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O PROGRAMA DA VISITA DE PAULO VI Fatos 
de 
banho 
e 

!Continuado da l.• Pâ&1na> 

Me11i.bros prelados - Monsenho
«s António Mauro, chefe do pro
tooolo d a Settetaria de Estado do 
Vetlcano; Loris CapovllJa., cama
reir<>-.secreto putic!Pante de SUa 
S a.nt1da.cle; J oão FlliPe de Castro, 
prqvigâ.rlo-geNlil do P atriarcado 
de Lisboa; António Antunes BOl!'
ges, reitor do santuário de F'.itJ· 
ma.; Francisco Chlaurti, encarre
ga.do dos .Assu.ntQS Por tugueses, 
d a. secção de negócios extr.aordi
nâ!'i05 dA Sectttarla. de Estado do 
Vaticano; António B erloco, a.nt!go 
auditor da Nunciatura no R io de 
J aneiro; e L uigi B arbarito, tam
bém da secretarie de Estado; ca
mareiro secreto - m onsenhor An
tónio Perela'a Pinto; suprami1ne
a-ário - mollS6n'hor Manuel Mo
reira Neto, chanceler da Cúria 
EPlscOPa.! do Porto; cerimoniário 
-cónego dr. Alll'éllo GaJ.amba. óe 
Oliveira; camareiros ele espada e 
capa, 00'71.de<l0raàos po11tíf i.Cios
srs. visconde de Botelho Nogueira 
da. Silva eaig. A. Branco Cabral. 
eng, Joiié FrecteriQO Ulrlch; secre
tário - monsenhor Manuel da Cos
ta. Nunes; gentil-homem, sr. Jai
me A. Soares de Melo. 

Duran te a. v istt-a. oficial, 0 mi
nistro - plenli>otenciário do MiDi&
tér io dos Negócios Estrangeiros, 
sr. dr . Manu6l Nunes da Silva, 
f!cará às ON!ens do Legado Ai>os
tól!co. que amanhã, de1>0!s de vi
sitar o Chefe do Estado, receberá. 
às 12 h<>Nls, no PaJã,cio de Queluz. 
o sr. Presidente da Re?ública. que 
iirá retribuir aquela visita. 

o ClU'dea.l sr . D. J osé da Costa 
Nunes seguirá., depois. para. Fá· 
tlma, de au tomóvel. pa-ssando pela 
B atalha. às 18 h01·as. oara cb~gar 
ao Santuário às 18 e 30. Na Cova. 
da Iria, decorrerão cerimónias li· 
tt\rglcas, além dos actos de i·ecep. 
ção oficial ll-0 L~ado P 3!?3!. 

TORNADA PÚBLICA 
A CARTA DE NOM~A1ÇÃ0 

(DATADA D E 14 
DE A B R 1 L) 

DO LEGADO «A LATERE» 
CIDADE DO VATICANO, 10. - 0 

culto prestado à Virgem Maria no 
Santuário Português de Fátima é enal. 
tecido pelo Papa Paulo VI numa car·· 
ta que o Santo Padre d irigiu ao car· 
deal sr, D. José da Costa Nunes, de· 
Pois de o haver nomeado legado «A 
Latere)) para as ccmemorações do ano 
iubllar das Aparições da Virgsm na 
Cova da Iria, e que foi hoje tornada 
Pú11l:ca no Vaticano. 

Nessa carta, que é um extenso do
cumento de cerca de 1400 palavras, 
datado da 15 de Abrll, Paulo VI refe· 
r e-se, em tennos de grande a pr eço, às 
comemorações do cinquentenário das 
Aparições e sublinha, em especial, o 
carácter de penitência de que se re
veste o cumprim ento da mensagem 
de Fátima. 

O Santo Padre faz notar que a ex· 

pressão «penltênciaii se tornou, aotual· O Papa concluiu declarando espe
mente, em alguns sectores «desusada el rar «que nas celebrações do cinquente• 
aborrecida», mas formu la votos por nárlo de Fátima amadureçam os tru· 
que «aquilo que hoje aterrorlia se tos necessários ao incremento da fé)), 
transforme nas alegrias da PaZJJ. - ( ANI) • 

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADOPTOU PREVIDÊNCIAS ESPECIAIS 

PARA OCORRER A QUALQUER EMERGÊNCIA 
Atendendo 60 caràcter ei<cepclonaJ na &alam de Fátima. nos dlas 10 a 14, atra· 

Próxima peregrinação de Fátima, o MI- v és do P roje<:to Piloto de Erradtcacão da 
nlstérto da. Saúde, a.través da Direcção- TubercUlose, de acordo com os sel'Vlcos 
-Geral dos Hospitais. tornou provldên- Cla Cruz Vennelha. Portugue&n, 
elas esi>eeta.ts no sentido de acorrer a. Estarão mobUtzndas seis briga.das qu11 
qua.lquer emergência. QUe PôSSl\ surgir se !lxarã.o nos pontos Já. anunciados, e 
e esteJa no âmbito dM suas atribuições onde benertctam das proximidades dos 
remediar. P<>Stos da P. v. T. e seus meios de comu. 

Dado que na. ã.rea do Santuário toram nlcacllo ràplda, e mais duns unidades 
Já. adoptadas medlde..s aproprlad!\8, de móveis. oonetttu!das por uma ambulân· 
Interesse público por i>arte do outras ela e uma. viatura. oom pessoal de re
entldades, aquela dlreeçã.0-geral preo- serva que poderá coadjuvar qualquer dos 
cupou-se, sobretudo, com os socorros postos fixos. 
urgentes que porventura. venham a. ser As brigadas. que estl\·erem em Fâttma 
necessários, particularmente nas árens amanhã, dispõem de um parque priva
onde se verificará maior densidade de ttvo mencionado no me.pa editado peta 
trá.tego. Os pontos prJnctpa!s de rede Cruz verme:ha. O sr. presidente do conselho de administração da TAP ao mostrar , 

aos :iornalístas, 'o crucifi:ro oferecido por Sua Santidade à com
panhia portuguesa de transportes aéreos 

hospitalar (hospitais regionais e sub-re- No Hospital Colónia Rovisoo Pnls, de
gtona!s de apelo) toram alertados e per- pendente do I Mtltuto de Assistência a.os 
manecerão de vtgUAncta nos dlas 12, 13 Leprosos, sltul\do na Tocha (estrada de 
e 14. Na. Dlrecção-Oern.1 dos Hospitais, Aveiro à Ftguetrii da Fozl. funcionará. 
em Lisboa f\lnctono.rá uma. escn:a. ae eer- um posto de sooorros. a cargo do J>e•&Oal L 11 A N D A v1eo telefÓnico pennanen~. cobrindo M .nli>d!CQ e de enfe(mn~m dl\quela lnstt
noltes de l2 e 13, a fim de receber e tu!ção. destinado a preste.r ,erv'cO!! aos 
transmitir todas a~ chamada, de emer- peregrina$. Este posto fica. situado Junto 
a:êncta. ntra.vés dOB n .oo 766045 a 766000. da portn.rla do Hospital co:ónta, oom A FAM OSA 

