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O PAPA VEM A FÁTIMA NO DIA 13· 
CIDADE DO VATICA

NO, 3-Sua Santidade, 
o Papa Paulo VI, anun
ciou que irá a Fátima 
no próximo dia 13, de 

nhã. Disse que iria a 1 rápida» e lerá carácter 
Fátima para venerar a particular. 
Virgem Maria e invo- Com efeito, Sua San
ear a sua intercessão a tidade partirá para Fá-

Depois de celebrar mis
sa e falar aos fiéis, re
gressará a Roma na 
tarde do mesmo dia. 

avião, a fim de assis- SERÁ A PRIMEIRA VISITA DE PAULO VI 
~i~.:sa:ºi~:7;~~i:e~:: 1 A UM PAIS EUROPEU FORA DA ITÁLIA 
aparições da Virgem. ' 

Paulo VI anunciou favor da Paz, da Igre- lima no dia 13, muito Esta será a primeira visita de 
pessoalmente a sua de- ja e do Mundo. Acres- cedo, e 0 seu avião pou- Paulo VI a um país europeu fora 
cisão, durante a au- cenlou que a sua pere- sará num aeródromo da Itália, e também ª primeira 

d·" · l d 1 • ,.. , •1 , • d S 1 , • 1 a um país estrangeiro depois da 1enc1a gera es a ma- grmacao sera «mui o prox1mo o an uano 1 
• sua viagem a Nova Iorque, onde 

O GOVERNO EXPRESSA A HONRA discursou na sede da O. N. U., 
em Outubro de 1965. - (R., F. 

E O JlJBILO J}A NAÇÃO P. e ANn. 
(Mais noticiá rio na · 16.a 

PERANTE'' ESTE ACONTECIMENTO -pági-na) --

DA MAIOR RELEVÃNCIA msTóIUCA ! AMANHÃ: 
Da Presidência do 

Conselho recebemos a 
seguinte nota oficiosa: 

2. O Governo, seguro , levância histórica. Em 
de interpretar os sen- face da grandeza do 
timentos profundos de mesmo, não deseja o 
todos os portugueses, Governo Português 
quer nesta ocasião ex- acrescentar quaisquer 
pressar a honra e o jú- palavras, que somente 
bilo da Nação Fidelíssi- poderiam diminuir a 
ma perante este acon- sua altíssima signüica
tecimento da maior re- ção espiritual.» 

PEQUENA SUBIDA 
~ DE TEMPERATURA 

"'"-t>* (ln for maçã.o 
baseada no bo
i : tim do Servi-

._ • ço Meteorológi. 
co Nacional) 

VISADO PELA COMISSÃO 
DE CENSURA 

PAULO VI 

Os 
, . 

premias Laranja 
compareceram 
.(e os Limões 

d. Conforme cortês
mente a Secretaria de 
Estado da San ta Sé in
formara o G o v e r n o 
Português, Sua Santi
dade o Papa Paulo VI 
tornou hoje pública em 
Roma, no decurso da 
audiência geral desta 
semana na Basilica de 
S. Pedro, a Sua decisão 
de participar com a 
Sua própria presença 
nas cerimónias religio
sas que solenizam o 
Cinquentenário das 
Aparições de Fátima. 

• 
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entre professores e alunos do «Diário Popular» ... 
O «Diário Popu- no decorrer de uma 

(LER, NA 8.ª PÁCINA, O PRIMEIRO DE UMA StRIE DE ARTIGOS) lar» entregou on
tem, mais uma vez, 

agradável reunião 
de convívio, os seus 
prémios «Laranja» 
e «Limão». E fé-lo 
com uma certa sa
tisfação egotsta: as 
laranjas de um ano 
são, geralmente , 
ainda mais doces no 
ano seguinte, en
quanto os limões se 
tornam menos áci
dos ..• 

o 
(Ler notícia na "l.• 

página) 

PRESIDENTE 
DO CONSELHO 

• PAGINA INFANTIL Algumas das pers-0nalidades que assistiram ontem ao almoço oferecido pelo «Diário Popular» aos prémios cLaranja> e «Limão> 

Com o sr. prof. dr. Oli
veira Salazar trabalhou ho
je o subsecretário de Esta. 
do da Presidência do Con. 
selho. 
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O PAPA, AO ANUNCIAR A VISITA A FÁTIMA: 

A CAUSA SUPREMA DA PAZ1 
PENETRA CADA VEZ MAIS 
NA CONSCIENCIA DOS HOMENS 

horizonte do nosso século, 
parece desvanecer-se como 
um sonho irrealizável. Isso 
aflige - nos e provoca - nos 
an siedade. 

