DIA DE CALOR

ABAFADI~O

O DE ONTEM

MAS NÃO TROVEJOU
COMO SE PRENUNCIAVA
o dia de ontem foi de ca.lot aba· q1,1ando a' lnclemênclà do sol 1'e·
fadiço. Nàda menos qUe 29' grauS verbera De, ~nsas paredes que
. à soínbra, o qu&, se não é tempera. nos fazem frente, a ' atmosfera petura de 'assustar; pelo menos. de , sada mais S'8 fez. sentir a melo da
Mas, escravos do Dever,
respeitar nesta altura do ano em tarde,
que, intempestivamente, e a ' seguir ninguém desertou do seu posto. E
a dias lmpróprios da épOca. sobre valha.nos Isso, que apesar destes
' a cidade 95' elementos se abateram , prlmeh'Os calores a Redacção EIS·
em força poLs que; , já manhã clateve sempre animada, neste vai
ra, o vento comeÇava a fazer sen- , vem constante de pessoas que dão.
tlr-se. Muitos. recearam que Ilma vida e tornam apaixonante a la·
trovoada viesse compUcar as coI- buta num jornal.
sas, lll86 os prognósticos dos me·
teorologistas, quanto á eventual1dade do registo das mesmas, ná
lIe verificou para nós. Apenas al'gumas ' nuvens. E ainda bem;, por-, que, se o calor custa' R suportar.
uma trOVoada pode sempre dar origení a enxurradas qUe- na estado
em' -que -cartas ruas- da cidade se
·encoDtrani .poderro.m aearretar ' sé'l'los prejllÍZ06, sem qUe , beneficias- '
semos de uma mudança de temperatUra que nOa confortasse. Por
outro lado, e talvez POr motivo do
calor, foi menor o moviinento na
cidade. Notou-se, por aqui e por
ali, o' deambular de turistas, a mocidade matou o tempo à sua maneirll, cava,queando Ou passeando ~
pela BaiXa indiferente ao calor e '
aoa turistas. e Os adultos, acorren- '
tados aO tra.balho, foram-Se refres- !
caMo na medida em qUe tinham
possibllidades de o fazerem. Aqui, '
então, para as bandas do nosso
jornal, fenómeno de todos OS anos

r