ACORDEONISTA 
o~ hospttMs centrais de Lisboa. Porto acesso pela estrn<la e oomptetamente VAJ RECEBER HOJE 
e COlmbra terão os seus turn0s de ur- Independente dos .;ervtcoe 1>rlva.tlv0s do 
gêncta reforçados, em termos de dar estabelecimento. M E N TE 
apoio cirúrgico em locais de eventua.l f E S T 1 VA 
sinistro grave. Nns áreas que Circundam M""'"'~-• Mfl.:ACROSAMIENTf 
fr~mi~:~~~~~~n~~!~~º~de~~~ REUNIA-O NO S N 1 A 1 M ADEG EFÁMT1°MEA N: ! s: SA1. VA DO DESAS· 
de emergência. dote.d06 de reservas de • • 1 

se.ngue, ambulâncias locais e pessoal mê- LUANDA 10 -A ltn$11<!m de Nosga TRE DO CLIPPE'° 
dlco, os Quais tunclonarão nos hospitais COM OS REPRESENTANTES Senhora dé 'f'áÚma l>e~da em Fé.tllna « ' n » de Coimbra, Pombal e Leiria. para oobrlr pelo b!sPO de 'i..etríe. e que amanhã <\ 
'6 llnha de tráfego Norte--Sul, e n06 ho&- esl)~rodA nei<t:l. cldade, no avHlo da T. (o e o R RI DO EM 
oltnls de Santarém. Abrantes. Torres NO- , - M e-o A p t erá. fervorosa ... e<*~c;ão por l)Qt1.e 

vas. Tomar e Vila Franca de Xira, para DOS ORGAOS DA INfOR A A da J>Ôpulecão da cidade · LISBOA DURANTE ~branrer a oorrcnte dO tráfego no sen- • Aoós a chegada, a unl\gem ;;erá ex· 
' !do Sul-Norte. J)05t a à veneração d<l<I !'léls, num dos o Instituto Nnc!onnl de San1ue re- O sr. secretário O.'\Cloool da Jn!ormn.- salõe9 do aero1><>:·to, cspectâlmente de- LJERRA) 
forcou todos estes estabelec!mentos com ção reu..'ltu..se, ont.em de manh.'t. nn. sa• corado oara 0 efeito A te.rde ll<'iULrà A G 
reservas de snngue e p'.am>a, de rorma a te. de. Imprensa, do s. N. I .. com os tf'o em w ocl.,,.ão automôV.-i para. 6 Sé ca--
suprlr n0$ citados hosp it ais necessidades presentantea dos órgãos tn!ormatt vos i.edral . onde 6erá l!O:enemeni;e re-ceblda VEM ª'!CORA A fATIMA 
derivadas de qual(luer sttut\ção de emer. POrtugueses e estrangelroe lntereoisados pelo arccblsoo de Luallda, D. Manuel ~ 
gêncla. o mesmo tnstltum Lnst.stou n o na rep0rtagem do Inicio daJ> comemoro- Nunes Gabriel. e pe:os blsP<l6 de Per-

bikinis 
«TRIANON» 

«POMPADOUB» 
«HEYRET» 

«TRIUMPB» 
«ANNA CLUB» 

MODELOS VESTINDO 
MARAV ILHOSAMENTE 
OE GRANDE CLASSE 

GRANDE SORTI DO 

CASAS ESPECIALIZADAS NESTE ARTIGO 

A p"tmpadour 
Sede Sucunial 

28, Rua Garrett, 30 134, Rua August&, 140 
No PORTO- A POMl'ADOUR -'70, Rua. daa O&rmellt l\ll, '76 

"""'"--"""""""'~--...... -.................... --.......... ~ 

1,11 í~ :t•J t•I!1 r:.1 
FALECERAM D. MARIA JOSÉ PEREIRA 

próprio hospital do Santuário um cen· cões <lo cln!luenwuárto de Fàtlma. e da dices. de Nova LJ.st>oa, do Lu.so e de Sil- e o Mo <'R o M E I ·ºA 
tro comi;>!eto para transfusões e dtsl)Õe. vl.Slt;a, à<1ue.e Santuário Mariano. de s. va POrto. ' n JOSlt AHTUHES PAIVA 
ainda. em Lisboa, de uma eQ.ulpa que S . o :Ptl~ J'QUlo VI. 0e~•s da entirontzacão da lma.i:em de o J - .. ·-~· p 1 d 7" ,,n_ 

DA GAMA 
A sr.• D. Mar.ta Joeé Pereira da O& 

ma, de 7<l alll06, naturaq de Lisboa., n< 
H o:si>ltaa de San·ta Mwtra. O funeral, 1 
cargo dn Aa'êncta Macha<!o dn Co&te, df 
AI«~. sa1 hoJe, Ni 11 )loros, da ce8 
mortuét!G. daqu<!le hospital, paro o ce 
mitérlo de Benllca. 

poderá deslocar-se. pelos meios de comu. O sr. dr. Moreira :Baptlsta, que dlr1· NOA!lãScnhora de .Páttma.. o b'~ de ACC'A1DE·CfftA1 sr. ...,.. ,.,._unes a vaJ. .' e .. -~· 
nl~a~ão mais ránldos que e.s c!rcun&- a1u aos nurncroel;;;;lmos jornnllstas pre- PP.rd1ccs. D. Mot.sés Alves de PlnhJ'.vftro- ' n U 1> ruiitut"' de VUa Nova do ~Ira (GóJ.s), 
tAÕcÍas Impuserem, aos locais onde oor· <entes algumas pnlavras <Le saudação, ferirá umn a:oo'"llô, ·-·Ida de mÍssa Cl!Mldo com e. sr .• D. Marta dos Pirnze-
ventura se tornar precisa a sua. actuacão. rea.tlrmando-lhea o sincero empe11110 do ve~~ina oelebra<la í>é'1õ p1·elado dP s. JOAO DE POR.TO RIC0 , 10. ~Palj;bo~~~e~t~rv~J~ t1n{õ 

