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O CINQUENTENÁRIO DE F"Á.TIMA 
VEM DA l.' PAGINA o seu conteúdo social e hu• çao que o gesto do Papa faz 

ganha, neste contexto, a mano. Quando tantos me- <1este 11antuário mariano - que 

força de um simbolo. Com nosprezam qualquer pre- Já 6 pa.trlmón!o de todo o mun· 
nm gesto, Paolo VI quer, sença do sobrenatural no do - quer, sobretudo, por se 
_uma vez mais, proclamar, Mundo, e não querem ouvir tratar de wna mensagem pro
de!ender e m�nter uma dou- falar de milagres e aparl- funja <19 yerdads e de doutrl· 
trma. � lgreJa e. os seus ti- ções, lnterpremndo todo o na mariana, opor.tun!sslma nes· 
lhos vivem e alimentam-se fenómeno divino 11egundo te momento de J.ncerteza pa:ra 
de valores que transcendem as leis de uma sociologia e te.ntois espirltois Paulo VI vem 
a limitada experiência e car de uma psicologia II!sufi- a Fátima oorno

· 
o mais humil· 

pacidade dos 11entidos. cientes; quando, enfim, a ae dos peregrinos protestar o 
«Como ensina São l'aulo, devoção a l\laria tende a ser lieU amor e a sua piedade à 

os justos - os fiéis - vi- desvalorizada e afastada, Mãe do senhOr mas este pere· 
vem da. fé, quando muitos Paulo VI a.joelha aos pés da grlno humilde �ostrou sempre 
evitam deliberadamen� os Virgem �e. F_'átima -:- lição Jeva.r consigo O sentido protun· 
aspect.os sobrenaturais do extraordinaraa, e silencio- ao do seu múnus augu,"'to de 
Evangelho, focando apenas sa.»-A.N.I. viga.rio de Cristo e de mes· 

No avião que transporta 

SUA SANTIDADE O PAPA 

DE ROMA A MONTE REAL 
ESTARA REPRESENTADO 

O «DIÃRIO DO NORTE» 

Re11<1iu.se no dia 6 de Maio de 1967 a Direcção do Gré
mio Nacional da Imprensa. Diária para a atribuição, por sorteio, 
dos quatro lugares reservados aos jornais diários no avião pon· 
filício que :ran.sportará Sua Si:.:itidade no dia 13 deste mês, de 
Roma a Monte Real. 

Os referidos lugares couberam aos representantes dos se
guintes órgãos da Imprensa: «O Século•, «A Voz», «Diário de 
L:sboa» e «Diário do Norte», que farão a reportagem do voo 
para todos os jornais diários portugueses. 

Participaram no sorteio, além dos membros da Direcção 
do Grémio, os delegados do «Diário de LisboaJ> e «Diário Popu· 
lar•, respecUvamente, srs. Carlos Machado e Bernardino 
Coelho•. 

DEPOIMENTOS SOBRE 

A VISITA PAPAL 
a INFANTA 

D SUPERIOR 

D. FILIPA

DO S DOMINICANOS 

.re supremo da. grei do l:óe· 

nhor». 
Finalmente, Francisco OOS. 

ta, romanclst41; catoueo CUJª 
Obra está amplamente divulga· 
aa no mundo português, acen
tuou que· a vinda de Paulo VI 
a Fátima constituí a maior ale
gria da .sua vida e observou: 

«Alem do mais, esta visita 
ao Papa considero-a - e isto 
e, claro, um.a interpretaÇIIO 
muito pessJat - com<> que a 
aposição de um selo de garan· 
tia da Santa S6 à. reallctade dos 
acontectmmtos de Fátima, os 
<iuais, como revelação parti· 
culaT, não estão dogmàtlca, 
mente <1et'ln1C1os, pelo que e.a, 
da um 6 livre de os aceitar ou 

não. Mas esta vinda pessoal do 
Santo pa,:lre significa, sem dú· 
vlda, o reconneclmento tOtal 
aessa realidade•. 

