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O almirante Américo Th.omaz-, acoPtpanhado pelo presidente do c:nselho de Adminis~ 
ttação da Empresa Nacional ide Publicidade, eng." Macieira Reis , visitou o pav11hão do 

«Didrio de Notícias» 

· INAU-OURADA 
A EXPOSIÇÃO FI.LGRAFICA 
• B CHEH DO ESTADO PRESIDiU À CERi°MÓNIA 

1 / 

• PfllSENTES NOVE MEMBROS DO GOVERNO 
(NA 7.• PAGINA) 
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O PRESIDENTE 

DA RrnúBLICA 
VISHOU. ONTEM 

SALAZAR · ~ ·· O GRANDE f TRIANON 
.. . FOI CENÁRIO 

a.c~m!_~-~~~d_'~. iood~eu~egi~h~~ 

1 
tos e do almirante Henrique 
Tenreiro. visitou ontem o Pre
sidente Salazar, na sua residên
cia de s. Bento. 

DA~ ·(ONVER~A(OE~ ENTRE 
1 "CAPACETH 
1 

A Z U I '" i · 
1 J 1 1 PARA SUBÜITUIR O~. PRHIDENTH DA FRAN(A 

E DO~ E. U. A. 
M 

1 A GUARDA (!Vil j 

1 ::A: ::~":~N: i 1 
:f. DE GAULLE CONVIDADO A 

VlSIT AR OS ESTADOS UNIDOS 

:f. UM BOTÃO DE PUNHO DE 
NIXON (PERDIDO NUMA RUA 
DE PARIS) FOI ENCONTRADO 
POR UM OPERARIO PORTU-
GUf::S 

(NA 10.• Pll.GINA) 

; IAESPANHAI 1 FOI ACUSADA 
~ DE «AGRESSÃO» 

De Caulle e Nixon deixam -o Trianon , em. Versalhes,. de .. ~ .. 
pois das conversacões de ontem j (Na 1º·' pagma) 

O "DIÁRIO 

DE NOTIDIAS" 
TEM HOJE ' 

O PAIS REFAZ-SE DA EMOÇÃO 1 
.1:AUSADA PELO ABALO DE TERRA . 1 

1 
32 PÁGINAS 

• 
NA 77." E 18." 
PAGINAS 

O PRESIDENTE DO CONSELHO o MINISTRO DAS OBRAS 
V1SITOU O HOSPITAL DE S. JOSÉ PÚBLICAS DESLOCA-SE 

ONDE 992 DOENTES TIVERAM ALTA -~E MI ALGARVE 

AUXÍLIO AOS QUE FICA:R.A:M SEM CASA 
- REVELli NUMA ENTHEViSTA O GOVERNADOR CIVIL DE FARO (Nas 8.ª e 9.3 págs.J 

' -

-..1.-Q-~i-;;-;;;;~A--E-M~=D=A=M-,A=SCO?j l 1 
~ 1 

IM!~J1Jltim1I1IUl1ílD 1 1 
1 O NOVO GOVERNO 1 · 
1 (QUE AINDA NÃO FOI ANUNCIADO) 1 Ili 

' PARECE ADOPTAR A LINHA DURA EM RELAÇÃO A ISRAEL 1 
~ (NA 9.• PAGINA) • 1 
ii-.-~ .... '*"~""'"'"'=."'""'"'-.-."'"'"'"'""'""'""''""""'....._""",ii,."'"""'_"'._.~....._ ......................................... ._~.,.-.... -""-.... -. ...... , 

~ 1 1 1 
.............. 1 

EXIBIÇÃO DE FORÇA 1 1 
SEM PRECEDENTES 1 1 
------------------------- • 1 DA .IILEM.llNB.ll DE LESTE f 1 
• CONVOCADA UMA REUNIA-O URGENJ.E DO GOVERN·O DE BONA I Marcello Caetano foi, onlem, visita inesperada para os doenfos internados no Hospital de S. José. O PI1!• ~ ~ do li~ ~11 O()IITl alg;uns, inleressando-se peih>· 5ell ootado ele l!IIOOe e 'dl,sejando,lhes i 

./liA 9,' ~) ili , rápidas melooras . ,' 
1 :n .u . La _ L _ Jt&!t x .. , :J@ • . _ .s , - 1 w~'l'í~_. 

