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NÃPOLES, 8 - O san"àülf 
guiado de São .Januário liquefez
-se, ontem, na Catedral de Ná
poles, onde se encontra num 
vaso de vidro, depois de milha
res de fiéis terem aguardado em 
vão que o «milagre» se produ
zisse no sábado. - (R.) 

Quao pesadas sao as cha
Yes que passaram das mt!os 
robustas de s. Pedro às nossas 
mlos rao frágeis ! 

Dlrector e Editon PEDRO COBBEIA MARQUES 
PAUlO VI, em 1965 
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F Á T 1 M A IA SE ENCONTRAM EM f ÁTIMA 

E A PR OTECÇÃ 0 ~!~.~-~~~~~~'~~~!~!~:~~~.~!.~.~~~!~.~,~ 
gtlnação do clnquentenó.rlo das apa- que, no Santuário, se vai concentrar. Depois das cerimónias religiosas, 

Iria, aumenta o número de percgrl- Ua anti 8 e C egara 8 OVa à Virgem, o Papa. almoça, devendo, A PORTUGAL NA GUERRA rlções do No511a Senhora na Cova da S S "d d h •• C enccrradllll com a procls~ito do adeus 

nos, que boje ao calculam já. em cerca da Iria cerca das 11 horas do em 11cgulda, repousar cerca de uma 

l 

l 

de quatro mil. hora, como 6 seu h'blto desde há. 
Em Ma 1 0 de 14 guerra chorrivcl, horrivcl> de que Prosseguem, entretanto, no mesmo dia 13 longos anos. 

l933, quando es- falaca 4 tremer 4 angélica Jacinta ritmo acelerado, as obru no 11entldo No regreuo ao aeródromo de Monte 
tava no auge a _ 011 Bi..tpoa da Metrópole reunid08 de se preparar este santãrlo para no Sua Santidade o Papa Paulo VI Real, é provável que Paulo VI paJl8e 
r e v 

0
1uçã

0 
cm ~ Fdtlma, fizeram tioto de ctoma,. , dia 13, rece~r a visita papal e mais '\eve chegar no sábado ao santuário junto do Mosteiro da Batalha. 

Espanha e prel5- '"18 auM mãoa, patroci"ando com a de um 'llllhao do peregrinos de todo de NoSil& Senhora de Fátima na C!:>va 
tcs a desenca- a11a. autoridade e influtncia, a coM- o Mundo. da Iria pelas 11 horas da manha e 
dear-se a guerra tn1çl10 do monumento em honro da Onte 1, ao (lm da tarde, estiveram 
civil, os Prelados Reale.eii do Dlt>ino Comçáo de Je8U8 em Fátima a observar os trabalhos 
portugueses reu- 4 elel't1r "ª Cabeça do I mpério>. E.tte o ministro das Obras Públicas, sr. 
nldoa em Fãtl- uolo fl:eram_,,o cpor intermédio do Eng. Machado Vaz; o 11Ccretárlo na
ma para o eeu Coraçlio I mac11lado de Maria, Miifl de cional da Informação, Dr. César Mo
rctlro anual, ctl- Jesus e Mlie 11ossa•, a. quem. anlerlof'- reira Baptlsta, e o comlst1ãrlo naclo
nham os cora- "'cttle, et11 1: de !!aio de 1931., hnham nal de Turismo, Eng. Álvaro Roquet
ções c h e 1 o a de Jd. co11sagrado oficialmente Portugal. te, os quais se deslocaram aqui na ae
prcocupações e O monumento que e11tci sendo len- quêncla de uma reunilio do Governo, 
angústia perante lamente levatitado é o Monumento a qual se efcctuou 8'bado pcssado, 
a vaga ameaça- da Gmtidllo Nacional ao Rei foiortal com a tlnalldade de se acertar porme
dortu. do.t irllculoe, o Senhor da história, que norcs dcflnilivos relativo• à vinda de 

cAntea do noa tem ~ s11.a Ma• om11isciente e om11i- Sua Santidade. 
separarmoa - potr11te tod.o11 os fios com q ue ela é 'I-ambém os mlnlatros dos Negócios 
contar a m n a tecidii no espaço e tio tenipo, e que, Esfrangelros, Dr. Franco Nogueira, e 
PaMotal col~ctl- 11rr11:0.• à l>1tfr~ ·css<Lo do CoTaç<to dai! Co-nunlca1,;õoa, Eng-. Carloa Rlb~l
va do ano ae- Tmac11ladu dii Bantlssima Virgem, ro, e o eubsccretãrlo de Estado da 
gulntc - colo- q•1'8 J)oupaf' Portugal à hecatombo da Presidência do Conselho, Dr. Paulo 
cámos mala uma gucrt'a. Rodrigues, estiveram no Santuário a 
vez as n ossa 11 E nao pode dmJiclar-se que foi gm- observar ~ ampliação das tribuna~. O 
pessoas e dloce- çaa à intercessão do Co,.ação l mar comandante-geral da P. S. P., er. ge-
ROs sob a espe- neral Fernando do Oliveira, deslocou-
clal protecçiio (Continua na S.• pág .• 1.• col.1 -se Igualmente a Fãtlma, a fim de de-
da Santlsslma 
Virgem, vence- ...,,...,,,,,-------------==============----
dora de todas as 
hereslaa «> pro

