com a colabora-

ção de todos t:fue o pofMIIl e queiram fD7.cr1 uma boa parte 
do3 ma/e~ sociais. 

Não tem cata Instituição qualquer f;m,lidadc poffticn1 
fifoe6ficll ou refigioeD. A únicll doutrina c{Ul! 11 rege cabe em 

todu a& alma3-Bem Fazer ,e_4J.pí o motivo da aua larga 

expamiio. 

Se at:fuelea a quem no" JirigimotJ nes intereuar J>ela 
:~/ma, por abnegaçio

1 
por altruimlO ou ainda por necenidade 

aer parte Je~Jia grandio3a obra, muito noe f,onr:~m com o facto 

e recon/Jecidamentc 11.8r~decemoe o preenchimento da juo-

jlostn rfue l'ni no \'Cr3o da prc&cnle circular. 

A Comiuão Aclministrativa. 
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H ~ i soci!~~D!~D!1~~~R~l~~--~.~~~EFICÊNCIA,..~.v~~R~ _o2P!~~RIO 
PROPOSTA N.' 

~I 

'Proponbo para sócio raJ 

·····' idade 

eJtado . , ocupação 

Morada 

)fome de pai 

}fome de mãe 
~_:i o --. -
:_ ~ ~] ~~ O ~roponen!e, 

~ ~; ~ .g ~ E Jlutoriso'~
1 

!~:~ ~ ! Jldmitido em de 

~? ~ i ~ZJ ~~~~~~~.~~~':~:.:;.,.;..,~~" du 1.,1s '"' tu:vro~. 

............ o Sr. 

anOJ, natural de . 

Oproposto, ..... 

. de 19. 

Omrelirio. 
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Sociedade ele Instrução e Beneficência 

A VOZ DO OPERÁRIO 
Fundada P.doa MnniJmla· 
doreade r.haeo cm 13 
de Fevereiro de 188.3 

Aênciadn com 01 ê"'"" d-:. Oficial 
da On.lem de Criato c da Ordem 

dolndmçãoPúblicn 
econ•iderodadeUtilidadcPUhlica 
J)ordecrctodc3ldcÜut.de1925 

68:000 aócio• de todu 
• \io• eatejjoriu aoeiai•-
Cota aemanol 50 eenl:; ~ 

Sede Socinl 

em edifício pr61>rio 

Tc\cfonca 

Rua da Voz do Operário, 9 ~ 15 2 6.375 _ 2 6376 
LISBOA ( Á GRAÇA) P. t\. B. X. 
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A Sociedade ,A Voz do Üj>enírio» 
PROCURA con•eéuir par11 todoa os 1cm ~tnqcia
dos o maior númcr<) pos3ívcl de R E G  A  L I A  S 

. ....,. - c po,.quc, clentro da8 <IUII.K moclalicl!l<lcs, de caracter 
uhsnlutmncntc 8oci11l, haverá a l~o cjue lhe intc rcu.,, 
-·queira dar-se no.incómodo de ler o documento que 
rc8pcitosamé""ntc lhe é presente c proceder consoante 
oa ditame& de &ua 11lma e de &ua eon~dência -

REGALIAS cfue os s6ciOfi usufmcm «por 50 ccnt. scmnnnis :&-

1.~- A reeeb~r mensalm ente o jornal A Voz do Operirio e 11 freqüentar 
a l3ibliotecn eompo&ta por 11:000 "olumes, Jogo cJ.ue pnguem a jHimeira cota c  o 
exemplar dos e3tatuloB. ' ··-

2."-A freqüentar UR uulus uoclur;,:;~_:nas condiç__&~s rel'!ulamcntarcs-
cjunndo mio tenham mcno~ J<: 12 anos e tcuham 30 d.in3 Jc ;ócioe,-na.&._!I.!;_SuintC&-
escolns (lri\'utiv:l~: ·-

l -Sede oodal-Director: Auéutto Alberto S..neh""-Ru~ d~ V o~ do ÜJ.enírio, 9 1> 1l 
2-0irector: Alfredo Pereira de Cuv.lho-Ru .. S~r.>iva de Cnrv .. no, 121 

e "m oulrao ~ in.ta!ar o~>artunom.,nl" 

ActUltl populaçio escolar: 400 a lunos de nmbos oa aexoa 

3.0- Á admissão de um {ilho de qualquer sc~o naa nouoa eacolna, de 
hnrmonin com na condiçõu rcl'!ulnmcnlnrca-inscrição dot 7 aoa 9 nnoa-cjunndo 

conte dois nnoa de nasoeindo. 