·1 



,,,,..,,. 4.-:-:- 2-3-1969 DIARIO DE NOTICIAS 

O BALANCO DO GRANDE PESADELO QUE ABALOU TODO O PAÍS 

Numa sala do primei ro piso do velho hospita l de S. José, o Presidente do Conselho, o ministro 
da SaUde e as demais individualidades detiver am-se algum tempo em troca de impressões. No 

canto superior esquerdo da gr:ivura notam-se alguns efeitos do sismo 
1 

'O PRESIDENTE DO CONSELHO 
VISITOU OS HOSPITAIS DE S. JOSÉ E CURRY CABRAL 



CONSIDERAVEIS PREJUÍZOS 
EM QUASE TODO O ALGARVE 

AONDE HOJE SE DESLOCA 

O MINISTRO DAS OBRAS PÚBLICAS 

O GOVERNADOR CIVIL DE FARO 
REVELOU AO «DIARIO DE NOTI
CIAS» : V AI SER IMEDIATAMENTE 
CONSTRUIDO UM BAIRRO DE CASAS 
ECONóMICAS EM VILA DO BISPO 
E PROCURA-SE A TENDER A OUTRAS 

SITUAÇÕES 

HUIRAM 50 CASAS EM BENSAFRIM 
E CASTRO MARIM f ICOU SEM HOSPITAL 

ras, é recebido pelo govarn ador cl· 
vil de Fa ro, em Vila do Bispo, se
g uindo depois par a a toeaHd ade de 
e aróes, forteanente atingida, A se
guir, o mi nistro irã a e ensat;ri m, 
a localidade que mais sofreu com 
o sismo. "Cerca de 50 casas fica
ram em r ulnas. 

,A visita ministeri al prossegue por 
Lagos, visitando o eng. Ru i San
ches o hospita l da M1serk:ôrdla. 1.4ue 
ficou multo mal t rata'Cio. A's 11 ho.. 
ras estará na Escola T écnica de 
Portim lo. 

Finalmente, o min istro, ás 19 hO· 
ras, terá uma reunllo com o 10-
vernador civil de Faro, com a par
ticlpa(llo dos presiden tes das c a. 
maras de Lagos. Portlml.o, Silves 
e VIia do Bispo, e o d lrector do 
Inst ituto de Assis tência á Famllla. 

O dr, M a n u e I Esqu ivei propora 
ao m inistro fica r para segunda-fei
ra, a f im de ve r out ras zonas a teo• 
tadas, como a da Quartei ra, assim 

FARO, 1 (Do nosso envlad.> espe- pedras. o esda ontem qua . tenho eS" como aluimentos de terr a na Pra-

~l•!l1;;v:~1~,r':uóx~~~dde~n!~~~e nc~~ ::~ºsu~at~~~f; ºhd~~~t~;~~~ ::~~! ~ ::r d::!rJri:r :t~~~~~!n~: :~1~~: 

:o::::::Ío Ee~,~~
1 

J/ ~!fe':fa ~a;t:n:~ :~!Ju~zo~u~'!1vid: ~a 
1
~r~v'rn'"ci:. os po. 