Igualmente. o Instituto de Assistência or~msmo que dlrt11e. em procura r t acl- Nova L!•boa. -GJIP9ll MarkO/f (001Ules8fl de horas, da l.llreja <1A Encnrnação, ao en. 
Nacional aos Tubercu'080s prestará nssi<;. 11\ar·lbes, de todos os modos. o <1e.;em- *" S<llxta-retra. à ta ~de. o blAPO de Amava) , que vive actualmente mõeB, pa ra o tanh ão da; Combaten,tes, 
têncla aos pere!<rlnos. que en t rem ou penho da missão de que estão m~umbi- Luso fará uma pregacão sob:e n mcnsa. 11.esta cidade. vai partir em ro- no <Xlmlt6rlo do A«.o <le s. J oão. JOAO LVfS DA CRUZ dos. est ave. acompanhado do presidente gem de .Fátima 'lendo a ml.s.~ .-elel>rada magem a Fáti ma, dellendo cite· 

''"'""""""""""""~ do o :·émlo Nac,tonal de I.mprensa D•á- pelo bi&J.>O de Silva' !'O:to. · ~r a Lísl>Oa 114 próxima se;z;- CARLO S AUGUSTO Em Alguelzão, o t,r. J oão Luís da Onii 
,. ria., sr. ~r. Gul.b('nne Pe1elra ela. ROSlo. As cerimónias culminarão 110 al\l>ado. ,,.. FERNANDES de 77 imos, chefe de secrotarta, al)Ol;én 

O H O R A R 1 O 
dlrector <Lo 1106S0 jornal; do chefe dos <li« 13 com '\lme. prcgacão lla. Sé llObre ta-l etra, dia 12, de a1'i õo. te.do, da CA.mara Mun lC1'lá! de AlDU\<d~ 
ServtQOS de lnformru;ão do Mlnlstérlo M 1 · Mã d 1 J à o!t Trata-se d.a Jamosa acordeo- o &r. Corla; AUl!'U6to Femandes, de Multo est.lmru:lo nBQuele ooucdhoLo s1 
dil.'l Negócios E.Stro1ig~1t·os, sr. dr. CM· e , a r ª· ' e ª itre a» e. n "· com nista que /a..--ia par te da «em- 69 o.n06 na-turat <Le Paiinpllh06a da Set. João LuJs da Oruz, to! l)tt6tde!l.1'e d11 
delra Coelho; do dlrector dos s erviços ~~~S:aã~ d~tlc!ig" ~1~~f ~.e!~ baf$<Uia» d.e Juventude Artts«· til, viúvo, pai <la sr.• o. Nat&tlna F~ a&;emblelas ser&is da Sociedade 1"1!<1r 

DAS P AD A R 1 AS <le lroprenaa d~ S. N. !., sr. Clr. Caeta.- celebrada missa de ~ntecostes, sendo ca. Americana qtu! f oi. 11 Euro- nen<là das Neve1r e dO sr. Car1os Alberto m6nlca IncriveJ Almad~._<la Acade. 
no de C&rval ho, e do& srs. d1'8. Ri\mlro a homUia !Cita pelo arceblsPO de Luan- 06rV&lbo Fernandes o t unerei, a car- mia de lnstruQaO e Recreio .r'8!111llle.r 41· 
Valo.dilo, J oree Telne: da C.'OSta. Jooê da Termlnf\da. e. cerlmón1a a. !masem pa, 'PCr OC<l>S't4o d4 II Grtuute ~o da Agência Slllaado, r~lza- hoje, madense e da Aslloc!&<:á<> clOS Bombelr06 

O PRO, XIMO SA' BADO Au11usto doa Santos e Jorge Dias. dlrec- de' NOSl<a &lnllora de Fât!m~ r egressa.rá ~a. realizar e~ctlicttlos às l õ hôl'M, do Hoospltal de s. Jos6, PGra de cuJo qu;l.clro de honra f azia pa~ 
N tores doo ~n~ro.s de In!ormacã~ de Por- li. Sé o ate<tral, Etll PfOClssão automóvot. para ag farf)(Ul arm.4das a ltada8 0 oemt-térto do AUo de s. J oão. O .t\tnerat rcafü:a-ae hoJe!c 113 16 e y 

tugal, resptctlvam &nte. cm Nove. Yora , Nos d ias $egulntes 3 Imagem de N~ na frent e ocidental, e cztu~. ao D. ALZIRA RODRJGUES P""'tério ~A tah~d~~ l>ôm~ 08• 00 ~ · 
Em virtude de ser feriado n acional 

no próximo d ia 13, pelo que as pa da· 
r ias encerram às 13 h oras desse e11 a, 
o público deve abastecer-se de pão até 
à hora acima Indicada, uma vez que 
no domingo aqueles estabelecimentos 
se encontram também encerrados. 

Rlo de J aneiro. P:1.rts e Londres: e do 61\ Senhora de Fát l.Jna perco"r.-rá Wd~8 che(lar à oomtai 1'0rt1WV6Sl't, Jl S ILVA V 

ºª1.<IO <l e lmpren.~ de. embJtxnoo ele 118 pai·óqu1:1e d~ cld.ade, eeta.beleclme.nto., nm,. •Cllmxrr-, sotreu gra.~-e de- D MENINA OLGA MARIA 
Po. m1mt, em Madrid, sr . Ollvelr.~ e de ensino e assistência Iniciando depois sa.~tre. deA ,.!r·!....~. ~;!n~a~onrt11n10es •• <1.ª~~Jif·''IM11111• R ODRIGUES ROCHA 
c astro . • vtslt.33 e. <LlveJ1!8~ lOct~iid&des da 'l)rov!n- a si li( ko/I /tCOU entlio "" wu~ ~0 ,y V ~· .,.,. 