«Terá a história que re
gistar mais uma vez que o 
Mundo não é capaz de criar 
uma paz verdadeira, frater-

CIDAD E DO V ATI- homens como uma con- ' «Ninguém repudia a nal e duradoura? Será real-
e NO 1 mente assim? Estará o ·A , 3 - Na sua de- dição essencial para o paz como p ri n c i pi o. mundo condenado a deseS-
claração de hoje, em que progresso e bem-estar e Quem o fizesse ostensi- perar de sl próprio? Irá o 
anunciou a próxima vi- para uma vida de Ver- vamente tomar-se-ia um fatalismo céptico governar 
sita a Fátima, Paulo VI dade, Justiça, Liberdade I inimigo da Humanidade. 1 o destino da humanidade e 
disse: , e Amor. Os esforços feitos em 1 abandonar 0 grande e ur-

«A nossa peregrinação gente dever de evitar a tem-
po o gigantesco perigo de 

será muito rápida, pois uma guerra científica, hor-
as nossas viagens têm rivelmente destruidora pa-
esta característica de bre- ra todos?» 

vidade, imposta pelos A guerra no Vietname 1 
nossos deveres apostóli
cos e possível graças aos 
modernos meios de trans
porte.» 

Depois de revelar o 
programa da sua visita, 
durante a qual «sauda
remos aqueles que tiver
mos ocasião de encon
trar», Paulo VI fez as se
guintes considerações: 

«A causa suprema da 
P a z 1>enetra cada vez 
mais na consciência dos 

BRASILEIROS 
EM PEREGRINAÇÃO 
A Jf ÁTIU A ______ 1 

O Papa referiu-se, ainda, 
à guerra no Vietname: 

«Ninguém deve satisfa
zer-se com as tentativas até 
agora infrutíferas para aca
bar com o conlllto. Quere
mos .ter esperança de que as 
novas propostas de nego
ciações para uma solução 
honrosa serão estudadas e 
acabarã-0 por ser aceites». 

Paulo VI, no entanto, não 
indicou quais as propostas 
a que se referia. - (R., F. 
P. e ANI). 

:DADE DO VATICANO, 
- Afirma-se, nos meios 
informados, que o con
para que Sua Santi-

~ visitasse Fátima em 
de Maio foi feito pelo 
deal-Patriarca de Lis
' D. Manuel Gonçalves 

[A MUNDIAL 

O DIA GLORIOSO 
tHEGOU 

A branca figura descerá sobre a Terra de Santa Maria. 
E a Terra de Santa Maria a receberá como quem vem 
do Céu. 

Essa Terra chama-se Portugal; essa figura, o Papa 
Paulo VI. 

E nessa Terra um local atraiu o Pontífice: Fátima. 
O Papa Montini que enviou a Fátima a Rosa de Ouro 

e que então escreveu 
que esta Rosa áurea seja para todos os Portugueses 
a mensagem de uma eterna Primavera de suas almas 

vem esta Primavera bela de 1967 visitar as almas desses 
Portugueses a quem desejou eterna Primavera. 

E verá com os seus próprios olhos e tocará com as 
suas próprias mãos - nesse dia 13 de Maio de 1967, 
que a história já gravou - a realidade de uma Nação que 
na sua vida longa e larga e na sua actualidade ama, admira 
e aclama o Papa de Roma. 

O Papa Montini, que enviou a Fátima a Rosa de Ouro 
e que então escreveu que 

essa Rosa era o símbolo da adesão dos Portugueses 
à Santa Sé, como através dos séculos sempre a pro
fessaram e nunca a desment iram, 

vem a Fátima acariciar essa Rosa e verificar que a realidade 
de que é símbolo não terá medida, ao manifestar-se na 
exuberância de uma alegria, que esperou séculos para se 
expandir. 

A branca figura descerá sobre a Terra Portuguesa. E 
a Terra Portuguesa a receberá como quem vem à pró
pria casa. 