me susto por que passou, alguns Pro sseguindo no diálogo, o 11r. • 

:,~~ni;l do~c:sq~~:~~osÔ~:~ ~~~i: ~,e~~~~vi~\~n~\~5s° p~c:a ~on;:;i 1.~"tas~A~a!?i~1 ~~s ~Çr~\?ó 
~f~º a~~~~!°J>en~~~ eª':10

quue T:1:~~ ~~a~ºi~~~"~r;:~~.~~f~la~u~e ht: fi~i~:1~~~~~J;3J:; 
nu: 1:s;•: 1:~s:!:\.gistaram p,e- !:;~l~·~li!~JoZ =:l:~~:: ~'=Fri0 ~{~~~r~~~~ 
Jufzos mais ou menos. graves: casas saloJadas da localldada. Slo loglca• mar!as dos horJléll& e das mulheres 
de&trufdas, hospitais danificados ou mente atendidos, em prime iro lugar, ameaçam ruina. En!hn, nenhuma 
deetruldos, como o de Castro Ma- os mais necessitados o s militaras do sala. pode ser utU17l8da para qualquer 
rim, por exemplo, Igrejas com v~ quartel de Lagos têm uma eq~Jpa r~~ndo a enterm.elra O Me.da. Mar-

ah•~!d!ªnt:Stro Marim, que, como :::rr::n;enJ~:!" :;_n:::;~:'m ªs~
11
~:: ~~hã<;~1~t~.!e~d~~ ~ :!: 

diuemos, ficou com o seu hosp.ital sa. Os próprios militares têm apea- ternldade, 83.lva.ndo-.se por um triz 
pra ticamente OOst ruido, até Tavira, do muro:; e empenas em perigo de de morte certa, o mesmo aconteceu 

~z::0 
1
:~l )~ºo1~~~~o L!~~é,ª'tf~~: ru~;m~ensaf~i~. parece - d isse .º ~:~:E:~~J;titfE:·cfi 

feira, Portlmll, Praia da Roc ha governador CIVIi - abateram mais teu devido ao ~ da parede daquele 
(dok; hotéis, o Jupiter e o Al ga rva, da 30 casas. eat&belecUnento h08plt.alar ter caldo 

~ ~!~ª~n~~tr!g~~~cC:r~a u~l~~t~~: Uma reunião .na Câma r a ~1!:'\u1~· a Poni'at::~~ad~~ Jii~U: :: 
:!,"1! =~~~~r: ~sm~~· 1~1! !ºp:)f~ Municipal de P ortimão ~::ao":::5t:~é<C:::e1:r,:=d:: 
efeitos do abato. O govarn:idor chlll de Faro te lJC dar. chamado Bolor do conde de Le-

pc~~o V!'! f ~:~
1. ~e 1:~~~a:ent!~il~ ~~~;;:r~: ~~~t~fo~~"ot·~:~r::~~; ~L~!1 ~::~fi1: ~ra:; 

atingida, porém, foi Ben~frlm, ás do I nstlt uto de Asslstõncla Nacional !U.hos de 6 meses e 2 anos. pois 
portas de Lag:is, onde rwra m cer- á Famllla, dr. Teixeira do Amaral, 0 telhado abateu. d:mi!lcando a mo-

Ga '~"~;;:;·::1:!::ilo N~::y~:jf fü:~~I:~f.·:f~r;tt }Êl~~:~::âi~;f~~~ 
~ ma.s desprotegidas , quer para pro- tio que ameaça. ruir. 

O governadcr clvi1 de Faro reca• ced~r, a parti r de segunda•felr~, a Para Já. 1~ a. reconstrutão 

:,:-n: :co~~~e~l ~~~~o:~e:;~!t; ~:n~n:r/:~tod;,s ~:r;:lgf:Jo!~~a~se ~ ~~:~PJta~~:lh~a:t;oa&~~::i·~í 

wtwidos pala p~J;U~!~~ir:!:: ~v~~U~l~ ~:~rso~studo da forma de l~es dar ~=~::g~::?Lugi~~:~ 
~~:a's

1ª t~v:,~~1::s~ gu~a:e~;~ºJ~::s e:• h8~:t·~ ~hªt t~ r.:~lcaóordo várias casas e.brl

