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' ~esca ou eleições 
PARIS, 4 - O Governo decidiu an

tecipar a da.ta da abe.rtura da. pesca., 
de 15 para 8 des.te mê.s, devido e.os 
pedidos :teltos por eleve.do numero de 
pescadores que ae viam perante o di· 
lema. de eecolh.er entre votar ou u
slstlr A abertura da. pesca, se esta se 
1"e•ll=e na data habitual. - (ANI). 
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<< Nessie>> e o submarino 
amarelo 

DRUMNADROCHIT (Escócia), 4 -
o norte-americano Dan Taylor teve 
de se esconder com o seu submarino 
ama.relo na área de Loch Ness aonde 
veio procurar nas profundld:a.de.s do 
lago o célebre mon.stro. Os tur16tas 
mostravam-se tão curtosoe que amee.
ça.va.m danificar o submardno, de 6 
metros, e cuja. construçã.o cmtou 
17 000 dólares (480 contos), - (ANI). 
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P O R I N TER F E R ~ N C I A, COMUNICADO 
·DA DIRECÇÃO 
da f ACUl-OAD( 0( DIRmO · , 

do Governo português 
ROMA, 4 - O ministro ·dos Ne

gócios Estrangeiros, Pletro Nenni, 
abordou hoje, perante a Comlssrto 
Parlamentar dos Negócios Estran
geiros o caso dos 18 empregados 
estrangeiros de uma companhia 
petrolüera (14 dos quais Italianos) 
que foram detidos. Julgados e con
denados á morte no Bia.fm. 

o ministro declarou que est(t 
pronto a enviar ao Blafra, para 
negociar com as autoridades locais, 
a libertaçã0 dos prisioneiros 
que não eram mercenários, acen
tuou - um enviado oficial, mas 
apenas no caso de ser préviamente 
garantida pelo coronel Ojukwu a 
libertação daqueles técnicos. 

o ministro referiu-Se depois a 
uma intervenção do Governo por. 
tuguês Junto das autoridades bla
frenseS, realizada nas últimas 48 
horas. 

Os observadores poUticos de Ro
ma salientam que o Governo Ita
liano tem tomado todas as medi
das diplomáticas possíveis para a 
libertação dos prisioneiros, mas 
sempre com cuidado de evitar, no 
entanto, tudo o Que possQ constl
$Ulr orátlcamente o reconhecimen
to do Biafra. 

Entretanto, afirma-se em il.oma 
que o Vaticano tem prosseguido as 
5uas tentativas, tendentes a ::onse. 
guir a libertação de técnicos es
trangeiros. condenados á morte pe
lo Tribunal Marcial do Blafra. 

Nota da A&incla - A ANI pro
curou obter Junto do Mlnistérlo 
~os Ne&óclos Estrangeiros a con
ftrmaçio da Interferência portu
auesa para Se conseguir a !lberta
oio dos 18 ·condenados, 

Foi Informada de qµe, a pedido 
ilo Governo ·ttallano, fora feita 

ALHOS CRUS 

libertad,os· -vao ser 
os 18 estran·ge.iros 
condenados à morte no BIAFRA 
efectivamente uma dilitêncla ofi
ciosa nesse sentido Junto das au
toridades do Blafra. 

Acrescentou o Informador oficial 
que o apelo do Governo Italiano 
foi recebido em Lisboa ontem de 
manhã, Imediatamente foi con
vocado ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros um representante do 
Blafra, sendo-lhe transmitido todo 
o empenho do Governo português 

pela libertação dos condenados es
trangeiras que se encontram no 
Biafra. 

Esta tarde, o mesmo representan
te do Blafra voltou ao Palácio das 
Necessidades para Informar que as 
autoridades do seu pais tinham 
decidido usar de clemência para 
com os condenados e libertá-los lo
go que estejam cumpridas as ne
cessárias formalidades, 

ll sempre dlflcil saber-se o que es
tá para além dos muros do Kre
mlin, E muito menos o que 
podem · traduzir os semblantes 
enigmáticos "dos dirigentes sovié
ticos. Uma coisa, no entanto, 
parece que eles pretendem: alar
gar a sua Influência sem origi
narem uma guerra que certa• 
mente em nada os beneficiaria. 
Na Imagem, Brezhnev (à es
querda), 

12 mortos em: Kinshasa 
durante uma manifestação estudantil 

KINSHASA, 4 .- Morreram doze 
pessoas e ficaram feridas seis quan
do forças do . exército dispararam 
hoje sobre os estudantes da. Uni· 
verstdade Católica de _ Lovantum 
que desfilavam da Universidade 
para o oentro de Kinshasa - afir
mam testOfTI_Unhas oculares. 

go em Kisanganl e na Universlda• 
da do Congo em Lulumbashl os et· 
tudantes estiveram em greve. -
(ANI). 

