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RIO OE JANEIRO, 16. - o marechal Castelo Branco, antigo 
i,residente do Brasil, visitará Portugal em 24 ,de Maio. Embora a 
visita seja de carácter privado, o marechal será hóspede do Governo 
Português. 

De fonte diplomática, anuncia-se que o antigo presidente visitará, 
em seguida, a Espanha e a França. 

O marechal tinha recebido vários chefes de Estado estrangelroll 
enquanto presidente, mas declinou sempre os convites invocando os 
seus afazeres. e, portanto, esta a sua primeira viagem tora dO 
continente americano desde que assumiu funções em 1964. 

Em Portugal será recebido � Presldehte Américo Thomaz, 
- (f. P.J. 

E OS E1STADOS UNIDOS? 

A AMEAÇA DE CHU EN-LAI: 
ESTAMOS PRONTOS 

A ATENDER TODOS os PEDmos 

DE VOLUNTÁRIOS DA PARTE DE HANÓI 

avisou os Norte-Vietnamlanos 
d.e que, aceitando negociar, cai
riam na «cilada dos America
nos e dos sovletlcos. Simon 
Matley assevera que Chu En
·Lal Interveio novamente e111 
Hanoi, ,aquando das diligencias 
d& paz de WIison e Cosslguine, 
em Fevereiro ultimo. 

As irês eventualidades 
e m  que os chineses en
viarão tr o p as para o 

Vietname 

LONDRES, 15. - «Nenhum 
país. nenhum povo revolucio
nário permitirá qu& os Estados 
Unidos ponham pé no ferritó· 
rio da Republica aemocrãlica 
do Vietname», declara O pri· 
meiro-ministro da China, ent.-e· 
Yistado pel0 enviado especial do 
«Dally Sketch» em Pequim, 
Simon Malley. Acrescenta: «A 
China não permitirá que os 

Norte-Americanos se aproximem 
cl<1s suas fronteiras. A seguran
ça nacional ficaria em risco ... 
Estamos prontos, já amanhã, 
se necessário for, a atender to
dos os pedidos de voluntários 
da parte dos vietnamianos.
Assim O indicamos claramente 
ao Mundo intelro, e sabemos A Chi.na PoPular entrou no. 
que O Governo americano não "runente em cena. no mês de 
tem duvidas quanto á nossa re- Março. pondo Ha.noi de sobrea-
solução,» viSo contra RIS propostas do �e--

Chu En•Lal revelou, na mes- cretár!o-g.,r:al da O. N. t' .. rela,. 
ma entrevista, que a dclegaçio th·as a. uma «desesc:>.ladll. nm-
norta-vletnamlana que esteve wa». e que. no di?.l'r de Chu 
em Pequim, em Janeiro findo, En-Lal. não passariam de «sim-
Informou as autorida�s de (lU& pies repetição das propostas dl' 
o G<>vcrno de Hanoi estava co..-s:gulne. insoíradas PO;: Wil-
dlsposto a negociar com os Es- sou e Jol\nson. e conduziriam, 
tados unidos em troca da pa· na 1-ealidade. á rend!c-� do 
ragem dos bombardeamentos povo viet.namlano». 
aér<SOs. Mas o ministro chinês Citando. por outro la.do. alt.a.s (Continua na 5." página) 
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PDUL VI a FIJI.MI 
FATIMA •

•

qu'un pape

LA PLUS GRANDE FOULE 

ait jamais · rassemblée 
���'�

� � Os títulos que encabeçavam as reportagens do dlã,-lo parisiense «L' Aurore• 

V AST THRONG HEARS PEACE PLEA 
FROll•l OvR CORRESPOJ:\"DEJ:o<"T-L1s110::-1, IvÍAY 14 

o titulo que encimava a orón1ca do <cTimes» 

DEVANT UNE FOULE 

TELLE QU'IL N'EN AVAIT· JAMAIS VU 

A Fatima 

PAUL VI 

a imploré Dien 
et les hommes : 
"LE MONDE EST EN DANGER " 

Os dois títulos da reportagem do <(Le Figaro• 

«A recepção dos Portugueses caracte- � 
• I . edid l l . � nzou-se pe a Justa m a. pe a ca ma sun- � 

plicidade e pela dignidade» ' 1 � 
(«LE FIGARO))) � 

�
� � +++ 
� � . l � «A ausenc1a de um protoco o especta- � 

cular deu à visita do Papa um ar de festa 1 
de família que muito s e n s ibi l iz o u  :$ua 1 

� Santidade» �
� �
� 
� 

(«LE MONDfa>) 
++ +

«A maior multidão que até hoje 
Papa conseguiu reunir» 

� � � � um� � �� � 
( «L' AURORfa)) � �� � � 

+ + + � ���«Queríamos que vissem e s s e s  rostos �
todos aqueles que se deixam prender a ce- � 

b - 't· ' i re raçoes esquema 1cas» � 
� � � � � � 

( «OSSERV ATORE ROMANO))) 
� Ler noticiário na 7. • página � � � � � �� 
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Esta foi a imagem publlellda pelo «Diário de Noticias» (obtida pelo nosso fotógrafo Raul 
Nascimento) e na maior oarte dos jornais de todos os países: Paulo VI e Lticia, a ú11lca 

vidente ainda viva 

A Fatima, Paul VI a imP.loré Dieu et les hommes 
LE MONDE EST EH DANGER" A DÉCLARÉ LE SOUVERAIN PONTIFE 
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