O s r. <!. • Caetano de CllrvalhO. s ecun· ela onde a vlstta é aiiuardad" com aran· llV· ar Dias da Siiva, tl&'ente do Seculo, e mãe A m enina Olg-a Mt\.Tta ROOrlgud R<> 
dado pelos sr,., Jo~ Au~u.~tc dos sa.ntoit de fer vor. - (L.I muito ferida, tendo rido tns- do se. Amétloo R<:ttrl~ da Sl!Jva e cha, de 7 M'IOS, natuml de Alm ada, fl-
" d r. J orge Dias, !f\cultou vf>.rias e lm- --·- tad.a em llospitai$ portuguasu, da .,.. D. Maria Au1rust4 Rcdrlaues d4 lha da er,• D. Marta Rosa Fernâ'lldel 
portan tes lnfonnt\çõetl sobre a forma por 

1 
T R o mM /Oi a &Ua fé 110. sen11ora. S!Gva. O tuneral, a cargo da Agência Rocha e do ar Horácio l"r8nc1sco R<xlr! 

que vtr11> a decorrer a. recepção ao san- A N T 1 G o M N 1 s de Fdttma - sell'lt n.do d~ - Magno, ret'l!IZ<l-80 hoJc, às 16 horas, da gues, o tunerna, a oorto de Aaêncl<\ Sal. 
1.0 Plldre, e acerce. de alguna e.spectos re- cztte a $alvou. !Q'reja de Santos, pera o e<m1t<térlo do rado, re<11IZ1W>e hoJe, às 1'7 h orM, n( 
Iac!one.dOB com a permanência. de Pau- Mais tarde, 4 con.lr.ecld.a. 4 ,.. Al1to de S. J oão. ceml'térto de A.lm<\da. 
lo VI no nosso Pafs, esclarecendo, t am- DA AERONA'UJICA DO BRASIL A familla eni'Utlldé, ®resen.t4mQ; sen.. ..,., •• 5 i>tm. 11§ eondlOO<lt 1m (iüe i>ôc1ir4ó ~ta 8Uiei tô!We a um4 opn-a• tldM condol~CiM. .D. HENRIQUETA l>E J-

A e-H A~ ~ D E o lJ R o actuar 06 rt'))re,,.,ntAlnkJJ <I& lmprense., cl!o .U mão$, Clltfl tinham fi-o ... _ COHCEI'"• O DE JESVS y -~HD.ES 
dA rádio 9 da 'l'V, UJ.nto , m ::O.tonte R Ctll ENTRE ns1 ºEREGRINOS c4d.o bastant<J d~leítv.ô$a8, ~ - ~ . · ~ '; ,,, ~~-=tósP:!t!~·~~i~:~~g-tf~ . Ui r. segu!n40, 0$.!im , reocu.pa.r o . RODRIGUES ~ ~· 02D·~~1~" de ~~ .M.,.... 
de llles prop0rotcna.r as malorM rac111· seu lugar entre 08 vrimdin>s A ar ... D. Oonc&!Qilo de J--_ Rod.-1• Zêze:oe, vttlvt\. O ti.~~ ~ ao 

DA e 1 DA D E D E l E 1 R 1 A <1ades. doUBm1_~os1 _ madlrtslgellmllil~~~ºR.etrue~arrltonosdA q~e acordeonistas do mundo. PM f\l-03, de oo aUI05, naturn1 de ~o Arincla Meeno, re~tU\ , 11 °"l"iO e!<\ 
Po menor ~·rt~ r~·elAdo ~- reu ..,,, ~ ~ -~ v F..- isso 1nesnw, G1/P8ll MarkOll ( Fl&'\ml'Ó <108 Vtnnos) , casada com o sr. e 30, do h~lta! .. _ .,,~ boje, ._ 12 r V~ ~. ~· V · - - tlma. Chegou ontem QO principio de. Q> RQl'.i:'' - F b:a o f a ,..,.. ...., ·-o P<IT'« ntão. e. <1uc p,rve e. a t<mar o extraordi· •- r'de A Lls"'-ª, _ bordo do a. vi•- "a VA- nunca mais d.eixou d.e <1tribu ir mtdo ..,uoo Merre . 1~"!.morhei . mitérlo <la ten'a de. 1tnt tirà!i<1&"'• o <:6-

nál1o 1nteresse que a vinda a Portuga. rlg, mta...sedo ';narechM do a;" E<t"uardo 4 SU4 f é em Fdtima o mfü1~ a careo da Ag~ciá eira. r-oo , ......,e o. """'· 
, . de s un. Santidade 0 Pape. está. a. de.aper- Gomes, que recentemente deixou o cargo da sua recuperaç/l.o, e h.Oie m orB- Je, às 16 horas, d~rela de s. João da PALECERAM EM 

Srinn 01FERECID1n AO S'nNTO pinoRE tarem todo o Mu ndo:-:,e.té QO meio- de mltústl'O da Aeronáutlce. do pal6 Ir- nw anunciou que partia a ca- ~~o.para o c ~o do Alito d e : 
1.(r.1111 . ft :ft ll . -<lia de ontem, eram lã. 850 os Jornaii.s. mão e que. por duas vezes, rol candtdat-o mtn110 da cova da lria em ro- ERKEST FULCOHI9 BAJ~~A. <:,:1~fºL::.. o sr. Joaquim 

ts.s Inscrito& nos servi~ do l:I. 1' · ..1 à. Presidência. da República do Brosll. magem cte (]Tattdão a Nossa se- ~ .. "" Proprletá 1 
A e• M i . 1 reun•~o encarrega.dos da Informação dequ.Je No A<>rop0rto o llllt>tre vt.~ltante foi o ~·. Ernr- Ful.conlS, de 86 «DOIS. caaado oom e. sr.• D Íld B r o, LEIRIA - Estão a. afluir a esta ci

dade milha::es de peregrinos que, a pé. 
ae dirigem ao santuário de Fátima . --.. ~~ 
A CHEG A DA 

DO CARDEAL-LEGADO 
,continuado <la. 1.• DáKlna, 

o regresso d o cortejo pontifício 
ao Aeroporto de Monte Real, ve
r üicar...se-á às 17 horas, com breve 
paragem na Batalha, e chegada à 
Base Aérea., às 18 e 30, descolando 
o àvlã o que conduzirá S ua. Santi· 
dade a Roma, às 18 e 40. 

AVI SO 
AO PÚBLICO 

As autoridades oficiais 
e religiosas encarregadas 
de organizar o programa 
da peregrinação de Sua 
Santidade, em t erritório 
p ort uguês, e nomeada
mente as deslocações que 
o Sa nto Pad r e efectua 
"º percurso entre Monte 
Real e Fátima, pedem a 
todas as pessoas que se 
encontrem no percurso 
que se abstenham de ati· 
rar fl ores, «confettin ou 
outros objectos sobre o 
carro de Sua Santidade, 
a fim de evitar que na · 

-turais manifestações de 
júbi lo e devoção fil iais 
possam causar quaisquer 
danos involuntários. 