•'. •· ., t" ~-r.; r • 
Locais onde fu~ciOni\JU ns no11M8 Escola" Pri.vutivnfU 

I -Sede aoeial-Oired.ora,:-f'1àrim ·Jo.~ s~m•rra- Rua d. V o~ do Ofw·lrio, 9 D 17 
2-Dltectora: Alice doa S~ntóa "Franco-RuA S~roiva de C,.rvaiJ,o, 1:21 

3.-Directora• Loura de j.,aua Paiva-Co/çaJn do Tcixeiro, 3, frorlll :2 
4-Directora: i"lario Jc ]eauo Santoa /VIarquea-Rua J~ E4peranç~, 122, :2." 

Au!u de Lovorca, t'-•lodeloçiío, C anto Coral, Dc.enho c Trabalho• t-·lanunia 

Aulu de E.lucação Ffoica, aob n ,lirccç1io da pmf.,toora Judite Pnente 

Aula lnfnntil, nn Sede. oob a ,lirccçiio dft J>rofe~•orn Llvia Rodri!\uco de Amlra<lc 
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11-DelfiM Jo& Pnnere~ Vueo-Ru.• de S. .loíiu d .• ,\/at.:., ~6, /.~ 

!~- Ten:•a Conceiçlio Bar:>t.o Sancho-Uoa C8piUic. Leilão, 11":" -Aimadn 
19-Mnia Fdipina Cordeiro \'. Sancbe•-Alto do~ Toucinlteiro~ 

20-Etdvino Craveiro Pcreiro.-Rua do Crvzeiro, 11, ~-'e. 

21 -Concciç•io ~laredo- Calç.d .• da Ajuda, 223 
~:!- Ocolindo C. Silva l'•ltJn-Roa do Vale Je Santo António, ":"5 

r:~ =~~.:i.o~~:.~.:~~~:"C:,.~~~: ~R~~nj;;;_ 
1

~1L:,~ R~moo, -19, r 'c. 
-~~ ~ ~~~~;:~~~~l~.,~~:~dd. d~~~·:_ ~. \ ~;3 :t~:.afl .~, 6rJr 
27-Guilhermino l~ibciro Ta•·are• -1.-~~,-go de S. Paulo, 3, 2.Q 

28-F~o•n Serafim Cnm~o• -Rua Af,,," Co~ia, 16-0/ivai• 
29-M•rin Coucciro-Calçllda da Picf,.:/eir;t1 A·l. ,\, 5.,-r/c. 
3o-Morin E.dunrdn Xo,·icr Pinto de Fre!ta~- R.u.:. Correia Tele:~, W, rfe. 

31 -l\1ari• Luí10 Ccr<[ueirn da Coob-é.:.m{>n J., Santa Clara, 90, 1.0, D. 
~2- Emllin doo SuntN -/(ua FroucisiXJ S..,cl,ea1 .15S, 1." 

ry-:.~t.~ilvd~il\~1-o- l?u-• Latino Cncl/,o -Venda Nova-AnMdom 

Jt - s......,~~= . ~ o .'ct, Chefe do. Serviço• Eoeolm·o: EM/L/O COSTA n -,.._,.. ,.,.., 
J8-1t-· ~ ·lf!.1,~SULTÓRIO MÉDICO-ESCOLAR 

lvlédico coeoJ • ., Dr. ALFREDO FRANCO 

4.0- Por falecimento, n 3er conduzido n:1 carrCta ou nu nmhu!Unein-nutomÓ· 

vc\ com direito a pano mortuário. 

5.''-Ao pa~oomento á fnmílin doswQuintes subRídio111 

1 ano de auoeiado. 
2anoo,. 

30$00 

48$00 

66$00 

84$00 

102$00 

120$00 

Oa sócioA também têm direito no funeral tiJ)O 1 
,~ feito pela noMa secção funcráoiu instalado em edi-
f fício próprio, na Travcnu de S. Vicente, dca· 
:t contando noa &ubsídios deacriminndoa, ou reuli-

Ô zndo 11cm mail! encargo1 dentro do aubddio cor-
respondente a  6 nno11 de nuocindo. 

6.0- A rc([uisitnrcm. quando em dia, c:trrêtn e pano mortu:írio puro pesaoos 

de eun fnmílin. J>ngnndo n[Jcnna n condução c bem nasim n realhr.nção do funeul 
por conlll dn Sociedade [wénndo as importiincins c.'!tijmladns na tabela cm vi!)or, u 

c[unl [>ode ser f:u:ultndn. 

7.0 - A retfucrercm calçado para IICUB filhos, cjunnclo frcql1cutem n~ uoB· 
sa3 escolas ]>rivulivns ou de contrn\o c ncjnm extremnmcntc ]>obrei. 