S';n:e~ ~~11:sa~ r~rc,:,. c~~~~ihrdc~or~':· h~~~~a1'ª: f:r~Jieng~ ~·a:~n~~r:o:te~~ 

f!p~;,ªJ~t~~s v.~~\~ ~;s~°:' d~ :~~º~':.,~e!:c:id:: ~:. ~~os~erlflcado eabragos em. rios 
cados são os que m ilfares. . Os estragos na vala 

!it~:~r:me~il:e:~ :e~::1~K~~~:.c:~fii~B~fºF~~r:~ ~~A~.k~~ ~~·~!~!e!o;~l~OS 
~:~ :~~:~~~ !~ ~~aª::: ~e n

6
~m"!~=} ;:~,w:~ Ei!ro{t;a.:~n~~ iif-'r=:~: 

ril ha, e m:rnores - Em VIia do Bis90 - acresce~· h&.olta.çõee · so!:e.rlW'll Q3 cons..~êo,.. 
-em Si!v.es. Em Ta- t f! u o dr. Manuel Esquivei - caiu elas do vlolento abalo 61sm1co. l\ pou. 

j:~nhd! ~:~ª~~!: rs;~~:~;!:á u=' : r~º e~ ~:r~dª~ ~~=-l~~:\]~!E~ cE:1:: 

~!::O ~;~oªilt~f~ ta~J~v~n:~~re~i~: la
1
~~r;;::o~~~ E~i!e:~~:~1;: 1::e~~!:1; 

m"a tr iz de Loulé. e.er imediatamenvi construido u~ triz. junto· 60 altar-mor, ap:,e9enta. 

· ~! 8 ~ ~ ! P ~ ~~ 1~~ t~1!:º p:~ f:êS:sbl~~.
6
~~~'to~:~s~,; tit~:1~~:r:::d~~:=. ~= 

pra ticamente des• · se "enCÓntra Instalada. a Sapa.ta: '.a. 

MI emptnu lat!~fs
1
: ~· te~fo

1 !~ A visita do m in istro ~~o~ida~r~~ ~:f;g g~e~~~ 
-:-o, uma mane.!ra geral - con- das Obras Públicas ;~f!c1;_tª parecie sobre a. \are.nda ~ 

:.n:.r ~ ';:;rs~a~,~-::·::::~ ;: da~ o~"r!s ~:~llc~:~;~:fta 
1::1~~: ~~ral~~r:Ee:~ir~~!!~~~ ,h 

tido o Algarve.- No próPTlo e·diflc~o o Al@a rve, acom.Pan hado de téon l- f~':1 via IPUbllca. pa8Sl\ll:do .ao relento 
• Governo Ctvil d6 Faro calram cos do seu Ministér io, A's 13 ho- tocl& a. nolt.e. on ope:'.\...'u~ d& Cama

ra procederrun. hoj e, á. demolicao to
tal da. hablt,açl.o onja re.s1d1am o Er, 
Teó!llo Lu13 de Frelt.as, sua mulher 
Mairla ca.rmen. a oa filhos do .casal, 
e cuJa parte tirase!Ta. .abateu por cOtn-

~'.!t~O. ted~o Ri: ~~165~.~ 
tado totalment.e. um ecttricto per
tencente ao com.erct&nt.e Domln(rues 
osnas Ma.chado, um dOs melhores 
daquela .povoaçf.o, ai:,resenta p,ertlll)8a8 
fendas em <11ver.as compartim.entos 
e e. cl1am~ a.mea.ca. ruir. O p,rêdto 
do estabelecimento do mesmo comer
ciante rol <:1u~ tota.Jmente <1e3tr,uido. 
e e. água da c'h.uva, que hoje cahl. 
1.nundou o estabelecimento, tendo 
â1êm disso si.do de:'Tubada. toda a 
platl!benda :lo 1"e!erldo edi!ic!o. Um 
outro edlr!clo ao Ja:io daquele 't)er• 
tencente e.o meano comerciante, apre. 