.. mara. un c:pa • em - grande acontoolmento: entre ele<;, ftgn- aguar<'.ado p0r <Ílve:-sas tnd tvldualldades, n.hara. b - ~onna;d t l ~ Ntc m0<; e pai das sr ... D. M ª l'\\s Ra.. 
extraordinária, deliberou, da.da a enor- r-avam 600 estrongetros-6C.ndo duzen- entre as quais se contavun os srs. brl· lnte1T0gada sobre 8e tenclo- ~ "'~· 8ado º· na.a-uraD Mar!: JOs, D. ?.Wta Hemúntâ 0a.r~ de>s ,An• 

1 · h t tM da ràd.to e TV. e 400 de JOrna.ls e n- ga.ctelro Fernando Alberto d e 0 :1velro, naria apres;mi ar-36 ao públlcO OUJ!::~ !~~.a ~t dá k êrieia &.. ct°""', D. Ma.r14 ~la· ria O ra. 
m ssima. onra. que r epresen a para v!sl.M de gra.iide expansão ln ternaclo_nal. secretário de EStado da Aeronáutloo; ge- português, declarou que, cüPou rate rea!itr~ hoJe, àl5 10 h ora&, da d1> Natividade Bráe U?Vll.n~ D. Ma.ri" 
a cidade e seu conrelho a pre- A equlJ)Q estrongetra mais numetosa. ne:a.1 Francisco Chogos. an tigo seoretá· cf<l Ir a Fátima, utana A cli.tJX>- t~a de s. Luls Rei de FranQ4, ixua J\l<nLro, Acácio e Joaqu1.ni \~Os Sr&. 
sen~a. augusta. de S. S. Paulo VI. ta. é ª da N. B. o., que além de re<lacic> r io de ~tado: emoolxador do Bra~l. dr. 3icão da rádio 6 d.a te~o o cwntérto <le Benfica. bano. · • ..,, Ur-

v 1'()6, locutot';).!l e :POS609! técnico. dealo- Ou1"<> Preto e esposa· dr 1'~nando O e.1.• 
zer chegar às mãos do santo Padre cou e. Portugal vUltoso equJpall'!ento, vão. e ou t ro pe.9608l 'sui>&rtor da embsl- para u tudo da sua po.tStvel D. MARIA AM:fLIA NAR IZ (AVEIRO) - o f!I' Man 
uma mensagem escrita em pergaminho tmrte do qual (três camtons- Mtudl<ll>, xada · e ainda 0$ srs tenente-ooronel actuação. «l>,tci minh.a tnaqcrr>, DE ALMEmA E BRITO ra dn. Ooata Jún.lor, de 39 ue1 Vlet. 

munido& d~ regt,ito magnético esPeclal l. Mourão.' da seéretaria. de EStado da Ae- porém, é d.e $1.mplea rom<lira, • .-.• D. Mb_,_ Ant''la de "m ... da e_ ~ ... ~n~"" D. Helen~ V!.e~~e' ~~ 
e esmerada numa pasta art istJca, com se destlna à captação e grave.cão de um ronáut!ce. e dr. Amlioar Pinheiro. dlrec- agradecida d Vi rgem de Fáti· ~ .-. ~"' "" "' "' ..,., """" ...... 
os escudos de Le'.ria , em prata. a.s.sltn f',:"Oglev~!°o'"na.ort~~esmeprtamoo1·•ª.que1a rede d~ tor de. Va.rfg, m<l» -acrescentou. - (L. ) e Br•to. de 82 nn06, V'!úva, naitutal de PADORNELO (P .. ,_ 

~ ..,.. ~~ _ Mmacave (Le.mei<>). O funera•l, a C<lrg'O ~~ES 01: OOURA 
como a chave de ouro da cidade, para _ _ ......_......__.,.,.,.,.,~.,.., da. ~nela Bá'!'&t4, rea~t- hoJe, ~ - O sr. Ama."<> •"V<>rlgues_ de 65 1 

~u:u~::ª f~~~:·ns:J.ª recordada ª PR O 1B1 Ç Ã O COMUNICADO DAS FORCAS ;:1•
1

:.~fr~::~r~~:~-Or ~!e$s ~°i:!·~~.:~ 
«A Câmara. Municipal de Leiria sa.ú- .. CARVALHEIRO ers. Joa.qutm LopeS e Man~ dos 

da ef usiva e respeitosamente S . s. DO SO BREVOO DA ÁREA ,, A 01:> D. Emi11a dcs &>nto$ Oall"la- RERl:t (CASTRO DA.mi;: Lopes, 

~:~o""~~· oimppo~C:~~d~:o~~~~~tio~- DE MONTE REAL E FÁ- ARMADAS DA GUINE ~.;.1:: g-e t~e:~?\ ~~~id~eAll'~1: D. Clementina de Elc)usa_)df,-,t a~~ 
., ,,... Barata, fte.Uzo-.ie hoje, às 11 e 30, do FUbERAIS 

Paços do Concelho. 
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de Maio de T 1 MA PELA A V 1 AÇÃO ~1Wfotod:e~~:Uª Lelia\, peno 0 ee. Re~alt•ªram~A on•--: 
1967, o presidente, Bernardo de J esus BISSAU. 10 -1: o seguinte o texto 'lbter etcltc 1>81colóVlco pelaa fie.a-ele- - ~ "''" 

das Neves Pimenta.» CIVIL ~od~e~,!110~'fn~i:n'Z:~!':fvod~ :;.~t/J; ~ffa:dod~!:'1~1~ ~~~o dl~~~ '"""""""'~'WM>'""""" f:'ª.~.ceff.1~?v~r~º flto de s. Jo&o: 

S ERIORA A t im d d l 1 11 - é l a. 7 do corrente: ta Cl\!USELHO ~·U'PfftfOR Soaree. de 79 aooe ~I }lA'Ust11 Bordalo A MADRE• UP civil ue :ven9;u~~:~~ n~:~~t> a ':ª •Um comunioocto lntmtiio. d lf'undldo c3 -1\S nossa• tor~ l~llzaram os u·n \)' . ,n F.s<:alhão (Figueira de d::.te1 n!IJ~~al de 
' voar i Santuário de Fátfma por ª~1to através das llt\bttuat.s cmlSl.!Oras slmpa- 'l.ablt\161.a pntrulhamentos, embo6cadas, D'E A·CRl"ULJ'UR'A da Igreja <le S. João de Oeu~ '"""rlgo), 

DE SI JOSE
, DE CLUNY do Início da& comemorações do 50• anl- tlzante.9 em 27 de Ma.rço, refere que no flOll>CS de m ão e oo~l<I~. destaca.n<l.o->;e VU Oa sr .• D. Ehtm da Cruz · S 

verí!ár to das .Aparições, e no sentido de Norte da provinc!a toram mortoR 60 sol· u; ílt'flulnt€6 resul tados: Foi d:ete.nnlnado c:iue 0 presidente da 90 anos, nat ural de Lisboa. de 1 lha, de 
assegurar 118 necessárias reservas do es- dado9 e que entre 20 e 27 de Matço ro- aNo Norte da orovíncie, durante um Junm de Hl<lrául!ca Agr!coJa taça l)<lr- S . Nicolau. ª greJa de 

C H EGO U A L 1 S B O A, 
EM TR A N S I T O 
PA R A FÁT I MA 

Enoontra•se jl\, em Portugal, a ma.
dre-s\\Pertor11.o11eral dl\ congregação de 
S Josã de Cluny. MarY Salnt-Joane. 