8.0- As s6ci11~ com 6 anoa de filinçiio têm direito a receber um enxoval 
1!-ralia para um seu filho rcccmnaecido com]>osto dnn seguintcn pcçn•: 3 toucM, 
3 cinln8, 3 lenços, 3 cueiros, 3 chnmbrcl, 5 cnmisns e 12 frnldus. Quando partu-

rientes, se llnim o dcscjnrcm. :í uuiatêncin de P'-'rteirnJ e eonsecji1ente trntnmcnto, 

bem como 11 consultas durnnle o j>criodo de gestação mediante o Pnénmento de 
50$00 esc. n cjunl<jucr J,_.l seguintes jlartdras: 

A4ariMM Üntç' - Tmvun do i' lonte, 62, t, 0 

B«tri~ C. RodrilJuca-Oipl.j>elaE.M.C.L.-R.de S. Tial!o,12, r/e., D.-Cona. h 16 
M•ria Jft Luz Franco-Oip\. t>ela F. M. L-R. D. E..tdinia, 7-A, 2.0- Cono, a qualquer ho .. 
Maria J11 Luz R ou Pcnoim-Oip\. t>ela F. M. L-R. .VIorni• Soare o, 5 I, 2.0 D.---T elef. •I 6628 
t'vtari• C/cmenlin• ivf. Fel'Tt!ir~~-Rua Senha .. ,1, Glóri,., 45, 1.0 E.-Con• .. h () 
Cect/;, F. B. de Sou a~-Oipl. j>ela F. M. L.-R. Ba-rtolomeu de Gu•mio, 7, 2. • E. 
J.ília SimiX:a-Oip\. pela F. !VI. L.-R. dot Qu~rtcit, 58, 1.0, Ajuda -Cono. ~ <jua]<juer J.ora 
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r:.l,i~no cf,, Conceição F,.,J,,.~R. frllncioeo Tomú da Coa~~. 53. t.ft. R<!!lo-Cona.<lu t6:1s20 

G/óri11 Luí .. Tei.<eira -R"" do Grémio Llllitano, 36, 3.0- Cana. du 10 li• 17 
Etelvina SAnto•-Av~nida G~n~ral Roçadaa, A. r:. t.• D.-Tel. 4 3901-Cona.du t3á• t<J 
,\f~ri" AmlÍ/ia A/,·~·~ Trav~au da Bon Hora, 24, 2.0, S. Pedro d~ AlcHntaro-Du 13~mdiante 

Clotilde Sanlo~-Dipl. pela f.!vl.L-LaraodoGraça, 17,2.0- T~lef. 27897-Ás li eh18 
All,erlinn C L. Ca,;•f>oo Si/,·a-Oipl. pdn f. M. L-T,.,.v.do A!ecrim.1,3."E..-Daa 1011&20 
All>ertinn Aurom-A,·, 5 de Outubro, 30, 3.0 D. c R. Vale S.nto António, I I. I .•-T d. 2 672;' 
A1nri~ dn Conetiçiio Cruz-Dipl. pela F. i''!. L -R. Mar<ju~• Ponte de Limo, 32, 3.0 E. 
Al/ariD Emíf,·R-Dipl. pela F. i''l. L-Avenida Rovi•eo Pnis. 4. r/c 0.-Tclcf. 41786 
Lucinda Haptiola-Dipl. pela f. Vl. L-T nt\'. SoB Hora, 30. r/e. E. .. Ajuda-A <fuol<fuer ho .. 
Emília d.1 S;J,., Roc/ri~uca- A enida i''li!}uel Bombarda, 7. Amadora-Cana. '' 2."', 4.'' c 6." 
Laura Co/aço-Drplomadn -l~ua Sabino de Souu, 100, 2.0 

,\.faria doa P .. zneo Crioto J, Si,.,-Diplom•da ~Rua Ferreiro Boraet. 35, 1.0 
&atrit Nobre-Dipl. pela r. iVI. L-A,·cnida i'1rAuel Bombardo, 60, 3.•-Te!. 4 73?6 

Q.0 - A utili2:ar--Be da Policlínica da noun sede, mediante o jJognmento de 
5$00 e~c. jJor eonsultn, nos dins e horn& que J>ublicnmo3 n &e!)uir: 

2." , 4." e 6." feirna-Dr. Alfro,Jo Fr~nco(direc!or)- Clinleo {lcrnl, olt 15 hor~ 1.-Dr." D. BmncR 

Rumina-Doençu dot olhot, 6t 16 homo.-Dr. Tomé de Lccrda-Doenços do estõmaSo, 

inleollnoa, Ííêadoe hemorroidu, '' t2horao. 

3.", 5."' e sábados-Dr.• D. Pa/mirtt LiuJo-Ooençu du Senhoru e Criança., 6t 16 hona.-

Dr. )Ollrfuim Coo ta Sim••-Doençu da Jlcle e ,iJilrs, áo 13 horu.-Dr. Gome• Coeil>o-
Ooençu doo ou•·ido&, nari~ e éU~Int•, oh 15 bor:u.-Dr. PerJig~o Cid-Docn<;U doo rin1 
eviuurin6riu,áot6hont. 

3 ." c oábndoa-Dr. VerBílio À1orttit-Cirnr!}ia l!enl· ÜJ!eraçôet, át16 hora•. 