Pedro correia 
Marques 

Peregrinos da Baviera 
regressam ao seu pais 

Hoje, às 10 hortlll, os 380 peregrinos 
alemães que da Baviera. aqui chega
ram há quatro dia,., em comboio es
pecial, lll'•l•tlram na basílica à. mlsoa 
de despedida, pois esta tarde deixam 
o santuário, em comboio, de regresso 
a~ seu pais. 

é um dos quatro jornalistas O Sumo Pontlflce partirá 
que acompanhará 0 Papa de Roma uma hora mais 

P 1 Vld R M R 1 
cedo do que se previa 

au o e orna a onte ea CIDADE DO VATICANO, 8 - o 
Vaticano distribuiu hojo um calendá
rio parcial da histórica pcrogrlna.ção 
do Papa Pnulo VI ao santuário de 
Fátima, no dia 13 deste mês. 

Do G1'1hnl.o Nacional ela lmpre>18a 
Diária ,.cccbemos, com o pediclo de 
publicação, o .scgitinte comunicado: 

Segundo esso calcndãrlo, o Sumo 
Pontífice d~lxa a Cldnde Eterno. uma 
hora mais cedo do que se previa. e 

:coallnua nc 6. • pdg~ 4.• co/J 

li NO'MERO AVULSO: UM ESCUDO 

tect0ra ue Por tu g a 1 prometendo· 
-lhe com s o 1 e n e voto, quo volta
ríamos dentro de dois anos, rodea
dos do~ fiéis quo o Seu Divino Fi
lho confiou à nossa guard'l, se livras
se P ortugal dos perigos que o amea
çavam e ao Mundo, "lllra Lhe ren
der, em nome da Nação inteira, d .. 
vida acção de graças, a Ela que 'ª"'" 

O Ca,.deal Patriarca D . Jo.s6 da C08ta N'UM&, quando B i.-po do Macc1u 

ta,, tiezes aalvou Portt1gal>. 
Na. Pastoral colectlva. de 1938, 

acrescentavam: cF lzemo1 o voto à 
luz dos Incêndios que na vizinha na
ção consumiam. com riqueza.a de ar
te, monumentos erguidos à glória de 
Deus e à educação e 11&ntlfiração doa 
homens. E corria, ião 1em funda
mento, que os inimigo• de Deus e da 
ordem social preparavar>l para breve, 
na. oficina de satânico ódio, aconle· 
cimentos gravlssimoa em E1panba e 
Portugab. 

Volvidos dois anos, era forçoso re
conhecer que ~" Mão invlaivel de 
Deu• Unha protrgldo Portugal. ara,.. 
tando t1ele o nai:olo da gu ... Tra • g 
lepra. do comunl4mo at•u•. Em li d .. 
Maio de 1938, Portugal eubla. à Cova 
da Iria. para agradecer a protecção 
cmlraculo8111> da Virgem, na expree
são q,uo entã.o usou o Senhor Cardeal 
Patriarca. 

O que o Sr. Cardeal Patriarca 
contou hà onze anos 

A 29 de Junho do :..956, contou aos 
portugueses do todo o Mundo o Se
nhor Cardeal Patriarca, em mensa· 
gem radiodifundida, a prop61lto do 
ofertório de 1 de Julho seguinte pa
ra o Monumento a Cristo-Rei: 

A cruzada nacional da. preparação 
espiritual para o áureo jubileu de Fá
tima principiou a 13 de Maio do ano 
passado. Hoje; na Cova da Iria, prin
cipia o triduo da peregrinação jubi
lar. 

As 7 h., às 7,30, às 8,30, às 10, às 12 
e às 17,30, haverá. missa. na basíllca. 

Na capela daAI Aparições serão tam
bém celebradas missas a várias hora!!. 

NJ pregações do tríduo são às 21 h., 
a carg.> do Senhor D. Domingos de 
Pinho Brandão, novo Bispo Auxiliar 
de Leiria, seguindo-se-lhes a bênção. 