MANIFESTAÇÃO « SENTA
!)A » - DE ESTUDANT~S JU-

GOSLAVOS · 
BELGRADO, 4 - Para celebrar 

lho tremendo quando se Iniciou o 
Interrogatório. 

O presidente do tribunal ordenou 
que fosse evacuada a sala e quan
do a Polfcla ~ntervelo, regisku·am
-~ os_ t1:._multos . .:.. ·(F. P ,); 

PRISÃO DE 110 ESTUDAN-
- TES CHILENOS . 

~NTIAGc;> DO CHILE, 4 - Fo
ram p1,esos 110 estudantes durante 

<Continua na 8.• pág.) 

A poucas horas 
da <<Cimeira>> 
em Moscovo 

PEQUIM ACUSA 
PEQUIM, 4 - A agência «Nova 

China» acusou novamente a U . R. 
s. s. de estar a mterulfWM fJ§ §~!!§ 
preparativos militares e de hl'IUl
dlr a ameaça atómica contra a 
China. Este artigo da agência 
chinesa foi publicado 36 horas an
tes da reunião da conferên_cla c0-
munlsta Internacional de Moscovo, 
cuJa Ideia Inicial obedeceu ao pro
pósito de obter a condenação da 
politica chinesa P<>r uma mruorla 
dos P. c. existentes. 

Declarando que Moscovo desen
cadeou «à histeria de guerra con
tra a China», a agência faz notar 
que a, URSS está a .:,onstrulr uma 
séLie de bases na fronteira de a"\>IR
ção chinesa e mongol, onde :os seus 
efectivos foram aumentados. Tem
-se registado repetidas manobras 
e· chamadas ás fileiras em toda a 

<Continua na 8.• pág.) 

O[ COIMBRA 
Com o pedido d~ publicação 

recebemos o seguinte comuni .. 
cado da Direcção da Faculdade 

· (je Direito de Coimbra. 
' «1 - Os alunos da Facul da-. 
de de Direito de Coimbra que 
tenham sido ou venham a ser 
fisicamente Impedidos de se 
apresentar a provas de exame 
Poderão dirigir ao seu direi:
t6r requerimento a pedir a mar•J 
cação de data para novo 
exame. 

2 - . Deverão os alunos índi-1 
car testemunhas do facto lni• 
peditlvo, · 

3 - Os requerimentos dove-1 
rio, pelo que respeita a fac
tos Impeditivos, anterlores à• 
publicação deste comunicado, 
ser aPresentad<>s até dois dtu· 
depcls dela; pelo que respeita 
a fM>tos p,osterlores1 deverão·: 
UF âll'8€tl'!lBd6f l'!Bs 4§ /!6fii§ 
seguintes à sua verificação. 

Pod'erá utilizar-se a via llOS
tal. 

4 - Os alunos nestas condl·· 
çõ"s serão avisados pelo cor
relo d•a data de prestação das 
novas provas. 

5 - A Direcção da Faculda
de de Direito aproveita este en
sejo PRra esclarecer que todos 
o1 assuntos relativos à organi
zação e dtsotplina do serviço de 
exames lhe estio confiadas por 
cfétermlnaçAo superlOC', havon
d<I sido no exercício destes po
deres que tomou as medidas . 
tornadas públicas em comunl- · 
oados difumtidas . &m 30 e 31 de 
Maio». 