T odos o• diu-Dr.• D . A/dft Pamplona-Anóli•c• elínicu.-Dr. Gonça/vc• Viterbo-Bõco 

e dentes.-Dr. Aireo de Sou I«-Raio• X. 

MELHORAMENTOS E REGALIAS •cm projecto> 

Intensificar a educação c instrução ás camadas populares 1 
Tornnr mais elicientcs por deaccntmlização a asaietêneia méd.ica-eeeol.ar e 

o 1 beut!líeioe dü Cüutinao~ 

[stabeleeer novaa regn\iu de carácter social e de harmonia com na neceui· 

dndcs dn actual geração. 

SALÃO DE FESTAS 

lnatnlndo nn sede social, um doa melhores de Liabo,,, com n lotnçiio de 1:098 
\u!)nrc~. - Aos domingos são exibidos oa melhore~ programo• e inemntogr:íficoe, 

por preç03 aceuiveia á ai.tunçiio mnlcrinl dos nossos auociadoa. 

V crba.<J nlltae o último exercício de 1034-33 

Eacolu 

Livros de cnaino 

Vea~ário c Cnlçndo 

Enxovais ;I rccemnnscidoa .  . 

Cantina E~colar 

Consultório Médico-f.acol11r 

Funerllia a asaocindoa 

Subsídios á famíli11 doa sócios 

048:312$15 

20:509$40 

24o360$55 

25:542$00 

421675$45 

!6:500$00 

217:050$30 

217•968$00 
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Lisboa e Sede Social, Ano de 1936. 

Circular 

A Comiurio Admini~lrMiwt da Sociedade de fn3truçlio 

e Beneficência A Voz elo ÜjJenírio
1 
instituição fun-

dr!c/11 em Lis/Jo,11 l11í 53 1111081 destinnda 11 educ.1r e 

ÚMfruir o~ f'i//1os dos .n~nlarindos e realizar obr.1 de sã Soli-

dariedncfe flor sem filiados, com o intiiito de tomar bem co• 

nfu:cida de toc/11 a {10/Julaçiio da c.1jJit:Jf a meritória funr;lio so• 

cia/ cfue rc~c 11 ,·i<Ja dew~.1 Instituição e concomit.1ntemente 

comeguir aumentnr 11 jJOjJUinçiio .1uociatiw1-base de um11 

/,,gll obra de assi•tCncia socill/ cm fuojccto-resofveu {J'Z.Cr 

Jidribuir pelo• domicílio• da c.1pital 11 presente circular c[uc 

comubatancill 11 tríplice finalidade : Exortar tod01 01 auociad01 

11 diapendercm um /Jouco de csfôrço em conseguir novas {;/ia· 

çõe1 entre 111 jJCUOIII de 1u1t famí/i,, de amiude ou simples 
conAecimento 1 Levar ao eonllecimento dos cfue ainda n.io são 

sócio• ·o interêuc cfue têm em se fi/i.1r, intcrê86C directo pe. 

las regalias ou vant.1gcns cfue podem u1ufruir no presente ou 

no futuro jJróximo ou nim/11 dar cxjJamiio aos sentimentos dn 

nfmn colaborando numa obra de verdadeira benemerência! 

Procurnr remediar tw mcdidn do po,h·ef e com ,1 cofnbora• 

çiio de todos r[uc o /JOIMfll e cfueirnm fazer, uma boa parte 

do8 mnlcs sociais. 

Não tem c8fll ftJ3fituição qu,1/quer finalidade flolífica, 

fl/oa6ficn ou rcligiosn. A '~nica doutrin.1 cfue a rege cnbc cm 

todu M a/mae-Bem Fn?.cr c dar o motivo da ~~~~~ larga 

c:xpansõo. 

Se acfuefca a rfuem nos dirigimos fbe, intereuar pela 

alma, por abnegação, por altruismo ou ainda por neccuidnde 

1er pnrtr; cfesta grrmdiou obra, muito tJOa fwnram com o facto 

e recon/,ecidamcntc ngr11dccemos o preenchimento da pro• 

poda c[ue v!Ji no vcr~o da jJrcacnte circu/11r. 

A Comissão Administrativa 
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Oproposlo, __ ........................................ . 
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~\IJ~ ;· S:AL'A.O: DE FElST AS 
.................................. _., ................... ~···· ~ .\. \ T . ~ 
r Sarau Artístico Qespo,l'tj~~·j/.M. l•l''OZ dJ·\!Jperário 
: orga.:o:lzado por ! • 

t antigos alunos ::;;;h:7;~~'::~1.~ J Quarta-feira, 10 de Abril de 1940 -·às 21 h. 
·······nr·············-,.. .. ,. ....................... . 