.l 1 

Foi a 10 de Fevereiro do ano pe..s
sado que o rev. Cónego José Galamba 
de Oliveira, na qualidade de vice
-presidente da Comissuo Central do 
Cinquentenário, num encontro com a 
Impreru.a, em Ll.11boa, divulgou o pla
no geral das comemoraçõe,. 

O ano jubilar começaria precl11a.
mente na data do cinquentenário: 
13 de Maio de 1967. Foram então 
anunciados os conGTe&SO.S lnternnclo
nal.s marlológlco e mariano e a cria
ção, no santuário de Fãtlma, de uma 
biblioteca dedicada ao estudo do culto 
mariano. 

O Ilustre sacerdote apontou a enor-

E1tt4 empenhada na 6'"ccçl1o do 
Mo11um . .mto a Crl$to-Rel a conaci•n
cia do todoa o.t calóllcoa portugueae1t; 
dccerd a11tea dl.:cr-1e .tbmc11to: de to
doa °" portuguese.J. Em horii que J>«· 
'!'Cela de h•etiltdvel e lml11e11te atear 
ao no1tso Pala do i11c4ndio da guerm, 

No dia 11, às 18 h., ctectua-se a 
cerimónia da. oferta de (]ores vindas 
de todas a8 províncias de Po1tugal (Continua no 6 • D6q 6• coH 
<Continente, Ilhas e Ultramar) e de ...,,,======---,-------...., 
todas aa comunidades portuguesas no = 

REGRESSOU A SUIÇA 
A RAINHA VITÓRIA EUGÉNIA GENERAL FRANCISCO CHAGAS 

O Chefe do Estado recebeu, ontem 
à. tarde, em audl~ncia especial, no Pa
lácio nacional do Belém, o sr. gen .. 
ral Franciscn Chagas, que há. poucos 
dlaa deixou o cargo do secretário de 
Estado da Aeronáutica. A visita teve 
por finalidade a a.presentação do cum
primentos de despedida, tendo o ar. 
Almlrdnte Américo Thomaz dirigido 
àquele membro cessante do Governo 
palavras de multa simpatia pela tor
ma como exerceu as suas funções. 

Mundo. 
Aa cerimónias do triduo são trans

mitidas pela Rádio Renascença. 
~ estas as Intenções da grande 

peregrinação deste 13 de Maio jubilar: 

1) Render acc;ão de graça.a a Deus, 
pelos tnúmer<'s benefícios recebi
dos durante os ro anos, pela 'n
tercessão de Nossa Senhora de 
Fá.Uma. 

2) Orar pela Paz no Mundo e pela 
nossa Pátria. • 

3) Rezar pelas intenções do Santo 
Padre Paulo VI e pelo revigora
mento da vida cristã, segundo o 
espírito do Concílio. 

VENERANDA RELÍQUIA 
mas com problemas - o T errantez 

As uvas Terrantez 
Depoia doa 6:rabea, o mal• «lebre 

elerilor agrlcola peninsular. Herrera, 
menciona cu u•m terrantez como ~ 
quencu, finas, translúcidas e ucedendo, 
ao lundirem·M em •inho, aa demais 
brancas. 

Ruy Fernandes, Alarte, La.:.rda Lo
bo, o duriense Rebelo da Fonseca, Gy
rão, Fiqueiredo, Paulo de Morala e 01 
me•lrH auptem09, António Augusto ele 

Pelo 

Dr. Águedo de Oliveira 

As uvaa de lerranlez 
Não a• coma• nem aa dia 
Porqur para vinho 
DelU cu /e;.. 

uma maia que elevada personalidade, 
Ião dialinla como talentosa. dera o 
exemplo, bebendo mais de uma vez.. 

O que le•ara um conviva seu aliás 
colega a acrescentar: 

E: não a dês ao N. N. 
Porque, em vez de um. .bebe três. 

E conta·•• qu~. HrYindo Hle !amo"° e t<IEO madeira aoe aeu.a amlg09, 

Regressou ontem à Sulçn, no avião 
da TAP, a Rainha Vitória Eugénia, 
viúva. do Rei Alfonso XIII, de Espa
nha, que se deslocou a Portu~al para. 
assistir ao casamento dl' sua neta a 
Infanta J'llar de Borbon. 

No aeroporto eatlveram a despcdlr-
4e da venerando. senhora os Condes 
de Barcelona e de Paris, o embaixa
dor da Espanha e pessoal superior da 
Embaixada e, em representação da 
TAP o sr. Aurélio Rodrigues que lhe 
fez entrega de um lindo ramo de 
flores. 