EM JEJUM 
CURAM O CANCRO ... 
-diz um espanhol 

Segundo as , mesmas testemu
nhas, os estudantes Iniciaram às_ 
quatro da madrugada uma mar
cha de protesto. pelo facto de o 
Governo nlo ter cumprido O& acor,, 
dos estabelecidos com o ministro cr. 
Educação, Alphonse-Roger Klthl· 
ma, para uma maior partlclpaolO 
dos alunos na direcção da Univer
sidade, ao mesmo tempo que pe· 
dlam maiores subsldios de estudo 
e manutenção. , 

O Governo de Mobutu demitiu 
Alphonse·Roger Klthlma e negou 

o aniversário daa perturbações de 
Junho de 1968, 150 estudante& ex
tremistas, que arvorai·a:n a 111-
sfgnía da «Universidade Velhll», 
rea,llzaram, diante da FMuldade de 
Filosofia desta cidade, uma mani
festação «sentada» de cerca de três 
horas. 

Convidados pela Policia a pôr 
~rm0 á sua reunião,: os estuda.n
tes, que a principio recusaram, dis
persaram, finalmente, a pedido do 
seu tdeader», que a.firmou que «se 
tlnllam Infiltrado pro"l>ocadores 
nesta manifestação digna e paci
fica>. 

« ViNUS-4» explodiu 
ANTES DE ATINGIR O PLANETA 

MADRID, 4 - O comer
ciante madrileno, Esteban 
Elorriaga, afirmou ter - se 
curado de uma af ecçã-0 can
cerosa comendo alhos crus, 
em Jejum. 

Disse ainda Elorriaga, que 
há quatro anos foi declara
do cancm·oso pelos médicos, 
sem possibilidade de cura., 
mas que se sente h oje com
pletamente são. A f l r m o u 
também: «Seja o meu mé
todo o Ideal ou não, a ver
dade é que os médlcos di
zem que estou curadm>. -
(ANI). 

o acordo. . . 
No centro da cidade, os estudan

tes depararam com as barricades 
do exército, que os mandou disper
sar. Como recusaram, foram alve
jados a tiro - de acordo com as 
testemunhas, que acrescentaram 
que entre as vitimas podiam en
contrar-se pessoas que seguiam a 
caminho do trabalho. 

Os manifestantes exibiam gran
des cartazes com criticas a Mo
butu. 

Na Universidade Livre do . Con-

vrsADO PELA COMISSÃO 

DE CENSURA 

AfAMADAS dSPINCARDAS)) O( PORTUCAl ( (SPANHA 

DISPUTAM VAllOSOS PR(MIOS 

NO dTAND)) DE TIRO -O( MONJORIINHO 
A TAÇA CONDE DA COVI
. LHA PARA O CAMPEÃO 

DE PORTUGAL DE TIRO 
AO VOO É · DISPUTADA 
NO PRóXIMO DOMINGO 

. MONFORTINHO, ·3 - Durante 
Seis dias, a partir de depois de 
àmanhã, vão disputar-se no cam
llO de tiro do Clube de Pesca e 
'l'iro de Monfortinho, várias pro
"ª" de tiro ao voo, de cujo progra
llna faz parte o IV Campeonato 
da Beira Baixa de Til'O ao Voo, 
Que constitui ·a final do Campeo
nato de Portugal da modahidade. 
· Em competição para a conquis

t a de "l>allosas taças, além de pré
tnlos pecuniários no montante glo
bal de mais de trezentos mil es
cudos, vão · r<1unlr-se as : afamadas 
«espingardas» . de Portugal e de 
l!:.spanha, nas magnificas instala
tões daquela associação desportl-

va, consideradas das melhores e 
as maiores de Península. 

Estas Instalações Integram-se, 
aliás, num conjunto w·bano que, 

(Continua na 3,• pág,) 

.............. 
O »·IÃRIO 

{{ BRASll-PORTUCAlil 
vai 1·eaparecer 

RIO DE JANEIRO, 4 - O diá
rio «Brasil-Portugal», fundado em 
1935 por Viriato Vargas (Irmão do 
Presidente Getúlio Vargasl e por 
Geraldo Moreira, e que há cerca 
de 20 anos se encontra suspenso, 
vai voltar a publicar-se - Informa 
a «Gazeta de Noticias». Acrescén
ta que· o diário "l>olta agora mais 
moderno, mas · defendendo os ;mes
mos Ideais da comunidade Luso
•BraBilelra. - ANI. 