A aplaudida actriz bailarina russa 

Boginja ~BQ:gilano·vit<ih 
e sua ·colega, ~a :.aprecja'da ._bailarina .:.alemã, 

K I T Y . e suas d_is~ípul•as .em primoros:as 

. _ , danças _classtcas. 
!li 

Excelente grupo coral de-aiUFI!JS· de· "AvVoz :do ·operário", em ,apre-

ciadas composições do ,folclo.re nççjo(lal-: primeira exibição. dêsJe.an.o 

lll 
::: 
iii 
::: 

Audição de ·discípu~os - do calegor_izado, prolessor =Ex. mo ~·Sr. 

Artur .Trindade,• em .~ que .- lomarn , parte : : A .. célebre ~ cantora 

·M.•II•, lsaur,a · Garriga, (aplaudida: já em 'Milão:ecParisJ 
e  o iluslre_baritono ,Sr. _C.:.ar~mo :Pe:q.u :i'.to. 

Os acompanhçmentos .serão feitos pelos ~ notável pianista e_ concertista . M~mo:Schj~pã.Viaoa 

::: 

* ::: ::: 
H i 

Fecha êste sensacional programa, com a ·exibição dos-mais categorizados valo-

res do Lisboa .Ginásio Club, em ginástica, para homens-e senhoras.- esgrima'de 

pau- demonstração, de box -classe-artística de paralelas e demonstração Ge 

luta greco-_romana. ---------

O espectáculo é abrilhantado por_um quinte:o de prolessores 

que executarão . um programa ,, de . música ·seleccionada. 

As marcações para êste•deslumbrante espectáculo pode ser feitas todos os dias das 20 às 2l·.h. 

e 30, e no dia 9  e 10, à hora habitual d~ !uncionamento da bilheteira. 

Não falte .a ·esta noite .. de 'Arte ,e Besporto:! 

2.CMXl ~~. lm p~ Art&.tiao, L. • • Raa Dlúio d<~ NotkW, ll;t-11_1 6-4-40 
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[:;1 

Salão de Festas de A VOZ DO OPERÁRIO 
<i;] 

-
Quarta .. feira, 10 de Abril de 1140 

-
SARAU ARTfSTICO DESPORTIVO 

promovido por uma com!uao de homlnogem ~ 

ASSOCIA~ÃO DOS ANTIGOS AlUNOS Df A VOZ DO OPERÁRIO 
~ ~ 

1.' PLATEIA fila .. 2 Ca~eira 

t: 20 
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I# ~ 

Salão de Festas de A VOZ DO OPERÁRIO 
Quarta-feira, 10 de Abril de 1140 

SARAU ARTÍSTICO DESPORTIVO 
promovido por umo comiuêlo de ~omeno11em III 

ASSOCIAÇAO DOS ANTIGOS ALUNOS 0[ A YOl 00 DHRiRID 
~ li 

l.' PLATEIA 'lila 2. Ca~eir• 12 
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Comprojecçr.e•lumlnons 
r ecirelivo• 
t•n;r.e• 

2.• feira, 27 de Novembro de 1944 

••21,15 h. pontueis 
no Sel l o ·Cineme 

da Sociedade de Instrução e Beneficência-A VOZ DO OPERAR lO 
RUA Ol A VOZ 00 OPERÁRIO, 11 

COIIFERÊIICIA PÚBLICA 

PROTECÇÃO AOS ANIMAIS •. • E AOS HOMENS 

p elo pr~f. LUCIANO SILVA 

. antigo director da Sociedade Pr otccloN1. do8 llnlmai• e 

. t'CdaciOI' de O ZOdFitO 

. •ócio do. !.lqa Nacional de Dife•a doi Animai• 
• • ICct•etãrlo da Sociedade Portuoac•a de Natut·ologta ~ 
. eaJ-prcstdtflie da Sociedade Naturista Porlli!JUC~a 

. redactor da I'COilla NA TU/tA 

. sócio IIOIIOr•át•io da SIJciedade Vegetaria11a de Portugal 

. 1!0·director do qaln~enârio VIDA NATUR.AL 

.jrW.I·oegeU).r·iano hã mail de 3() anw por· moUoo11 de Ordem iUca, 
moral,jllOIÓjlca, blológlcaeupirit!U!i 

com o object;vo de• \_ ' 

-concónt ra r as fórças de nalure:ta educath·a e  humanltâr)a 
-focar pi'Qblemas palpitantes du moderna Zoonlla para o Pafs e de 

Jlreparaçilo moral para o Mundo No,·o 
-salientar a retaçlio entre Vegetarismo e zootlllsmo 
-homenagear a Comissão AdmlnlMraUva <la Sociedade PI'Otectora 

dos Anlmnls, na pessoa do Ex mo. Sr. Coronel Dr. Feliciano 
de Azevedo, seu digno Presidente, por mais de  um qütn· 
(,üénlo de competente gerência 

-fazer um apêlo aos :toótllos da caplta! para aCII\"ldade unida pela 
Causa e, por \"las legais e normais, com corpos gerentes 
de firmes convicções, reintegrar a S. P. dos A. nos seus 
propósitos e no espirito do Movimento Zoófllo Mundial e 
condignamente comemora!" o seu 70.0 aniversário em 19~ 5. 