~~ã ~~~:anhJ:1stsd1brfs~re,;~:~~~~~ 
tem, ao princípio da tarde, a Lisboa, 
de avião, com destino a Fl\tlma. 

No aerOPOrto, a. madre.geral tol 
aguardada Pelo sr. embaixador Xara 
Brasil, a.dm lnlstr&dor da TAP. pelo 
rev. More.Is Sarmento, capelão daQuela. 
Companhia. e por d iversas religiosas. E, 

A superiora-geral de S. José 
de Cluny teve, no aerop0r to, 

carinhosa recepção 

paço aéreo durante as cerlmónll\6 que ram de.struidos quat ro barCOB de .ruerm patruthn1nento. um 11rupo de oitenta w, como ~al permt1n.-nte, do oo.nse- Pnt'a 0 do Lumiar: 
terão lugar nos próximos d~ 12 13 e POrtuiruP.ses . lnlm.Jgos ten tou anvolver e.s n~ for- lho Superio r de Nl'J(cultu1'a. Do sr. Pranctsco Caelbo d ~ 
14 a d lrecção-geraJ da Aeroná.utlOa 0 1• «A !alta de qualquer 'ba.se h<mestg no ças, ut!lliaando arDltls automàtietU>, lan- - - - - -<e• nat ural de Pe.demo (Aibute 

1
,2 aiios, 

ti d i! dJ ln à com\mlce.do 6 manltesta ; ~nadai e foa-u•t•:s. Na noS63. r ea.c- CERT fl"'ADO DE MAT.Oit\.ULA Igreja da Pena. era), da. v ão ~!,!. u. 08 se«u tes a.vi- nave- &Enquanto. nesse perlodo, no Norte, ção, o tnlmlso 60!reu um morto e ~ ! ' 1 " 1 · 1 n1u Do sr. Artur da Na&•"" de ªº , 
gaç ...,rea • es a10$S8s !orça.s ootror&ru <1016 mortos tura. de t>ito elementos. natu a.l d Erlcelr -« "" anos 

SANTUARI O DE FATIMA em com~te. nunca !ol destru!da. qual• cFol ex-ecutado um golpe e. b<\t!da • NO EHSfNU PRfMARIO PÃ'ff'A; ta M~ta.ª ª•do HoSplta.t de San! 
Quer utu<IJl.dc da nossa llll\rlnha de auor- um acampamento com cinco casa,, de Da sr.• D. Behnlra de J 

-ARE.A PROIBIDA T EM- ra na prov!ncla da C ulnó. IJl..'\to! tendo o Inimigo tugido depois d • E f E 1 TOS O E Ã 8 O li O de 55 anos. na turai de ~SU$ M a.l'Q\lell, 

PORA ENTE cDuas rt1ZÕl'$ levem o adversário a. ln· t er a ertado as s4nttnelas. . n cetra do Dão, FagtJde <Manmgtosldde. Ma-
RIAM ventar desaS>Ombradamentc tA\ls comu- cDestrUlçií.o de dois acampruncnt<l6. o AM(L•A sada com o sr. Albino M •a e). ca. 

Entre as 0000 G. M. T de 12 de Maio n icados. A prtmetra. re!llllt.R. de 05 pró- In imigo depois de ter aorrld.o dois mQr• OE f · 1 ja da. Penha de Ptança,:m:iues, da tare. 
e as 2400 G. M. T . de 14 de Maio de 1967, prl06 chefes Inimigos, bem Instalados to.~ e capture. de uma ca,ra.blna, r~tlrou .,,._, ft,.-~v .. •o 

0 
mOdelo a lld-t:u- ~ra Pata. 0 de Belas: 

nã serão permitidos voos V F R ou no e:.ttrlor. receberem relat06 d ll<I aotl· oom ll'lGis ba!Jtas prováveis . r u ••. ,,..v "" v" ... Da sr- • D Isabel T 
I -3. R. dentro de u~ área êtrctila~ de vldade& <los ;;eu.s subOrdtnad<X Já. de- • Ainda duronte um patrulhamento e. .paa;ogem, P<>.t l)arte d06 scr'l'dd~ cc:;rmtt-- de 51 a'n06 ·natural del:l:elra de Barroe 