Flores americanas 
LUDLOW (Massachusetbs, 9 

- O Rev. do Padre Dr. Ma· 
nue1 Rocha, Reitor da ParóquJa 
portuguasa. <1e Nossa serrnora 
lle Fátima, telegra!ou para. o 
JJr. Ramiro V<aiadão, rurector 
<1a casa de Portugal em Nova 
10rque, actua!mente em Lisboa, 
pedlndO·lhe para ele ser o pOT· 
tador, até à ()o.va. da Iria, das 
tlores enviadas pela. comunlda. 
de católica de Ludlow em co
memoração do Cinquentenário 

a. ROMANCISTA FRANCISCO COSTA das Apariçõa, da Virgem e da 
vtagem do Santo Padre, em pe

.l"atima, como peregrino a orar ner.lelros dos Reis de Portu· regrlna.ção, ao local onde as 
p,,1a paz Cio mUD<10 aumenta ga,, quando a ANI lhe sollcl· aparições se deram. 
e f'ortlfica a nossa contlan- tOu uma declaração 60bre o O Dr. Ramiro Valadão tas· 
Ça na protecção que à Se- que pensava da próxima vinda pondeu Imediatamente, d.!Zen· 
Dhora de Fátima nos quer cU.s- a l'átlma de sua Santidade <10..se muito honrado com a 
pansar. � uma. gran:le alegria Paulo vr. mlssã,_, de que o encarregavam 
esta presença do Papa em Por· A AN1 ouviu, depois, 0 vice. Os · católicos de Ludlow, comu· 
•"l:«l, CUJOS .t<,eis uaensslnlo� •presidente da Oonferência Na· nrua.:i., que tem vlsitado fre
e t.odo o povo sempre serviram crona1 portuguesa doe tnstltu· quentemente e onde oonta nu
e ainda hoje continuam a de- tos ReUgiosos e superiores dOS merosQs amlgos, além do Pa· 
fendar a cawl& de Deus e da JJoniIXllcanos Rev Padre RaUJ dre Dr. Roeha. - A.N.I. 
lmstan®-:te». de Almeida, 'que �irmou: l ]!;$ta$ palavras toram pro- «.r'01 com JUD110 m<1escrm· As celebrações no Rio1rer1<19-s pela Infanta D. Filipa ve1 que acolhemQs a noticia da 
�e .Bra(ança, irmã do sr. D. vlnda de Paulo VI ao santuário 

d J 
• 

vuarte, Duque de Bragança e lle Fátima., quer pela consagra.. e aneJrO 

E.M LISBOA 

I 

RIO DE JANEIRO, 9 - No dia 
13 de Maio, em CQroeroontção do 

DELEGAÇÃO DO D I A R J O D O N O R T E cinquentenário das aparições da 
Vira-em na Cova da Iria, aerâ ce. 

Rua da Emenda, S7 • s.• • E. l<br.ada missa solene no Santuá. 
, rio de Nossa Senhoro de Fátima 

--- Telef. S 2 5 S S 6 --- no Rio de Janeiro, coro a bênção 
��,.,,.,,...,.,..,,.,,,.,,.1 • .,.,..,,.,.#w,,.,...,.#,.,,.,,,..,.�,,.,�� dos doentes e oom procissão das: 

,velas que percorrerá o bairro de 
Fátima. 

A Fundação L"\fante D. Herui. 
q"" encarrtgo\Lse de reoeber as 
flores que a comunidade port11-
8'Je$a da Gu:inaooru enviará para 
Por1upl a firo de serem coloca. 

Peregrinos 

brasileiros 
das, em Fátlrm, a0s pés da. ima. J3ElL() HORIZONTE (Mtnas 
gero da Senhora do Rosáno. - Gerais), 9 _ AOs peregrinos de A.N.I. Minas Gerais que já se encon-

T d b d 
• iram em POrtugaJ • Juntam-se, 

0 as as an eJraS ll() dia 12, em Fátima, o Arce 
b!spo de Belo Horiz.,nte e o 

da Liga Eucarística prelado auxiliar da ArquJ<líO 

dos Homens presen

tes na Cova da Iria 
O Secretariado Nacional da 

Liga. Eucaristica dos Homens 
pede a todos os Núcleos LI· 
guisf.a.s de Pocrtugal Contirum· 
tal, Insular e Ultramarino, que 
se façam representar em Fátl· 
ma. no próximo dia 13 com as 
sua.s respectivas bandeiras. 
Ninguém se esqueça de levar 
o Laço Papal, branco e ama.re
lo, que são as cores ponfül· 
cias. 