A pedido do Partido Comunista, 
a Federação dos Estudantes de Bel
grado renunciou a um comfolo pre
visto para esta tarde. - F, P. mas as 5 e 6 poisaram suavemente 
OITO ESTUDANTES FERI -

DOS EM ·BESANÇON 
BESANÇON, 4 - Houve um con

flito entre· estudantes e o serviço 
de ordem, de que resultaram oito 
feridos. 

Os Incidentes foram provocados 
pelo facto de terem comparecido 
perante o tribunal quatro jovens 
que, em 28 de Fevereiro passado, 
foram apanhados a escrever ins
crições nas pa1:edes do liceu. 

Muitos estudantes deslocaram-se 
para a sala de audlêncla e depois 
êle se terem recusado a levántru.--se 
na altura' da entrada dos magisti·a
êlos, começaram a fazer um baru-

- Revelaram, 
agora, os russos 
PASSAGENS DE NIVEL 

= DESASTRE 
NURO (Sardenha), - _Um s:uto

carro de passageiros foi colhido hO· 
Je Jl!)r um comboio, numa passa
gem _de n!vel, próxima da locallda
de de · Nuro. Há cinco feridos c.e 
grav\_dade. -:- ANI. 
' - ' ,,,,,,,,,;,, ,.,,.,.,,,,., 

O << IMPOSSIVEL » ACONTECE .•• ' 

Escondido na cavidade 
do trem ~e aterragem 
um jovem cubano sobreviveu 

ao voo Havana-Madrid! 
MADRID, 4 - Um refugiado cubano fez o que os peritos em avia

ção consideravam «impossível» - esconder-se e sobreviver na cavi
dade do Irem de aterragem da proa de um avião «DC-8», O aparelho 
era espanhol e chegou esta manhã CI Madrid, vindo da Havana. 

(Continu!I na a.• pág.)_ 

MOSCOVO , 4 - A Academia russa de Ciên
cias distribuiu hoje um comunicado desmentindo uma 
sua informação de 18 de Outubro de 1967 , relativa á 
descida suave da sonda russa «Vénus-4» em Vénus 
no dia anterior, .e que teria fornecido dados preciosos 
sobre o planeta . Segundo o comunicado hoje distri 
buído pela TASS, reconhece-se ser «muito possível » 
que o engenho tenha explodido devido a pressões 
atmosféricas elevadíssimas, perto da superfície do 
planeta . «Estudos subsequentes dos resultados das 
medições feitas tornam possível concluir que as medi 
ções dos pprâmetros da atmosfera tenham sido feitas 
somente durante a aproximação da estação «Vénus-4 » 
da .~uperfície do planeta->> diz -se no comunicado. 

E o comunicado prossegue : 
«Com base em resultado;; con

juntos obtidos pela «Vénus-4» e 
medlções de inst.J.u mentos astro. 
nómlcos e de rndar fel tas pela 
sonda norte-ame1icana «Marlner 
5», chegou-se á conclusão que p0-
dem existir perto da superfície de 
Vénus temperattu'as e pressões ele
vadlssimas . 

«Assim, supõe-se que a cápsula 
deixou d.e fazer a.s suas medições 
relativamente á superfície do pla
neta quando a pressão atmosféri
ca atingiu o limite máximo que os 
aparelhos podiam suportan>, 
· E a comunicação conclui : 

«:A pressão pode ter empurrado 
a tampa superior da secção de Ins
trumentos e avariado o sistema de 
rádio. O voo da «Vénus-4» não po
de responder a todas as pergun
ta,s». 

IMPOSSIVEL A VIDA 
El\'.I VllNUS 

Por outro lado, a Academia con
firma hoje que a «Vénus-5 e a «Vé-

n,µs-6» poisaram, de facto, suave-
mente em Vénus nos dias 16 e 17 
do 1nês passado e forneceram d a,.. 
dos que permit.em concluir que a 
temperatura naquele planeta é da 
ordem dos 530 graus centígrados. 
Revelam ainda que a atmosfera do 

<Continua na 8.• cag .t 

SOLNADO 
E ROBERTO CARLOS 

no mesmo filme 
S. PAULO, 4 - «A Gazeta» de 

S, Paulo Rnuncla que O novo fil
me de Roberto Carlos, intitulado 
«Roberto Carlos e o diamante cor 
de rosa», começa a ser rodado den
tro de quinze dias, em Lisboa, e te. 

(Continua na s,• pág,) 