O oredot t(lrt d ec e 1 pruenç1 e ponlutl1dede d e V. h.• -quanlo poulvel tcomp•· 
nhtdo, poi1 u !rt ll de ptopegtndl tmplt mtnlt mouliudore-t,lt 6 •ócio, 

truer o nu embleme. 
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SocrEDADE DE INSTRUÇÃO E BENEFICÊNCIA 
' 

A VOZ DO OPERARIO 
Jj.2 • .J683-13· 2 19.õ2 

SESSENTA E NOVE ANOS 

DE CONSTRUTIVA E GLORIOSA EXISTÊNCIA 

Inauguração de um pavilhão, 

expressamente construído 

para funcionamento da 

Cantina Escolar 

Inauguração de um 

Balneário, 

também expressamente cons-

truído na adaptação de uma 

dependência social 

Com a amável e honrosa assistência 

de várias e altas entidades oficiais 
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"""~~ ~~ ./~~ 

1:/y.tft.r.t. 
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Qunntnll, J)rivutln& tlcssc bent <livino 
J n inslruçiio, p'lna duras exigê1tcins 
<ln fome Jo seu corpo pequenino, 
<(ue as obriga n lutar p'las cxÍBlêneíns.,, 

A Cantínn E11colnr! .. , Que li mia ideia! 
Na treva imenso deste indnnlc vário, 
snu<lai n luz <(ue aquece c que IIC nltciu 

ccula vez mnÍI:II- tl luz da Voz Jo ÜpcriÍ.l'Ío! 

S ILVA TAVARES 
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A SATISFAÇÃO 

POR UMA GRANDE OBRA 

DE UTILIDADE SOCIAL 

P
ROSSEGUINDO na sua longa c:arroira. de sessenta e nove anos de existência, 

glL•riosa e proffcua. a Voz do Op<>r:írio contirmn esonlbDndo largamente 

a instrução pelas cmu:ulas populnres do Lisboa. Klio 6menos honrosa 
a a~ão altamente bonorieento que exerce. a favor do tantos milhar!'s do asso-
ciados seus, nos legltimosdiroitusquocorHJnist:~ram. 

Nas etapas sucessivas dos seus mclhunuuontus.ouaamplitudodosserviços 
a~sistcnciais o de ensino, on!z o ontws recentes obras nu s~de sÕciul, inaugura-se 
-hoje um belo pavilhão pam runciomnncntu da uul':rc:llltinacscular,comos 

anexos necessiirios. auirn como um magnifico b:rlne§rio, numnzona tllo dele 

carochla na capital. 

Os projcctosdotniseonstruçõesfor:uugracioSHrncntcelnborndospclonosso 

consócio o distinto arquitecto sr. Joüu Simões. :mtigo aluno c de<lie:ulo colnbo-

ra.dur de:sta Sociedade. O custo de tais melhoramentos. foi o seguinte: 

Constttt~ão do pavilhão o seus nncxns 220.87GS00 

1\lubili~rio. loiças o outros g-:tstos do 
instal.'lçilo. 3G.120SOO 25G.'J9G$00 

Coustrn~ão do baluoário .. 

Seu apetrechamento 

107.525$00 

10.370SOO 117.8!15$00 

374.8!11$00 
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Citemos a l guns números mais expressivos 

da nossa vida associativa z 

:-i'n gerência do 1951. somamm as receitas 3.322.126$00. incluindo 60.000$00 
que uos foram concedidos pelo J\linistério do fntcrior, do l~undodeAssistência 

à l•':zmilia, 29.670$00 pelo Ministério das Obms Públicas, do Fnndo do Des~nz
prcgo, por cotJtn da comparticipaçlio pnra a construçiio da nova cmztiun Hcolnr, 

o 10.085$00dc mniuzes ou nzcnozcs duzwtivos duraulo o ano. 
Os restantes 3.222.371$00. afora alguns recebimentos para melhorias do 

funeral, cujo custo cxcodn a tabela estabelecida para o clznmndo funcr:d ~tipo~ 

quo fn:wmos aos sócios cujas famílias no-lo rrquisitcm, e sem qualquer cnc:~rgo 

para elas. representam o produto da modesta quotir.:zçiio semanal do 1$20 JlOr 
cerca de 37.000assuchlllos, incluindo também a apoucada quotll mrusalzlu IOSOO 
poz· uluno do ensino prirmírio. c  o moderado pugamonto, mensal tambúnt, dos 

nlunusoaluuusducursucorucrcial. 