Espera o Secretaria.do ver 
em Fátima multas centenas de 
bandeiras da L. E. H. numa 
grandiosa homenagem ao San· 
to Padre e a Nossa Senhora. 
de Fátima, Rainha e Pa4Ioe1· 
ra da L. E. H. em Portugal. 

Os dois promotores nacio
nais da L. E. H., rev.•• Padres 
Gonçalves e Reis, fazem votos 
por que os 150.000 ligul.stas de 
Portugal estejam presentes em 
Fátima no próximo dia 13, pe
lo menos em espírito e em 
união de orações e sacrifícios 
com o Papa. Paulo VI. 

�3.e. 
Entre brasUeiroi; e portu

guesas, a peregrinação organi
zada em Mims Gerais soma o� 
tenta pessoas. - A.N.I . 

Proci ssão de velas 

no Mosteiro da Serra 

do Pilar 
A procissão de velas que se 

realiza no próximo dia 12, pe
las 21 horas, em oonra da Vir· 
gem Nos,a Senh0ra de Fátima, 
oo Mosteiro da Serra do Pilar, 
percOT.rerá o mesmo itinerário 
dos an-os anteriores. 

Esta grandiosa manife.3tação 
de fé deve constituir, para to 
<los os católicos da. Serra do 
Pilar, e;te ano, um significado 
mU.ito especial, esperan:l'O<le, 
portanto, que os moradores do 
percurso ise ass:>ciem ao acto 
religioso, engalanando as suas 
1acnactai;. 

No final da proci.3são, lar· 
-a. no templo, a descr1çao, 
ao vivo, da primeira aparlçM 
da Virgem na Cova da Iria. 

Reunião prep_or·olória 

do Ili Plono ·de Fomento 
No P�io de S. Bento, sob p-,nte zererlno, técnico do MJ. a presJ.<1ência do Ministro de 

Estado e com a presénÇa dos n1Stério das Finanças; eng. Net 

Ministros da Marinha e das Oo· son Gomes, dr. Pires Borges, 
munloaçOes, e dos Subsecretá· secretârio do Grupo de Traba· 
ri� de Elltado do Tesouro e lho; e dr. SUva Pinto, chefe de 
Clas Obras Públicas, realizOU·se, gabinete do Ministro de Estado. 
n:>Je, outra reunião preparato-
rla do III Plano de Fomento, 
para estudo do ante-projecto •••••••••••••••••�••••., 

ao capitulo s,bre «Transpor· 
tes, comun!caç� e meteorolo• Dentes postil!OS gta•, cuja apreciação se con· T 
c1uiu. que •• soltam não nectl• 

.Participaram na reunião, o sltam causar vergonha 
eng. Magalhães Lobato, pres1· Multo• portadores ele dentaduras poo 
<lente do Grupo de Trabalh<>· llçaa têm aofrldo •erdadeiro, al>Om<I 
•Transportes e COmuntcaçô&- ::
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<la GOlll.lssão !ntenrurustena1 menoa indi cado. N!o •l•a no con1t1Alt 
ttO r.1aneamento e .Lnte-graçao re ceio de que Isto lhe poua aconttctr, 
Econôlll.lca; Almirante Henri· :;�:�

he

d: �";N;���/P

i":! ��;,,: que Jorge, presidente do sub· (nlo ácido). Ampara 01 dentes po,tt, 
�PO de n,ansportas Mar!M ços mala firmemente. de·modo que ot 
mos· dr Jo•- S••�•el direQ mesmos propor cionam maior conforl• , • o.v �.... ro, Nilo ma�oa. !Hmlna o mau h•Jito d11 
tor do PJaneamenf>o; eng. Cor· dentadura,. Peça Dentofl• em _q..i, 
rela Gago, chefe da divisão de quer farmácia, dr�arla ou ptrfumarli, 
Planeamento Sectorial; d r.� 
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