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NASCE ANA MARIA SANTOS

Presidente discursa
sobre o nascimento

O Presidente da
República Por-
tuguesa, Óscar
Carmona, pro-
c lamou ,  num
breve discurso
ao país, que ho-
je será dia de ce-
lebração nacio-

nal pelo nascimento de Ana Ma-
ria Santos. Era evidente o seu
contentamento pelo tão aguarda-
do nascimento. Hoje na sua cur-
ta visita ao bebé, Óscar Carmona,
reencontrou várias personalida-
des da sociedade portuguesa,
mostrando-se bastante animado.
O dia 30 de Julho de 1947 será, a
partir de agora, uma data impor-
tante no calendário nacional.

Sporting vence
campeonato
O Sporting conquistou o título de
vencedor do Campeonato Nacio-
nal da Primeira Divisão. Na clas-
sificação final da prova, o Benfi-
ca não foi tão feliz, terminando a
prova em segundo lugar. O Spor-
ting acabou mesmo a época em
grande pois conseguiu também
vencer a Taça de Portugal.

Principais notícias neste ano

O Bell X-1 no seu primeiro voo
supersónico.

• O primeiro voo supersónico, ultrapassando a bar-
reira do som a 1078 km/h, é realizado na Califórnia
por Charles Yeagar no avião-foguete Bell XI.
• É proclamada a independência da Índia. Louis
Mountbatten é eleito Vice-Rei.
• Nova tentativa de Golpe de Estado, na qual esteve
envolvido o almirante Mendes Cabeçadas.
• O Rei Miguel da Roménia abdica a favor de uma
República Comunista.
• Em Lisboa, é inaugurado o Pavilhão dos Despor-
tos, com a abertura do III Campeonato do Mundo
de Hóquei em Patins, que Portugal vence pela pri-
meira vez.
• As Nações Unidas aprovam o plano britânico de partilha da Palestina.
• Na região de Lisboa, greve de operários da construção naval, e outros sectores indus-
triais.
• O secretário de estado norte-americano, George Marshall, apela para um Programa de
Recuperação Europeia (Plano Marshall).
• Registam-se greves e protestos contra o regime organizados por estudantes.
• Manolete, o toureiro mais famoso da Espanha, é morto por um touro durante uma
tourada.
• 1200 Muçulmanos que viajavam de comboio da Índia para o Paquistão são mortos nu-
ma emboscada montada por sikhs.

19ª cerimónia anual dos
Óscares de Hollywood
"And the winner is...". Mais
um ano cheio de filmes fabu-
losos a encher os ecrãs. Foi
sem dúvida um grande es-
pectáculo a noite da entrega
dos óscares deste ano. O prémio para o
melhor filme foi para "Os Melhores Anos
das Nossas Vidas". Este filme arrecadou
também o óscar para Melhor Realizador,
William Wyler. Para o melhor actor o
óscar foi atribuído a Fredric March pelo
seu excelente desempenho este ano. Con-
siderada a melhor actriz, Olivia de Havil-
land, recebeu o seu óscar com grande
contentamento.

Fazem anos neste dia...
• 1818 - Emily Brontë - escritora
• 1863 - Henry Ford - fabricante de

automóveis
• 1898 - Henry Moore - escultor
• 1928 - Eunice Muñoz - actriz
• 1940 - Nicolau Breyner - actor

Música - Top êxitos
• Francis Craig - Near You
• Arthur Godfrey - Too Fat Polka
• Ted Weems - Heartaches
• Tex Williams - Smoke, Smoke, Smoke

(That Cigarette)

Renault 4 CV, um carro de
sucesso
O fabr icante
f r a n c ê s  R e -
nault anunciou
o seu grande
contentamento
pelo momento
de sucesso que
atravessa com o novo Renault 4 CV. Apre-
sentado em 1946, o 4 CV, apelidado de
"Joaninha", é neste momento um automó-
vel muito popular. A opinião dos portugue-
ses é unânime: "O carro está muito bem
conseguido e é bastante sedutor!".

Horóscopo
Leão é o quinto signo do zo-
díaco. Os leoninos são ho-
nestos e amigos dedicados,

retribuindo os sentimentos e defendendo le-
almente os seus companheiros. Necessitam
de grande admiração, distribuindo simpa-
tia e alegria mas não aceitam críticas uma
vez que dependem muito dos outros na
construção da sua autoconfiança. Embora
egocêntricos, são dotados de uma extrema
sensibilidade para com o sofrimento huma-
no. Odeiam ser forçados, o que os leva a
abandonar as suas tarefas se não se senti-
rem livres e à vontade. Por vezes têm difi-
culdade em reconhecer os seus erros e as-
sumir fraquezas. Principais características:
positivos, poderosos e protectores.