Importa, porém. salicnt~tr que. incluído o p~g-amcnto aos professores das 

escolas privati1•as c ]lf)r moio de contmto. pnra o llnsino pritufirio, o n outro 
pessoal a ellladstrito.cadacri:mçauosmotivammalmt•ntourn dispêndiosupo-

rior a 800500, abrangida a H&sistência clínica c ficnt~ r ia qzte lhes pz·cst.amos. ns 
despesas com as refeições fornecidas, nacantinaoJCol:~reforadcla,aos 

alunos que a niio podem frcquentm-, os gastos cotu ucnmpodofériasocom 
material escolar, abrangendo livros, l~pis, papel o  o mais que a tollos di~t ri 

buinzos. 

Referimos :zim!a npr·cciávcis quantidades doc:dçatlo o da:tgasnlhus nírio:~ 

f]UO fornecemos (ts cri:mt;ns rnnis caretidus. no decurso do cada ano. para 
n~o ficarem privada& da frcqnGncin csculnr. por t:zis c tiio frequentes carlln-

ci:zs. n:io contando numerosos enxovais que oferecemos ~s miics dos rccllm-

·nascido2. 
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As verbas dominantes do orçamento tias despesas, oa referida gerência, 

podomn~sim esquematizar-se: 

Com o ensino primório: 

Plll(':nnonto no pessoal !lo ~>nsino Jlri-
m:lrio.dasocrotnriaescolurooutru 
adstrito . 708.628$00 

Rond:ts das cecoluslll"ivativns,aqui-
sição c reparação do moUiliário, 
expediento.eeguros,linlpozn,trnus-
portes, luz. etc. . 72.270$00 780.898$00 

Com o assistência escolar: 

Clínica o dentária. 33.3®$00 

Pessoal. géneros o combustível p:trn 
ac:1ntina escolar. 90.214$00 

Cmntw dt· férins 22.500$00 

Livros. expediente o ontl'u mntcrin\ 
distriUuido nus ah1110S. 49.9GISOO 

Cal~:ulu. vestuário c ontros artigos 
ororcddus. . 18.702$00 214.797$00 

995.095$00 
Dcsp•·S:tS com os cursos comercial o do corte o costura 131.335$00 

Ga~JIO$ tola ir com o et~litw 1.127.0130$00 

Com o assistência funer6rio: 

Fmu mis fcitn~ n sócios, incluindo pe~~oal. ambulâo-
cin~. caixõt·s o outro material pam os mesn103, 
tle~pes:•s uridais. ct<'. . 42i.7úOS00 

Sub~idios monet:írios pnra runewl às fnmilias que 
uiio utiliz:u·:un os nuuu~ serviços. 81.830$00 

00!!.580;00 



25

As nctivid:ulcs JIUramcnto administrnti1·as da Socicl!ado. cornprcoudendo 
pag:uncntos ao pessoal das sect·etarias o ao menor; seguros das in~talnçües, 

dos voiculos c do pcssonl; A':tstos dccobrançn. oxpodiontc g"cral, luz, limpe1.as, 
aquisições o repanu;:ões de matcl'iul; ubrHS o melhoramentos n~o disct·iminados 

ncirna; dcspcs:LS com o jornal e outros impressos; comparticipações soci:LiS Jla!'ll 

as Caixas do Providência, para o l•'undo do Desemprego, etc., contribui rum 
pura outra g-rmhiO parcela dos dispêndios, 

As nossas actividades culturais 

No que respeita às nossasactivid:alescnlturai~,oxcrcidnsomtodososbairros 
da capital, através do5 escolas privativnso mais34 do contrato, parnocnsino 

prim!il'io, o a cujos directores pagamos capitaçõus I'Uri:ivcis. por alunos maiores 
o meuorcs dos dois sexos, em nubs diunms o nocturnas, a Voz do Operário podo 

orgulh!!.r-so de. na sua btilhante o constrntil'a existí!ncia, ter h;tbilit~tdo nwis do 
200.000 pessoas, afora já boas centenas do homens o senhoras. a qu~m ministwu 

o ministra o ensino comercial o os cutsos do corto e costura. também om aulas 
diurons paraoscxoforninino,onocturnnsparaomnscnlinu.TcmosprcseutouLet!to 

inscritas no ensino primiido diurno 1.396cri:mças e 334 ndolescouteso adultos 

no mesmo ensino nocturno, uns o outros do ambos os sexos. mns cm r<'gÍnHl du 
soparação.Aiémdorofoiçõcsqncntosilscri;mçastloeusiuoprimárioeuascscolns 

privativas. estas ~m número de 563, é também ministrnda. :1!!-da oscola da sede 
social, a oducaç~o físicn. com ocornpotcntcscrviçodenutropomotrin,raro:Linda 

nos outros estnbclecimeutos de ensino no nosso país.Cadacriança,aosct·ndwi-

tida nas nulas da sedo social, ó ol.Jjocto do anotações dos s~us antecedentes 
ltcrodit:'iriosopessoais,assimcomodassuusnnomaliassom:iticas,razondo-so-lhcs 

depois mensurações o observnçõos periódicas, para o conhocimcnto da sua 
Ol'olu~fro física o mentaL 

