
Estudantes colaboram Aumentou para 441 
~m ~~das as ta~efas d! socorro 0 número de corpos 
~~-~!!~~.! .. ~~!,!,~~.~~!~~~!~ ... _.. . até agora recolhidos 
metros de Vila Franca de Xira, ducl• u ·nclaa(Vea ª" ~a a ts-bre.lu assistenciais. 
aeord.a lenbmeute do rra11de PtA· pf_cle de t rabalhos. haclulndo os doS - entre as quais se incluem 
de.lo. Ontt.m apareceu a prlmelra m:ab duros e pu:ados. que tão exe--~culas e pedttórlos atra\•éa: 
luigada de ts.&adautes m PoVO&(lo. t lolladoe Pt10ll n~us tru:auanto as da cidade -~ tendo Já tornado 
Tarda de Toht.Dtárlos: remoTtr ta.. 
mas.. e.ntttrar anJm~ls mor&os. dt· 

:.bs:~ddam~~~~ :\'..r:·:~~: MOVIMENTO DE SOLIDARIEDADE 
deeu. 

Entret.ant.o. t.ambêm .nos outros 
locais mais a linsidoc p•la calástrol• o movlmtnto de solldarleda~e • ~~Pfiõ~~Mvofu~~1:i~ 
• estudantes estão a dar uma va· :u:, :r.:a'!dC:'r~';,t~ ~C.u ir:~~ camarate vão fazer uma campa· 

H /f ~m muttlplat tnldatlvas. das nha a favor das Iam.mas que tlca· 
quat1 ttt'trlmOI mal• u .se-gutnt.es: ~i:-çã:.u1 os seus havere$ na oo-

De at0rdo com u úlllmu l.ntormações elas C:imaras Muni· 
clpals dos t0ncclhos ma.Is duram•nte atingidos pela trag-édla que 
enlutou o Pats, nlo toram recoibidos mais eadáveres em Oeiras, 
Sintra, Sobral de i\lonte Ag"fll(O e Alenquer, aparettndo mais 
corpos em VIia Franca d• Xira ( 4), LOllH$, Incluindo a 1ona da 
Pontinha (9), e Arruda dos Vinhos (1). Desta forma, o número 
d o mortos subiu , al6 arora, p:ora 441. 

AJUDA ALEMA: 700. CONTOS 
O Saint-Etienne 
oferece 

• DUAS HORAS DE TRABALHO A oferta do Governo da Republl· ministro d08 NegócloS E6trange!
rlzada~ ~ls~~~.br!e~~~:,º~°.; • ~~~~~ :=~ReT~v~lw~! ca Federal da Alemanhe Pftra u "°l>n~m Ffof'~t~~el::'" total de 
Ague<!•. ciente da obrlgaç~o moro! dlre<:ção da Federaçlo Portuguesa vftlm:u d:U lnundaçõeo, nn lmPor- 300 mU e<ICUdoa ao ar. cardeal·P•· 
de pr.atar aJucla urgente ás vitl· de Futebol, &rs. Justino Pinheiro ta.nela de 400 mll eii<:udo.. 8tr4 en· i.rlarca. pelo preeldentt da carita.1 
mn1 º"' Inundações na região <!e Machado e Francisco do C8ual·RI· treguc pelo .... embaixador da Ale- Alemã. mon.o. Tellen, com deatlno. 
Lt.8boa. dectdlu contribuir com betro resolveram aoelt.Oir com rego- manha, hoje, l..t 17 hora., ao ar. também. ás vitimas das lnundaç6e&. 
du11.1 horn1 de trabalho para auxt· z1Jo o oferecimento do Atlétlco de 

parte da receita 
do jogo com o Benfica 

ST. ETIENNE, 30 - (F, P .) 
- O • A. S. Salnt-Elie"'' .. 
decidiu contribuir com unia 
parte era r eceita q ue lhe ca· 
be no Jogo com o Benfica -
a contar para a T aça doe 
Campe6ea Europeus - para 
auxilio ás vitimas das recen . 
tea lnunda ç6ea na região de 
Lisboa. 

110 aos etnl.ttrdo.1. ~~:r~S:a~u~~g{~. ªioU,::c~fs~:s o~ ·ri-------------------------. 
• OFERECE-SE PARA TOUREAR organização de um festival de&- R E e o N s T R u ç Ã o 1 -O novllhelro Jo.sé F alcão. Que ~ortlvo a favor das vitimas. A A. 

,gue:~~t~~~~ q~~ª=ª~t~~~:1e;c;:~ nizal; ~~a taj~~~ªdiresf~t:bg;:g~ 
a~\~~~~,0 u~rfª~~~kln~~~ntg~~~f1: ~:c~0ra~. Ar~~iu~a~e~te~º:!º s~1a~ 
elo da• vitima. dn trngédln. ~~C;;' ~irah~~~~ie~ f.W1~~1 •Q~: 

Quer adoptar 

uma menina 

e AUXILIO AOS RIBATEJANOS ~iº:f~n~fii~r~: :!b1;,~~r1iãiu;~; 
teJ.;-;.:-00?~~çg:'andn'\z~~6~5 ~~~:.~;~ beneficio dos sinistrados. 
1'1 vHlmna dll tragédia, promov>!O· 
do a colaboração de tod08 °" rlba· 
teJanos. e conserva:Mic em reunião 
permanente para ttte-n<ler quats· 
quer peuoa. ou e-ntldarlea que de
eeJcm col:tborar noe trnb.'llhos, 

A solidariedade 
COMEÇARAM OS TRABALHOS 
MAIS URGENTES 

que tenha perdido 

os pais na catástrofe 
ATRIBUIÇAO 
OE HABITAÇÔES 
A FAM/LIAS 
DESALOJADAS 

PARFUMS-GRÊS PARIS 

Têm o prazer de anunciar 
ao público português a escolha de 
Vlalga - Representações, S . A. R. l. 

como representante exclusivo. 
dos seus produtos. para Portugal 

do Brasil 

VI ALGA Representações. S . A. R. L. 

Têm a honra de confirmar 
a sua nomeação 
como Representantes exclusivos 
para Portugal, dos famos os 
Parfums · Grh Paris 

Assinalando o lençamento do Parfum e Eau de Toilette ~ Vialga - Representações. S. A. R. L. 
olerece hoje. no Hotel Rltr. um cocktail de reeepção aos J.tu~ estimados clientes e Imprensa. com • 
presença do um Olrector doa P1rfums · Grh Paris. 

OFERTA ANONIMA 
DE 5 MIL ESCUDOS 
PARA OS DESALOJADOS 
DE ODIVELAS 

AUXILIOS ENTREGU.ES 
NO «DIÁRIO DE LISBOAl> 

Para as vhlma.s óff 1nunda~s, 
toram receb!dos no •Diário de U. 
boa• os ffl\llntes auxntog: da ar.• 
D. Celeste d08 Remédl08 Siiva, ai• 

~e~~· J~u~~ 'b.calf:::.~~raM~~ 
~u::n?o:~?ºê ~':-~ ~f: t:~~ 
morador na Rua de Santa.na á La
pa, 157·1.• E<Q., em Llsbo&, dlv..-. 
$tlt roupas para homem. 

QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVE~IBRO DE 1967 