turwdos ou forJadoo. A scgund.'\ repre- de pesquist', a re!úgloe lnlnll11<>s. toram peten~ do ensino prunárlo, vo ' da Igreja dé Agualva, e Belns, solteira; 
~~~lgieJ~,,.f~~~·d~,:e ~nt:i:ºa.ftni i<?n ta. a. técnlce. que a propaganda Já destruldM diversns ce.sM de mato. M tlcad06 ""COiares respelte.ntes a. descen· Pn d Costa 
altitude de 2000 metros, que estejam tomou rottneíre. e que coM!ste em exa• !'º- ª forQBs l!Ofreram alguns ferlcloa ~~~~ S<f:~o~ ~v!:"~~a. q~~~ Do'ªs:'. J~é Gon~i;.::il>XI~: 
previamente autor izados pela d lrcccão- aerar determinada accáo on me.mo !ma· , lgetrOll, um grave, e fomm Cl\pturactOOJ do ebO.nO d t ami" la do cwnwt.mento anoo. natura.!. de LtsboQ dno,..sº· de 37 
-geral ó& Aeronáutica Civil. irtná-Je. pois bá stmpre possibilidade de sete elementos e tctto um morto 1.11.1· doe reootOO: 1 ais · ue ~am 6 e&- D. Carlos l. • ano.tório 

Será montada vtgllâncta local sendo "EOr p!emcnt-0 actC'dlt&de. cm <te tet'llllna.. migo em retirada. 001.J'dooe ol>Jli~rl.6 °cio referido ensino Para 0 da Galiza l&<!tortll. 
llOs ln.fractores apllcadas sérias sanções <lo sector favorável, ou l!ldecl&o, OU m M t No S:J:l da provlncie.. du1-ante um pa- ... ' Do sr. Franct.soo Garcia eo' 
dtsctpun ares. int.,rmado. da op1n1ão publica.. t ruJham nto al)ÓS ª desi.ru1çao da tnJ;. tttrn.f CAÇAO ftf Anal.,.,ROS ªn~. natural de s. J""- do ~to1a. de 63 c2 - Em acções 0<»ntra a. POPUlação, talaçáo lnlmtge, R.& llOSS8.' torces t ive· u u 'nu 1 , · • - v"" ..., 
PROIBIÇÃO DO SOBREVOO ., lnhnlgo cvldenclou.,se roubando e e• mm dols oontacto.9 ca.UM4ldo 4IO inlml· lll\do com a. sr.• D. Nazaré d Sl'ru. ca-

panoondo u m nativo em Inaoré. e "'1· go 17 ruortos e um ferido. PAiDIA Ã'RBITRACEM JUDICIAl ge Oo.rreta, do ln.stituto de ª0 .va ·Po-MO N TE REAL • F A T 1 MA • (luef\ndo a ta banca de Ganso.'\ Rêa. ~F!na.lmente, nQ frontel.ro., uma. ps. n Para. o dos Ollvale: 00010lrta. 

MONTE REAL • O ttúmtao reaitzou mais trels GCQõCS trulba. em embo.sce.d l\ causou mais dotl'I A u ma consulte. que lhe foi di rl!lida Do s r. Fernando Antóni •-
• nontre. aquartelamentos. uma flagelação mortos ao Inimigo que retirou, tJag..'- 6 Procuradorhv-Oe.ral da Repúblloa eml- 31 anos, nat ural de Lisboa, ºd Hlles, de 

Proibição de sobrevoo ou acompanha- aos mllltarea ouc procediam à raparu- tendo-o com armas pesadas. tlu o S'efl'Uin~ parecer. que foi homolo- do Rego. <> Ollpltal 
mento do cortejo papal nos percur508, cão de um von tão. uma cmb<>SCada. R «NM vias nuvlols ro rnm destruldas ou g11do pOJ' de..pncho <Lo s.r. aecr.,tárlo de 
P<>r estrada, Monte Real - Fá.thna, e re- \una cotulla e a1veJou dUM aeroruiveJi. c&ptura.d&s 12 ceJloas u t!llzádas pelo lnJ- Est.edo da I nctústrta, de 11 de Abril últJ- ~UFRAGI OS 
gresso. no d ia 18 de Ma.to. VtgUllncta. ee- •Tode.s estas aceões contra alvos mi· nuao. mo : cNo caro de uma da8 partefs !n te-
tabelcclda •pela P . V. T. Sanções gra.ves lltares .não re11!stara.m mortos nem du- <4 - Em resultado das aoçõc.a retert- t e'5&M!as w o-ecusM" a. in <ttce.r o á:t'bltro D. GUILHERMINA C:A"... . 
para. 08 lnfractores. nos fl'raVCS para e.s torc.'l.S da. ordem, dado das e outr6l!, ac; nossa.o !OrQt\8 caUJ56rem ~ lhe compete nocnear pa.m a arbitra.- DE LE::IOS au11 .. - A ....-Ali 

que o Inimigo prefere, regra geral, ao Inimigo 25 mortos oonttr mad06, e.lém gero e. que &e tt!ere o § 3.• <Lo art. 6<l .• ~ DO LOPES 

E R E G R 1 N O S 
de outms baixos nãô esttmadu. do Decreto-Lei n .• 36 852. de 30 de .Ju- Na ba.slUca dOs Mâl'ttt 

P ""-""-"""-"""""""-"~ «As nossa.& rorçea nno tiveram mor• nho de 1936, lncUmblrá. ao juls da flm<l41.hâ, à., 12 e 30, ml51Je. ""· 6 ?'etad& "S NOSSAS ESTRADAS tos em combJLte.» - ( A.NI > comatta to& noruea.ção.• DOr alrue. de D. Gulllierm~ ~dia, 
I'\ ~ ...................... ~-~"""".~"'"'" ....... " ~~ai~';i1~to ~étia1ú~ 

DOS ACORES DUASl'MPORTANTESEMPREI DR'AMA NA BARRAGEM S°~:~~1ºtl~!e~1~~f:1~ " • ' O funeni1 etectuou"'5<> n em "1tla.. 

CHEGARAM À CAPITAL TADAS EM ESTRADAS NACIO· Wr~~~· ~~Ôn~~!.~~~~~~°e 

NAIS DO~ D~:T:~!~! DE BEJA DO L01MAU M (ALTO CATUMBELA) ~~~~·~~~~1:~ 
RA:allzar.lm"'IC na J unta Autónoma de velra. OMc&le, e d.<> sr di' ~o ,..de 0 11. 

&itradas os concursos Jl<l,ra a PM~menta. do Lopes, dLrector~erat · <!0g ~d,.. 

~~~a Eê ~: ir~r'w~f,~ºru:'s ~~~lr;..~ NOVA LISBOA. 10. - Uma. jo- qdua.e grfiu~ussem, de.se&pe. mº:ad~.en!trlh. ~rae bh~=;;. xfu~º ~.a sr.• D. ~~ 
d '· !to d n-J ~ vem senhora perdeu a vida em cir· .,. - ~.,.. ~ •.<... o ilh !><e&, I! :Wó .. _ no ..,t;,r e """ a; e para a cotis.r.u- .sobrinha depressa. foram envolvi· dr. An.....,10 u e:nie ~ d """o li!l!I, 

Será. a seguin te a. constituição da 
comitiva. do Papa Paulo VI: mons. 
'Pasquale Macchl e mons. Bruno Rossl 
secretário.s particulares de Sua. Santi
dade; prof . dr. Domenico Fonta.na . 
médico do Papa.; Franco Ghezzi, aju
dante de câmara; cardeal Eusi:émo 
T isserant decano· do Sacro Colégio; 
cardeal Amleto Oiova.nnt Cicognanl, 
secretário de Estado ; mons. Ant61úo 
S omore, secretário da Congregação dos 
Negócios EclesW.stlcos Ext raordinários: 
mons. Angelo DellMqua, subSt ituto do 
sec1~té.rio de Estado; mons. Mário Na- 60 desembarcar. declarou: «~ enonne a 
sam Rocca dl Cornelia.no, mestre de gi~n::i~mri~~d~: g~e ~~r ~n~?J!~J'J 

