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/%1 O dia 15 de Março pró· 
! (/l, ximo, finda, como sa-

bemos, o prazo de ins
crição nos cadernos eleitorais. 
Ou seja, de 15 de Março em 
diante, já não pode haver ins· 
crições de novos eleitores. 

Posto que direito do cidadão, 
o direito de votar, dever é tam· 
bém do mesmo cidadão : -
direito do cidadão, porque, se· 
gundo o Regime, é da escolha 
dos cidadãos que se forma a 
Assembleia Nacional, órgão da 
Nação; dever do cidadão, por· 
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SOLl:~I: COMl:MORAÇf\O 
D~S "BODf\S DE Dl~Mf\NTE" 

DO MUSEU ARQUEOLÓGICO 

INFANTE D. HENRIQUE 
F ;a no próximo dia 4 de 
L Março que se realiza, no 
Convento de Nossa Senhora 
da Assunção, pelas 21,30 horas, 
a sessão solfme comemorativa 
do 75." aniversário da fundação 
do Museu Arqueológico, a qual 

f 11111 ~IMIIII~ 
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p E;:,f,,!tis h;::a~r::;:;:n:~ :s u: 
Fevereiro, sentiu-se em Faro, como 
d,: restg em muitos pontos da Penin 
sula I bérica e Norte de A/rica, um 
forte e demorado abalo ~ismico que 
causou a maior ansiedade e motivou 
que muitas pessoas , passado o susto 
inicial, v iesse para as rua.s inteirar-se 
das consequéncias. 

Felizmente os estragos verificados 
não são de vulto e não causou vitimas 
senão pelo ~usto. 

é promovida pela Câmara Mu
nicipal de Faro. 

Nessa sessão, serão descer
rados os retrato~ do Funda
dor, Comendador Ferreira Ne
to, do Organizador Monsenhor 
Pereira Botto e do mais diu
turno Conservador, Doutor Jus· 
tino de Bivar Weinholtz . 

Será orador o Director dos 
Museus Municipais, Professor 
José António Pinheiro e Rosa, 
que fará o elogio daquelas três 
individualidades. 

Digna-se presidir o Sr. Go
vernador Civil e estão convida
das todas as autoridades civis, 
militares e religiosas, profes
sorado, associações culturais 
e recreativas, famílias dos ho
menageados e imprensa. 

Espera-se a presença de al
guns Directores de Museus e 
represPntantes das sociedades 
científicas a que Monsenhor 
Botto pertenceu. 

As pessoas, que ndo tiverem 
sido convidadas e tenham in
teresse em assistir poderão 
obter o respectivo convite na 
Biblioteca Municipal. 
.,,,,. ,.,. 
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UMA TRADIÇÃO QUE SE VEM MANTENDO 

REUNIÃO DE CONVÍVIO 
ENTRE O DELEGADO DA TAP 

, E OS ÓRGÃOS DE INfORMACÃO ~ 
1 ' 1 

~ ~i 

O sr. C1lestin1 Domingues falando aos jornalistas 

N
O incont~stável incremento que 

o Aeroporto de Faro trouxe 
para a cidade, para a provin
cia e para o Pais, conta de 

forma particularmente significativa a 
actuação da TAP que Jogo estabeleceu 

em Faro a sua Delegaçã'>, confiada 
ao esplrito dinâmico e act!vo do sr. 
Celestino Domingues, que mercê das 
suas qualidades de carácter e de 
inteligência, lhe tem dado significati
va projecção. 

* Schegundo Ga//arza e rua or· 
quesfra, é um dos mais catego .. 
rizados agrupamentos do País. 
Ainda l,á diu, pela RTP nos loi 
proporcionado um magnllico se
rão. com belas interpretações 
de música portuguesa, daquela 
boa música que a «pop» • a 
«hippie> não consegue destro· 
nar, tal é a sua harmonia • en· 
canto de rua.Idade melodio Ili! 

Schegundo Ga//arza e o seu 
conjunto slo progr•ma válido 
em cada actuaçlo. 

Acompanhado de forte ruido, o 
sismo teve oscilação demorada, mas 
.1em provocar derrocadas, pois só 
algumas empenas e rebor;os se des· 
prenderam, .iinda que nalguns CO$ OS 

pouco numerosos havia estragos mais 
consideráveis em resid/1ncias antigas. 

O sismo repetiu-se depois às 5 horas 
e 28 minuto.t, com muito menor in
tensidade e nalguns pontos do país, 
hnuve um terceiro abalo . 

ESPECTÁCULO DE TERTRO 
Com a sua cativante gentileza, 

criou a forma já tradicional de jun
tar à sua volta a s representantes dos 
órgãos de informação e prestar-lhes 
preciosos elementos esclarecedores, 
num convivia simpático e muito 
agradável. 

(Continuação da 3.' página) 
A maioria das pessoas não recor

dam sismo de tão grande duração e 
v ioléncia. 

Após a sua actuação Simone é cumprimentada pelos autores da «Desfolhada• 

O Grande Prémio TV da Cancão 
_gi ~,?t~r~r;::çfoL~V !~~ç~~ ~e;e:f:~ 
lhada. que obteve o primeiro lugar, 
com 94 votos, contra 49 da segunda. 

