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Oomes de Carvalhc 
Este nosso dediCAdo oon!(icio e 

. conceituado livreiro proprietário da 
Livraria Centrnl, na Avenida Alml· 
r:~nto Rt~is, H, ncaba, a conselho do 
sou rnadico, de abandon:u· n acti'l'i· 
dndo a quo ee votou durante melo 
século. 
Como editor, Gomes de·Carv11lbo 
foi ineanslivol no. propaganão Qo·l~vro 
dtwendo-sc-lho n edlÇliO do obru n&o 
tá veis das quais salientamos a, Gatu, 
de .Fialho do Almeida, publicaçio qu 
a seu conselho não concluiu a mesml 
casneditoi'n. 
Assiu;lando o fimdasuncarroira, 
GomcsdeCarvll.lho,pre&tandohowe-
naglllll ao. gromd11 democrata Te6fi!o 
Br.t,lt'n, pnmoiro Pre!it.lento do Go· 
''orno Provisório ~-,Ropúblic:t, ACO.ba 
docditarumobra-61aautoritLdeA.do 
Prado Coelho, O Rormmce Pop11lar 
Porfuguis ua Obra d6 T~6(ilo Braga, 
estudo curioso tle que cm brovouoa 
ocuparemos. 
AUvrnriaCentrnl--passanaordlri· 

gi(\11 pela fllhn do nosso eatimD.dO 

~~iã:::~i;!~· ~~~l~~~~r§;r~~ar?r~~d! 
livr:;.rinoanossoscoosúciosaooton· 
trnrem as mumns facilidade. que lhes 
t~m sido dl!pen!ada.s. 
Ao eonsa~;rado livreiro o nouo 
quoridoamlgotostemnnh:mwsanossa 

~~Ó~~~!~ ~~~'(~;~~~~~u~~= ~~~~à~~~.idatle 
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com leve cheiro amoniacal. S~o mais 
frequWltea as dcjct(Oões no [ltimciro 
cuo do que no segundo; em mlldia, 
uma criança no~ primeiros meses, 
deveevacuardtmsve7.Cspordia. 
As fezes :auonn:.is que tommn \';Í· 
rios.aspectosotlctiv:undecausasdi· 
versas indicam a cooveniênciu da 
i.ntervençãom6diCil. 
Aa doenças bronco-pulmomntes 

10lo. em geral, mais ~raves no inverno 
• no começo da prim:wera o menos 
mordfems no ''Or-:io. ,J:'i dissemos 
(jUUiltoascri:uu;asdotont:l.idadcsão 
sujeitns:J.osrl!llfriamontosoeontJlgios. 
As febres cruptivns, tais como n 
varíoln, sarampo, Cs('atlatina, etc., 
asaimcomoacoquoluclwuadiftorin, 
cuja forma mnia conhecida ó o gano-
tii!Je ou croup,-roclmua especial-
mente a última-o isolamento !los 
doentes, Jogo quo a doença se aus~ 
Reito e tamMm qu.e as peasoaa 811car-
regnd35 da atm onferrugem so niio 
ocupem dê otKras cria11ças que na 
11eswa casa habitem. 
Ao lado da vacina contra a varíola 
devo hojo colocnt·-so a vacina anti-
·difU!rica pllla tmntoxiua &mon, que 
seaplicn.det a Gano,. 
A sífilis, pelo monos em certos pc-
ricdos dasunoYolução.6quasefatal-
mento tranamititln nca filboa. Ae 
crianças qoe aproseutem manifD!IttL· 
ções dD!I!Ia ualnrow. ou qne,mesmo 
na ausência destas, procedam do uma 
miio sifiliticn, deY'OI'Il muito cedo. ser 
submetidas aotr:r.Wuwntoospcclfico • 
..}~~th~os on~ }~lvirlir que umn 
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lfoi .sugerido. 
pelo sr. João 

na reunião da 

durante a qual 

a arquitec 
das modernas co 

nn Pfosseguimento da sessão do dia f 
18. reuniu-se ontem, sob a presidên· fl 
cia do sr. tenente-coronel SaJ.vação o 
Barreto. a vereação da ,Càrn.arn. Muni- r 
cipa:l de LISboa. Assistência Invulgar, I 
na. maioria consbl.tulda POT aroultec-
tQS. oo!s est.a.va ammc\ad'o  o debate 
sobre o olano araultectónioo da cl· 
da de. 
Imeólatamente·à. reabertura dos tra-
balhos. o &:- terrent.e-eoronel Sa.l~C{ío 
Bai'II'et.o leu a proooom orcamontat 
para 1953 'em cttte figm'ílm as ~lllin
tes verbas: receita ordinária., 246.426 
contos· despesa ord!ná.rla, 237.676: 

despesa. extro.ohl.inâr!OG. res-
nte. 56.080 e 64.830 contos. 
documento em d!scuss!io. o 
millo A,quiles de ~onteverd& 

I PODE VOAR I 
até 1.125 

qu Iómetrôs por hora 
e sub·ralém 
dos 12.0 .. 0 metros 
o novo bombardeiro 
de ataque 
norte-americano 
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GOMES DE CARVALliO 

prl~â:::,11:! te:r~taobC::t!1,0 d~n~~;nl~ac~~~~~: ~~~ ~. 
em ~~de carvalho niio perten~e oo nUmero dos edi-l ! 
tores egolm.lcamente mercantiS, que vêem noo livros ape- I 
nas \1mn mercadoriA para negócio lucrnuvo. e que se 

~~~~~mel~:o~:~q~~;a ~:· ~:~::ev~:aj::. tenham I ~ 
Gomes de Ca!"Valho tem cdlk\do muitos livros com n P 

certeza de nAo obter d(:Jes compensaÇão monet.árin cor- 1 

respoudetlte no seu es!ôrço, ma.~ fá-lo com o prnter in-cr 
timo de concorrer para o adiantamento lnt.elcctunl e IJ 
parn oo prlnc!plos polltlcoo que considera ütels ao pa!s. Q 

Põe no seu comtrclo a nota do seu pc.trlot!smo. t 

E é assim que muitos autores novos~ quando éle re-

~~~a~~lc~~ :u"a f~~da~ u:,1~~t: =~:~t:,m~ 1 t 
multo; lhe fitaram devendo ê3se prlmelro impulso de I ~ 
publ!cldade, sempre o mais d!licil e por vezes declsh'o s 
de tõdn a sua vida pimllca.. n 

6\n~:r: ~n~~~~a:=~in:~il~n q::~~~~~~· ~~coca~f;~ I ~ 
de llgar n ~;ua nspil'nç.ão pessoal á n.~plrnçáo colectiva, e 
niio u.JJre<:lando lntcrl!ssc próprio que se nlo harmonize 

con~·01~~!r~)~:t~~r:~ia homenlliem a quem tem llflrma-1 n 
do sempre, numo vida que jà :1ão é cur~a. umo !orte ele- n 
vaçíio d~ Civismo, de bondade e de hone.sUdnde. · I ~ 
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