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LARECIM EN TO INDISPENSAVEL
"-"""
uanoo decidimos da pub,·cação do nosso Suplemento Informativo tivemos em vista, principolmente, através dele, mc1rter
viva, no espírito dos nosso; p1ezados Assinantes, a lembrarça
perene e luminosa de F~tir'la,
enquanto a nossa Obra não enirasse propriamente no cap:tulo,
que $e refere à H·s•ória da; Aparições.
A oportunidade e a ach·alidade estava porl'anto just:f:~1Jda
e que esse objec:tivo se atinj1u,
provo-se pelos três números onte·,ormente publicados, em que o
nosso propósito se afirmou com
decisão e pleno êx:to, tanto. e
tantos testemunhos recebemc>. a
aplaudir a orientação seguida no
elaboração desses Suplem1Jri•os.
Todavio, circunstâncias impre
vistas obrigam-nos a não nos determos na orientação acimo exoosio visto que nada há que
aconselhe a uma duplicação de
esforços.
Essas circunstâncias, fundamentam - se no seguinte focto:
O nosso distinto co!a'bor~dor
Lufs Reiis-Sentos não pôde ccncluir, com a necessária reqi.lari.
dode, os dois fascículos d;;, copítulo: Sant4 Maria na Arte Portuguesa, confiodo à sua indiscu1ive:
competência de crttico de arte
e de escr' tor. Frequentemerte

conv;dado para ir eo estrangeiro
dar lições do sua especiãlidade,
teve de partir para o Bélgica no

porém, logo que regressosse prosseguir, até à suo conclusão, o
texto destina-do ao capftul.:> da
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O primeiro fascículo do 2. 0 volume
de «Fátima, Altar do Mundo» teve que
sair sem as páginas 25 a 28.
Essa falta, motivada por embaraços
gráficos que não foi possível superar, será
corrigida no fascículo imediato sendo este
publicado com 36 páginas.
Damos esta explicação, certos de que
ela será aceite como razoável, dados os
motivos ponderosos que influíram na la;
cuna mencionada, sem importância, aliás,
visto que no próximo més ficará reparada,
e para a qual apresentamos as nossas
maiores desculpas a todos os nossos estimados Assinantes.
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segunda quinzena de Deze.,,bro,
a fim de o li apresentar um dos
seus valiosos trabalhos de ca·ácter cultura . Era seu proo6!ito,

nosso Obra, matéria que ocuporó, como já frizamos, mais dois
fascículos. Ta i propósito não põde contudo efectivá-lo, come> dis-

Viagem a Roma

cons.tantes no respectivamente
Rogulameoto, pelo que se reconhecia que o prémio da vi.:igem
à Cidade Eterna lhe era justame nte devido. Essa acta conclu:u-se com a assinatura do repre sen tante do digno Chefe dc- Distrito.
O resulotado do Sorteio foi comunicado ao público através de
anúncios insertos nos jornais e
também pelos microfunes de vór:os Postos Emissores.
A nossa iniciativa sobre este
assunto teve agora 11 wa pr!meira
rea1izaçã~ e bem. Oportunamente ela será continuada, visto
querermos proporcionar ao. nossos Assinantes a probabilidade de
puderem visitar a Urbe do Catolicismo.

Foi premiado o Assinante possuidor do Fascicu1o o.º 861
Em conformidade com " 110tkia que inseri mos no número
onterior, e na qual dávamos SO·
bre o assunto os mais por'llenor;zodos informes e indicaçõe~. em
15 de Janeiro realizou-se, na sede
da Ocidental Ed itora, à ru3 Duque de Loulé, 35-1.0 , o sort-,io de
uma viagem gratuita, de ida e
volta a R-oma, para duas pessoas,
a que todos os nossos Assinartes
nas condições anunciadas. eHavam habi'litedos!
O ado foi pres;dido p'>lc:- · • -

presentante do Ex.mo Governador C iVil, que interveio passoalmenté na operação do So. teio,
cujo resultado foi o seguin te· A ssinante premiado: o n.º 86' sr.
A fbérico Fernando Ferreira de
Miranda, da Rua do Breiner, 212,
Porto.
Na acta que foi lavrad.:i registaram-se os termos regul~res
como se procedeu ao Sorteio
mencionando-se ig ualmente que o
assinante premiado reunia. colTlO
se ve6fcou todas es cond;c;ões

semos, porqu& deveres of.ciais,
indeclináveis, o fizeram <eguir
inesperadamente para Londres,
onde presentemente se en-::or.tra .
Teremos .por isso de aguarder .,
seu regresso e oportunamente serão publicados aqueles doi~ f4scícu4os que completam o 1.• volume.
Entretanto e porque d9;e1amos manter o ritmo da si-;da
mensal de um fascículo iniciámos
a publicação do 2. 0 volume sob
o tema História das Apa r:çêes,
devendo na altura pr6pria os nossos prezados Assinantes 1L•'ltar
ao 1.0 volume os dois fascículos
do nosso ilustre Director-Artístico, Senhor Luís Reis-Santos, pelo
que não há, na verdade, prejuízo
na alteração do ·número de fascículos.
i; autor do capítulo H i1tória
das Apariçõe s o Reverend'=•i mo
Cónego José Galamba de Oliveira, espírito cultíssimo, esc·iror
e soci6logo de méritos as~:~e•o
dos, autor desse mangnffico livro
«Jacinta:. e um dos principais
historiadores dos acontecimentos
verificados em Fá'tima, os quais
abriram para Portugal uma das
épocas mais notáveis na vide ,...
ligiosa deste Povo, essencialmente cristão e devoto de Mã e
de Deus.

Uma gravura extrate1t1
Anunciáromos no número 3
deste Suplemento que pubr::,,íemos no fascfculo 1 1.0 da Obro
Fátima - Altar do Mundo, uma
g rllvura excf'ratexto relativa a l\ossa Senhoril do Perpetuo Sv. 01 ro.
Cumpriu-se a promess.•. A
gravura saiu, na realida:fo, no
fa51=fculo indicado, importardo
porém dizer aqui, a respeito da
mesma, as palavras neces~ár:as,
para completa elucidação dos
prezados A ssinantes. ~ o que vamos fazer, numa descrição b1sve,
mos precisa e concllldente para
se avaliar de importância de~se
trabalho.
Nou a S•nhora do PerpMuo