A branca figura descerá na Terra onde desceu Santa 
Maria. 

Neste jornal se escreveu há um ano: 
Os Portugueses não se admirariam, antes se 

alegrariam (e podem com fundamento ter t al espe
rança, que o amor do Papa a Portugal é manifesto) , 
se, num dia glorioso, o sucessor de Pedro viesse di
ser-nos em português, nas alturas de Fátima, as 
palavras litúrgicas de «a pas seja convosco». 

Essas palavras, que há meses eram um desejo, tradu-
zem hoje uma realidade. 

Portugal não se admira com a visita de Paulo VI. 
Portugal alegra-se com essa visita. 
O dia glorioso chegou. 

Cerejeira, quando, em Fe
vereiro, visitou o Vaticano. 

Recorda - se que, ante
riormente, quebrando uma 
tradição de longa data, 
Paulo VI abandonou o Va
ticano para visitar a Terra 
Santa, a União Indiana e 

JOS~ COMES BRANCO 

a sede das Nações Unida3 
em Nova Iorque. - (ANI e 
R.) 

CIDADE DO VATICA· 
NO, 3 - Indicam no Va
ticano que Paulo VI par
tirá para Fátima em 13 
do corrente, às 6 e 30 
(T. M. G.), estando de 
regresso pelas 19 e 30 
(T. M. G.) do mesmo dia. 

[)S MEIOS DE COMUNICAÇÃO O avião com o Santo 
Padre descolará do aero. 
porto de Roma - Fiumi· 
cino - e poisará no aeró
dromo de Monte Real, a 
cerca de 40 quilómetros 
de Fátima. - (F. P.). :AUDAÇOES 

tE PAULO VI GRANDE INY·ESTIMENTO 
DE CAPITAL 

na Bull General Elect ric 
TDADE DO VATICANO, 
. Numa mensagem. radio
•isionada, com vist9 ao 
t Mundial dos Meios de 
unicação Social» (lm
;a, Radiotelevisão e Espec
'os), que se se comemora 
r6ximo domingo, o Papa 
:J V 1 declaroti: 
riem pode ignorar os pe

e danos que estes ius
ntos, nobres, podem cau
?S indiv lduos e à so::ie
quando não são empre-
pelo hcnnem com u m 

ento de responsabilida
m intenções rectas e 
nes à ordem moral?» 
tuou, depois, 9ue o em
las referidas formas de 
cação de'Ve ser Htanto 
~sponsável, quanto o 
er e eficácia são gran
ira, em seguida, a/ir-

bém, certo de inter
atenção de todas as 
rectas, dirigimo-nos, 

1timentos de estima e 
, aos que consagram 

,spirito e a sua octivi-
este delicado e impor

.;ctor da vida moderna, 

desejando qtte o nobre serviço 
que foram chamados a presta' 
aos seus irmãos, esteja sem
pre d altura de uma missão 
que faz deles, de certo modo, 
os intermediários entre a ver
dade e o público, a realidade 
do mun<lo exterior e a intimi
dade das consciênciasn. -
(F. P.) 

NAVIO-ESCOLA 
«SAGRESn 

O navio - escola «Sagres» 
inicia amanhã a viagem .Je 
instrução dos cadetes do 
curso de «Mem de Sá». A 
viagem terá a duração de 
três meses e meio e a rota 
inc1ui a costa oriental dos 
Estados-Unidos. 

PARIS, 28 - O Presidente 
da Bull General Electric, sr. 
Desbruêres, em conferência de 
Imprensa realizada em Paris. 
anunciou que a Companhia a. 
que preside vai realizar um 
aumento de capital no valor 
de 148 milhões de francos 
<cerca de 900 mil contos>. 
subscrito, em parte, pela Ge
neral Electri c. Simultânea
mente, na F eira de Hanover, 
a B-GE anunc:la. importan~ 
extensões da maior parte dos 
seus materiais, as · qua1s se 
inscrevem no quadro do plano 
geral de desenvolvL-nento do 
Grupo que reúne a Ba.ull. e .• 1 
França, a General Electric, 
nos E. U. A., e a Olivetitl em 
Itália. 

PALACE HOTEL DA CURIA 
REABRE SABADO, 6 DE MAIO, DEPOIS DE IMPORTANTES 
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