O CINQUENTENARIO DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA DE FATll"A 

o cardeal D. 1osé da Costa Nnes 

set, Mass., que há dias recebeu uma 
grande homenagem dos seus paro
quianos, por ocasião dos 75 anos de 
Idade. 

O nosso prezado c..11rresponde nos E. 
U. vem assistir ao JUblleu das Apari
ções. 

UI -VIDA E OBRA DO LEGADO E PRECURSOR DO PAPA 

Labores • imensos 
e frutuosos 

em Macau e Timor 
Como, em • A Vou do 3 de AbrU precisa.mos!>. Para o Padre Abílio, o 

de 19CO, contou cUm antigo mlaaionã- homem de que a diocese estava a pre-
1·10 do Macau e Tl:nor>, o Padre Abi- cisftr era alguém que conhecesse a vida 
llo Fernandes, que foi grande mlSSlo- missionária. com a experiência dlrec-
nárlo timorense e vm <'oa maiores co- ta, adquirida ao lado dos missionários 
laborado1·es do Bispo D. Joaó da Co11ta. na dura vida quotidiana; ora. Sua. Ex
Nunca, lembrava.- a rlr-1e, o comen- celêncla Reverendíssima. era o padre 
tá.rio que Clt.era ao saber que o Vlgá- completo que todos estimavam, era o 
rio Capitular da diocese fora feito Intelectual admirado, mas não parecia 
Bispo: cAb!I Nõ.o é o homem de que ser o homem para a vida dlrccta das 

missões. Pelo menos, nunca !ora mie____ ..,,,==================---..,,,====,...,==! slonárlo trabalhando directamente nas 
missões do Interior. Mas obscrv~sc, 
se o não fora, não tinha sido por falta 
do desejo. IConllnua na 6.• póa~ S. • cod O CARDEAL LEGADO HA LATERE» 

SERÁ RECEBIDO COM AS HONRAS DEVIDAS 
A CHEFE DE ESTADO 

De facto, quando em 1912 visitou 
Tlmor, em nome do seu Prelado, ao I~=---~===------...,,=" 
regressar a. Macau, apresentou um re
latório, no qual apontava 08 males de 
que sofria aquela parte da diocese, 
entre os quais frisava a falta de clero 
e irL,lstiu com D. João Paulino que o 
deixasse partir para Timor como sim
ples missionário. Não quis, porém, 
aquele virtuoso Prelado privar-se de 
ter a seu lado o colaborador precio
so. E a.ssim o Senhor D. José, que vol
tara encantado com as possibilidades 
daquela parte da. diocese, não pódc 
realizar o seu desejo de trabalhar dl
rectamente no campo mÍl!slonário. O 
próprio Padre Abílio, que fez o co
mentário acima mencionado, é quem 
nos vai dizer qua1 o seu método de 1 

I 

A visita decorrerá de 1 l a 16 do corrente 

Sessão de boas-vindas 
na Cova da Iria 

trabalho, nos seguintes termos: cFei 
tos os exercícios esplrltuals, comec;n 
a visita. De novo, percorreu todu a.s 
missões. E, factua /om14 gregia cs 

(Continua na 6." pág~ 4.• co/J 

NO CENTENARIO 
DE RAUL BRANDÃO 

A Casa da Imprensa e a Sociedade 
de Escritores e Compositores Tea
trais Portuguesas promovem amr.
nhã, dia 10, àa 21 e 30, uma se&-iio 
evocativa do escritor Raul Brandão. 

Presidirá o Pro!. Doutor Amorim 
Ferreira, Presidente da Academia de 
Ciências de Lisboa, e usarão da pa
lavra, além dos srs. Drs. César Afon· 
ao e Joaé Galhardo em nome das en· 
tidades promotoras da homenagem, 
os escritores LuiB de Oliveira Gulma
rã.es. João Pedro de Andrade e David 
Mourão Ferreira, que, (alando d~ 
Raul Brandão. se ocuparão re.11pectl
vamente do homem, do escritor e do 
dramaturgo. 

A declamadora Maria Cermana 
Tânger lerá alinin.s trechos da obra 
de Raul Brandão. 

A sessão efectua-se na Sala Artur 
Portela, da Casa da Jmpren.sa. à Rua 
da Horta Seca, 20-2.•. 

Patriarca 
das lndias 

Vindo do avliio da Calltórnla. onde 
estava a repousar ~m casa de um 
lrmÃo 11acerdote. chegou a Lisboa o 
Senhor D. Josó Vieira Alvernnz, Arco
bispo dP. Gol\ e Damão, e Pa triarca. 
dns lndlaa Orientais, que vem assis
tir u solenldadca do J.•ãt1nui. 


