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Semana 
programa de atrações. 
Nele destacam-se "shows", 
baile de coroação da Rai-
nha da Uva de 1.971, des-
file de bandas de música, 
exposição industrial e de 
produtos de horticultura 
e queima de fogos. 

TRAVESSIA DA ILHA 
SOLTEiRA A JUPIÁ — E' 
a prova de sábado pró-
ximo em Andradina, com 
caráter internacional, pois 
tem inscritos nadadores 
japonêses, italianos, ar-
gentinos e brasileiros. O 
percurso será de 50 qui-
lômetros, e partida será 
dada na usina de "ha 
Solteira. Os competido-
res'nadarão durante a 

. noite com a chegada pre-
vista para a manhã do 
dia 31, em Jupiá.. Outra 
prova do dia 31, em An-
dradina, será a I Traves-
sia' de Urubupungá, com 
percurso de 8 quilôme-
tros, no grande lago de 
Jupiá. Competidores de 
vários Estados tornarão 
parte nessa prova. 

UM PASSEIO A AM-
i PARO está no programa 

dos "experts" em ameni-
dades, aos fins de sema-
na. Essa estância hidro-

mineral apresenta real-
mente um belo cenário 
aos olhos do turista, com 
seus sobradões coloniais 
e seus templos centená-
rios. Outras obras dedica-
das ao turismo vêm sen-
do realizadas nessa cida-
de. O Hotel de Bocaina 
está em fase de conclu-
são, e marcham acelera-
das as obras ,do Parque 
Nacional de Campismo, 
que deverá ser um dos 
maiores centros do país 
na modalidade. Com « 
instalação do "Natal de 
Prata", no ano passado, 
registrou-se um aumento 
de 40% no volume de 
vendas na cidade, pois 
grande número de visitan-
tes para lá se dirigiram. 

"SEIS ARTISTAS DO 
INTERIOR" é o nome da 
mostra que foi inaugu-
rada dia 19, no Paço 
das Artes, e que está 
sendo objeto de visita-
ção pública. Fazem par-
te dessa exposição, as 
obras de Elenir de Oli-
veira Teixeira, Odila 
Mestriner, Ary de Laza-
ri, Arnaldo Mul in, Ed-
gard Cunha Guimarães, 

Pagano e Mauro Amau-
ty Balducci. "•»•»» 

SALA DAS PORCELA-
NAS — É uma das atra-
ções do Museu Históri-
co e Pedagógico Padre 
Manoel da Nóbrega, 
inaugurado em São Ma-
noel, sábado passado. 
Ela está montada exclu-
sivamente com doações 
de valiosíssimas peças 
ofertadas pelas famílias 
são-manoelenses e pau-
listanas, interessadas no 
desenvolvimento do Mu-
seu. Tôda a história da 
porcelana se encontra 
reproduzida em painéis 
cronologicamente dispos-
tos e ilustrada com 
exemplares de f ino la-
vor artístico das mais 
famosas origens da Eu-
ropa e da Ásia Orienta!. 
Oportunamente, o Servi-
ço de Museus Históricos 
irá promover uma série 
de cursos sôbre a "Histó-
ria da Porcelana", com 
base no importante do-
cumentário dêsse museu. 

ROTEIRINHO SANTIS-
TA — Em Santos, cida-
de portuária que feste-
ja hoje mais um aniver-

sário de fundação, èvi-
centemente a atração 
maior sao as praias. 
Gonzaga, José Menino, 
Boqueirão e Ponta da 
Praia estão no roteiro 
de quantos turistas visi-
tarem a maioral da 
Orla. Há,- porém, na ci-
dade fundada em 1543 
por Brás Cubas, o 
Orquidário Municipal, 
«aberto diariamente das 
9 às 18 horas. Mais de 
40 mii plantas diversas, j 
entre elas as nossus ' 
mais lindas e incríveis 
orquídeas (há 400 tipos 
diferentes) deslumbrarrf o 1 

visitante com sua poli-
cromia indescritível. 

Existe também o aquá-
rio, com seus peixes 
exóticos expostos em 34 
mostruários, entre êles 
os leões-marinhos, moti-
vo de alegria e espanto 
da meninada. Localiza-
do na Ponta da Praia, 
êle está aberto das 9 às 
21 horas. Há ainda o 
Monte-Serrat, no centro 
da cidade, que se alcan-
ça guindado por um 
bondinho, num pitoresco 
passeio morro acima. 