~~~· ~ª~~!~~· :er:~~i~são bi;.': 
~:tó~C:.r~:!~

1
• ~ºZn~~~i~\-?:~mº:: 

lados o.;i Co."t'elos 

~i?ff!~~(~ !t~~ 
caira..'ll dila paredes em ,'á!'is.S casas, 
tendo as estatuetas. que se enc::in
tra.vam ~m cima. de móveis. sido der
rub3das. Em vê.rios estabelecimentos 
comercial&, a razende. foi cuspid& das f' r:p:;;~~ estantes e esl)alhou...se ))8- t 
~:'uaig::~:e r ~~==i:: d::;; t., 

ao solo 

~~i:~~t1~:~~"f~:t f, 
adro encontra.« no mesmo estado 

Edilicações em perigo 
de d e s mo ronamento 

em Tunes 
TUNF.S - Multo, l)r6dkle, por te

rem sotr.ido !endM, estão n a. Jmt
nênela. de se desm.crona:·. Não se regJs,. 
taram. felizmente, dert!!.6tres l)e&I08.i.s. 

Prejuízos em Boliqueime 
BOLI-QUEL\fE - Raro foi o :pl"'édto 

que não atrlu tendas e a.iS'UD.11 et1tão em perigo de rn!r. Uma senhora e 
duas crta.noa.s, e.tlngld9.15 9ela. queda 
de telhas. tiveram de receber tl'ata
mento no hOsPltal de Loulé. AA cdl
f!c:açõeg Que mats danos i;~ram si· 
tuam-6e nos :a.."'j'()3 do Pixo e da es
t!lcão dos caminhos de !e.rTO. 

Avultados danos em Ar .. 
mação de Pera 

ARMACAO DE PERA - o.~ preJuf
ZOa m a.ter!a.1s nesta Jocml'.dade a ã o 
aV1Ulte.dos. Um café da Ruo. Dr. Ma• 
nue1 de Ai:-rtage. sofreu Importantes 
danos. Muitos. ,t.elh'!M:!Os de velhas 
constrUÇ6es desa.baram. reglsta.nx'lo-ae 
t.3.mhtm mUltea edt!JcaQÕelS cem eran
des rendas. Feltzmente, não há desas
tre8 pesscala o. Jrunentar. 

Casas e muros desmoro• 
nados e centenas de pré .. 
d ios fendidos nu região 
de San ta Bá rbarcr de 

Mexe 
SANTA BAIREA'RA DE 11,'EXE ~ Ca• 

sas e muros desmoronados. teetos e 
chaminé., de:-rubndO.'< e centena..s de 
casas fendidas profunda.mente é o 
~tilcu!o dt'solador que se obiierya. 
nesta. reglio. A torre e as psredes da 
lr.eJa sofreram mu!ta.s fendai; . trm 
dos mais ve!hOp hab!tante3 desta. tf'r
n. &r. Manuel Inácio. de 94 anos, de
cJa.rou nunca ter e&õ:St:do a tão ,·:o
iento s,srno. Numerosa.s !)eSSOlls ti\'e
rnm de : eceber tMtamento, por te
~~~1do acometidas de chOQtk's :ter· 
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A CRISE DE BERLIM 

EXIBIÇÃO 
DE FOR(A MILITAR ~EM PRECEDENTH 

FEITA PILA ALEMANHA DE um 
e O chanceler Kiesinger teve novas con

versações com o embaixador soviético 
numa tentativa para encontrar uma 
solução. 

'• Convocada uma reunião urgente do 
Governo de Bona 

1 GOLPE- DE ESTADO NA SÍRIA 1 

O NOVO GOVERNO DE D~MASCO 
VAI ADOPTAR A LINHA DURA 

EM 1R1ELAÇÃO A ISRAEL 


