A CIDADE
A -mstah,ilidade do tempo
laz com ·que' Coimltra 'solra
ontem. como. ll4lIi d.ia$ a.utert()o
res, nuvfl'Da premmcla4Q11'M da. m.
tahilldade do tempo contin,uara~ a.
told&r o céu da.

cidade: "

',

E' poder~o contar-se peloo dedos
os que, crentes numa radiosa ~
ma.vera, tanlios dias de 'invernia
passados, tenham c:cmseguido m.a.n.ter-se indiferentes a esta atmosfera pesada. que se' l'e5pira..
POI' nós, ~ados à banca ' de
'trahalho, animlWlOS sempre a e.
pera.nça de que um próximo bola-

tim meteOrológiCO nos dê ma,rKelli
a uma a.I'l.te.elP8da. re~ão de
estimulos para a jarnáda do tUA

foi PlU'ticularmente notada a de
'úum~ i:mI>o: de ..tr~8J .Jdo:lU gente!t,cafJeloif 'grfBalhos e

Olhos curlOSO$ 'voltados. pa,ra .0. melo
que. ÔI> 'rod'e-a.va~ MM p0U'» mais ...
Há. porém. um sector da popuíaçãÓ para: &qua,! aa incógnitas do
1iempo' parece Il!o oonta.rem ~ a juventude, selva, benfa.zeja tt fet'lt)\'ar
as gentÇ\5es. .
Mocidade' em flor, que ' um dia
será. chamada. a eonduzir Qll nossos
desf,inoa"costa& voltada& r. adversidade~ mães. 0Qm mãos. ra.wzes ,. e
raparigas tom.a.m, as. ruas com frescura dos !re1J&anos.: e pãssam oon-

seguin~.Por ~Ol;a., só. unia per'- r fla.ntes, no "fUturo. Oalma.. serena,
"gunta nOl nosso. espfrltõ ~ lbgo, ,00 . como, se âss.emelha em. maito dos

:fim da tarde o

Q'Ue nos dfrlo. do _ aentimentoS. , e ' tão düerfttte em
Geofísico? •
",
outros dos. · seus aspectos, àQ1:\ela
Entrêtanto• .Collinl'll-~ , semi-am!>0Íl~& a que. perteru:uilo&'l '..
lentada cumpre o seu destinQ. N.a.s
Mali" pOi'q1le a tivetl1OS, e viveruas , viram-se ontem menos turls>
mos nesta aconchegada. cldà.de do
tas, 'Que se d.iz ~em recolhido a
Mondego, sabemos Com-preendê-Ia
hotéiS numa ânt:eeipaç§;o de. um
e- nela deposftar as esperanÇas no
doo mate santificadaS, dias do cadia. de amanhã. Só por isSO; nunca
lendário litúrgico, a respeitar COlllIO
pOderiamos: negar-lhe, quá,ndõ nos
~e domingO' sêja. S'cé;rto qtte; aqui
bate à porta, um ,a.cenoÍle simpae' além, ainda se- fez ootal' a sua tia e eompmensã0, 'eMa. compreen~
presença. E até, cerca do meio-dia, são que ce:rtamente. á o Seu ~or
dese-jQ. eo nem ~, por i:n4ondáveb ~OSL lhes. ~ !JaQo 1'ruJr no

I momento. mais ·pl'Ópr.!o.
.

DIa alJatadiço ()- d. ontem, ecmo
. OS

anteriores. É no entanto, tra.-

duzido em graus n!LO roi uma co1sa por &.1, além. Apenas 30. c()o
munlcaram-nos, ao cair da tarde,
do Institut-O Geofis!co. A sombra,

craro.