A critica nada remedeia já quanto 
à qttalidade do espectáculo, que se 
nos afigurou de excessiva simplicida
de e fraca realização. 

O jttri dos juris, tal como o público 
tiveram opiniões .bem diversas, e con-

' 

' 

ti,iu.a a fazer-se a escolha por forma 
a não garantir que a vencedora seja 
a melhor, mas sim a que entre os 18 
juris recebeu mais votos. 

«Desfolhada. irá pois a Madrid jo-
gar a stta sorte, que cttmpre o todos 
desejar qtte seja a m elhor. 

Simone de Oliveira irá repeti-la 
com o seu .. talento e a sua arte peran
te outro j1tri, para nova selecção. 

A FAVOR DAS CRIANÇAS 
DIMINUÍDAS MENTAIS 

C
OM o louvável fim da receita re

verter a favor da As•ociação 
Algarvia dos Pais e Amigos 
das Crianças Diminuldas Men

tais, realiza.se amanhã, dia 3 (2,• fei
ra ), no Cinema Santo António um 
espectáculo em que actuarão os ma
§'Dlficoii 11grnpªJJ1~.!!to~ de amadores 
que são bem nossos conhecidos e 
muito apreciados no Pais, a Socieda
de Joaquim António de Aguiar, de 
Evora, que representará a .ANT!
GONA., de Anouilh, e o grupo de 
Teatro do Cir culo Cultural do Algar
ve que levará à cena as peça s .o DIA 
SEGUINTE., de Luls Francisco Re
belo. com encenação do sr. Dr. Eml
lio de Campos Coroa e cA CANTORA 
CARECA•, de Ionesco, encenada pe
lo sr. Dr. José Luls Louro. 

1 

1 

culta erudição irá constituir motivo 
cativante do espectáculo 

De salientar a nova deslocação a 
Faro dos amadores de Evora, que as
sim vêm dar valiosa contribuição pa
ra uma obra de maior interesse social 
e humano, como é a da Associação 
Algarvia de Paiii e Amigoii da.s CrillD· 
ças Diminuidas Mentais, forte razão 
para justificar o interesse de toda a 
provlncia e a espectativa de que o 
espectáculo se está reve-stindo. 

Para além. pois do interesse que 
merece aos amadores de teatro, o es
pectáculo de 2.a feira, pela 21,30 ho
ras no Cinem&. Santo António, regis
tará a presença de quantos possam 
contribuir para obra tão meritória e 
a ltruísta, ao mesmo tempo que vão 
apreciar os magníficos amadores em 
peças de bom tea tro. 

Realizou-, ·eunlão no ambiente 
de conforto do tiplco Restaurante Al
-Faghar, com um jantar que decorreu 
em franca confraternização, estando 
presentes os representantes da qua
se totalidade dos jornais da provincia 
e de alguns diários da capital. 

Salientando a actividade da TAP 
como grande empresa transportado
ra, o sr. Celestino Domingues na sua 
exposição citou alguns dos factos que 
a t estam o progresso conseguidc,, re
ferindo que no ano anterior foi atin
gido o 3.o milhão de passageiros, foi 
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Novo Comandante 

da 3. • Região Militar 
fOI designedo pere essumir o Co-

mendo de 3.• Região Mililer em 
tvore, o sr. General Fernendo Louro 
de Souse, e quem por tel motivo ende· 
reçemQ!Í cumprimenlos de fe licileções, 

E xpressa mente para fazer a apre
sentação do espectáculo, vem a Faro 
o sr. Dr. Lula de Oliveira Guimarães. 
ilus tre escritor , critico t eatr al, confe
rencista e jornalista, que pela pri
meira vez se faz ouvir nesta cidade, 
distinção honrosa, dado que pela sua f POSTÂif LOULETANÕS! 

NESTE NÚMERO: 

1 Visado pela Comissão d1, Censura 1 

r7l Os bore, do Isidoro e do Colci
L!..J nho, alvos de criticas que visavam, 

predominantemente, o a usência de 
um casi no ou qualquer outro loca l conve
niente, na praia de Quarteira, fôrom cruel
mente imo lados à fúria dos elementos que 
fustigarem oquelo proio . Além do grande 
prejuízo paro os seus proprietários que 
neles assentam as suas vid as , pouco obas
lodos, o público perdeu o seu ponto de 
encontro e de permanência mais Procurado. 
Nodo há que os substituo. Se não puderem 
ser recon.struídos muito perde a praia, os 
seus frequentadores habituais e até os que 
param com curto demora E lá vem, de 
novo, o pergunta, natural e pertinente: 
paro quando o casino ou qualquer outro 

recinto pró prio, uma vez que se diz haver 
dinheiro? 

Até lá - , tempo será necessà riomente 
lon go - o · oh .:mo tivo circunscrever·se-á a 
coso ou rua . La mentáve l 

M. G. 

«Diário do Sul» 
1 NI;~~~a;~o P:":::ªª~v~~:. 

2! a n~~~ 
.Diário do Sul., que resultou d" 
transformação do trissemanário .Jor-
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