o P8<1Uete «Ce.rva;llo At'tl.úJO». da Em· 
p1·~ Insule.na. d e Navegação, cn'Cl!Ott 
ontem ao Tojo, oom PMSagelro.> e carga 
d.lversa. No navio vieram vinte e o ito 
percgrLnO& d9 S. .Mlll'\tel. Falai, Angra 
do Hezo!smo, Santa. Maria, Grno1osa e 
Corvo, os qua.ls seguem amanhã pa.ra 
Fátima, a !dm de assistir às cerlmónlea 
do 50.• atúversárlo da& ApariçÕCS, 

cão da ve.rl.ente, em Famalicão. das E . E . cunst-ãncias dramáticas, mesmo pa- dos ~Iª corrente. Umº dªA sellh~ ra Casctlis, eeeretàrio da E<lnb 1e ~lve1 .. 
N. N, 204 e 206, no d l$t.!1lto de Braga . ~ ~ ·~ v- Pwt ugnl em Pretórla a ita<!a de 
As balõ~s de Ucitacão eram, respectlva- vorosas. num acident,e n a barra- ras o i salva, gr~as à. intervenção o . Ma.ria Maraarldn ·~o 0001 11 ST.• 
mente, de 6 ~6 l30f00 e de 3 434 400$00. gem de L-0maum. Alto Catumbela, abnegada de um operário aut-Oct<r 0 11veLrA Clascals: eng J0gê .. f:!ba.vee de 

câmara; p adre Luigi Clappl, maestro como o mator da sua História, o do Otn
do Sacro P6lácio ApoStólico; mons. quentenárlo dn.s Apa.rleões de Nossa Se
Paolo Marcinkus, da Secretaria de nhora, na. Cova da. Iria.. Ao mesmo tem
Estado; mons. Pierglacomo de Nlcolo, po, é t.smbém uma. grande reuctdade 
secretário do secretário de Estado; co- representar naquele lugar Santo toda 
ronel S pa.rtaco Ange:tni, comandante a C<\ngregaçã.o, todos os nosaos Irmã~ 
da Gendarmeria ~;mtifícla; prof. Rai- f~g{'ã.Sh~~i~~sa~\~~e~' ~~ªk~n~~; 
mondo Manzhl\, d1rector do «Osserva- gem exercem o seu apostolado em to<laa 
tore Romano»; padre António Ste!a· as m issões. como na. tndta, em Angola 
nlzzi, d irector técnico da Rádio Vat1- e Moçambique, e. tambem, nos terttó
cano; padre Paolo Almeida, da Secre- rios !ranceses e em muitos paises da 
tarta. de ~~do; L.uigi Felid, ~otógra.- ~i.1r~r ~mr:'os~~ ~~o°':e. ~: ?u~~n~~~ 
fo Pontlf!c10, Canulo C lbin, oficial da ções· vamos rezar multo pela paz no 
~~darmerl&:; cario . Franceschinl e Mundo e pela sua prosperidade, segundo 
Quinto .Bocct, bi:1gade1r os da Gendar- as d trectrius que nos são dadas pelo 
tneria, Papa.» 

O ARCEBISPO 
o pl'imelro concUl'llO teve clnoo conoor- em que seu il'mão e uma. 1>rlma ne Que se atirou deeldidamente à moa Lopes, casado coin ..... nue1 · ~ 
rentes, send<- a proposta 111at11 be.ix<> de auase morriam também. água e, na.dando. conseguiu alcan- Helena 'ravoTes ~: d~•11r,;;. <Lt• Mtlrla 
'7 400000$ e a mais e.lta de 8 294 370$; Os três desceram a té iperto das çá-la e levá-la pa.ra terra. o rn.pa3 ria Inês RalllOO Los>ea l'ere1rn 'ct du Ma.. 
e, no oogUndo. houve nove c0nco11.--entes, comoor-t aa. no int uito de fot.cltl'a- que conta 16 anos. também con....-e- lho, Ct\Stlda com o sr. ei~. vâscoe ~,._ 

DE s.ANTIAGO DE COM ~~as~~aa vamavam entre 4687 e farem 0 pal dos do iS irmã.05. que iruiu satva.r-se, ainda. que com d!- ~~ ~~ls" d~· 8~~~ª T~ J.~ havia ficado em cima. As comDOr- flculdade. llla3 Maria .JOl!é Borize& o sr. e!lll. ~ando Vanzelier~lhe con1 POSTELA A CAMINHO CONSTRUOAO DA VAR IANTE 
DA COVA DA IRIA DE SUPRESSAO DA PASSAGEM 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10. - DE NIVEL DO CARREGUEIRO 
=1~eP~~ti°rt~:1~~~~~ 8:r3~ (ALJUSTREL) 
Qulroga Pai~. pre.~ldente d a Conte- Por 3066 oontoe foi a<IJudlCllda. pelo 
rêncla E)ptscopa.l ESPGnhola. que vai Conselho de Minist ros, a construção da 
oss1sttr em Fàtlma, às oerlmón!u do variante de supressão da passagem de 
cl.nquentenárlo des ,A:pe.rl()Oe& da. Virgem. nlvel do .Oan:eguelro (E. N. 2 - AIJus-
- ( ANl). trel). · 

tas. que d ão salda às áltllas repre- de So\llla desapareceu na voragem mes da Slliva, e do e&t u'dante Oe. a. e Oo-
sa..<i na enorme albuteira. tinham d113 ái'ua.s. não tendo 0 seu corpo nuel Ramos Loi>es. em ~<ltl Ma. 
sido fechada:; para efeitos de um- tido ainda e nocnh·ado. a.peiiar das em Afrlce. Tinha cinco ~~~.n\Ult3Jo 
peza, Porém , na casa das máqui- buscas intensas ievada.9 a efeito l>R.• l'.•"11.Ul Av- • - . · 
nas. um empr~ado. lltllorando qtlil J>Or mais de um centena. de pe&- FERNANJ>is "'~ 
eles F.e encontra.\'llm a.ll, premiu o soas. 

8 
Amonhã Ni 1a e 

30 
. 

portão que a.bre as comportas e A infeliz 6enhora. que contava l s . João dé Drtto, aert. ~da~~~~ de 
da.1 bocarraa monstruo.sa.s, lmedla.- anos. e casara há. pouco tems>o. ti- 3.• an!.vueàrlo do fftleckmcn. m.,,.,. do 
tamente sairam catadupas de água. tlba o marido a cum·prir serviç<> Enú11e AvE4$r Pern'l<ldei,; - - .. !'.!'. dr.• 
o &r. J\tOl)W) Fer~ra Borges aln· m ilitar no Norte ele Angola. -(L.J lebrar ~ t801Wa, • --- ce. 
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