O ciclo pn•paratório o  o nosso curso comorJi:tl são frcqncmtad.os por 84 
alnuns o1l3:tlnuos, rcspectivautontootn nulas dinruus o nocturnas. Nos cursos 

do corto o costura c aula do lavores, estão inscritas 23sonhoras. 
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Aqui fuuciona tanilJútn, h:í r!nis nnos, um grupo orfuónico do inscriç:io 
lino. já cnm provados bonsrcsultudos.para!romousosonhorasquodcscjont 

curiquccot oscucspiritocorncstainturcssnntomod:ilidadccultural. 

Em complcmontodotodaostaobracminontrmcntoNluc:ltivaoiostrutiva, 

a nossa anrpla biblioteca. ap:ora t\· lnpor~riamcnto eucermda. paw. brovo rc;rher-
tum.lo~oquocstujumtlovirlamcntocatalog"ados,arrumudoseconvcnientcmonto 

tm\cnallusmais:~lg"nnsmilh:rrcsdolivrosquonusformnr!!ccutcmcntcoforccidus. 

trai ralho a que estamos procedemlu, conta para cima do 20.000 volumes. que 
continu;u·iio ~ disposi~ão do sócios o não sócios que prutend;rm nela udquil'ir 

novosconhecinr!!ntosdotodoos:rberhumano. 

M:üsparafinsculturs.is.duquoobjcctivaudo-scrcudirnentos,dispomusdo 
um amplo sal:ío para conferências, cspcct.'iculos o ciuoma, com bo~s instalações 

o ~purellmgcm. 

'l'nl a obra doquo logltirumnento podoorgullmr·se ~ata Colectividade. na qual 

estão associadas p!!ssons de todas ns classes c Cl!tegorin~suciais . dcsdonrod~stos 

opcr:írius ató aos mais elol'ados valoresmentaisdusactil'id:ldesdirectiv:~sda 
Nação, na vida púhlie."l o particular, S(llll distinçãodosiduolog-insuucroriÇJIS, 

contantoquosnibnmcompreonderoquoiramcouporarnumatarcfadcvcrd:JdciJO 

intcrosscp:ítrio. 
Honram o nosso registo associativo altos funcionfirioscivis o militares, 

diplomados do todos os rnmos o ~~·aus do ensino. jnrisconsultos. artistas, 
escritores. etc., sendo-nos grato dcstacm· que bastautcs det:lis valores são antigos 

alunos das nussasoscolas.o que nos confere um gmodotltulo deglól'ia. 

Em massa associada, c pelos nobres ohjoctivos o realizações, em que 

prosseguimos. a Voz do Operiil'iu ó ainda a primeira agremiação popular do 

nosso país. Os seus olcvadosml•ritos. furam rcconhccidospolu Estado, conside-
rando-a oficialmcutc do utilidade pltblir:1 administrativa. c galardoando-a com 

os grnns do Oficial da Ordem de Cristo e do Grande Oficial da Ordem do 

lustruçãol'riblicu. 
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REFEITÓRIO DAS CRIANÇAS 

UMA VISTA DO BALNEÁRIO AGORA INAUGURADO FACHADA POSTE~IOit, DESOE O PlANO DA CERCA, ONOE SE V~EM AS CRIANÇAS OUTRA VISTA DO BAlNEÁRIO 
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S. I. 8 . PROPOSTA N.' 
A VOZ DO OPERÁRI O 

Telefs.: 26375· 26376-P. A. B. X. 'Proponho para JÓcio ~· o Sr. 
·-~~~--~~. 

' idad c .. arwJ, ~talural de 

Se quiser <Jtado ... ·' ocupação 

• d:~r-nos o !Jrazer da sua • Morada 

' adesão, e 11enti•· o cont"en-' 

: bmcnto moral de jJoder : 

• contribuir jJara urnn • 

' obrn tão mcritóri:1. ngrn-' 

. : dece.JI,e a D irecção de11b : 

~ Colectividade <jue dea: : 
~ tacjue e nos mnnde prcen-~~ 

• cbida e&tu propo.i!tn l L..__._._ ___ ..__..._j 

)).'o me de pai .. 

};lome de mãe __ _ 

·O proponente, ... 

J.utorito
1
b
1 
........................................... . 

Jldmitido em.. de ... 

Dsacretirio. 
/~)Auxiliar uu prutectut. 
/b/ Seudu rnenorn MUWrl ZII~~u de ~III cU IUIOTU, 

O proposto, ... 

..de 19 ..... 

Juntar à proposta duas fotografia • 
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13- 2 -1952 

Tlp. privotiv.l de A Voz do0peréirio-2.000ex. 


