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'BENFICA e ACADÉMICA 

A R. T. P., por. considerar 
:ei! áveis as c.ondiçõ,es que 

'g foram transmitidas pe;a 
d ; rnção Portuguesa d~ F'll

!:Jol, depois de consultados 
. s club's intere.osa<los pa.ra a 
rransmissão directa do jogo 
la <cfinal» da Taça de Portu

gal - pagamt>-nto de 200 mil 
escudos de direitos e a garan
tia de pagamento da diferen-

ça entre o
1
piontante dos bl· 

lhetes vend}lf.os e a verba cor
riespondente à lotação esgo
tada do Estádio Na:ional -
não transmitirá, amanhã, co
mo já foi anÚnciado por aque-
la Fed;,ra.ção, o Jogo a dispu
lar entre o Sport Lisboa e 
Bznfica e a Associação Aca
démica de Coimbra. 

AMAN'HÃ N:o JAM·OR 
1 

No próximo dia 25 faz pre
cisamente 30 anos que a Acti
démica e o Benfica se 'defron
taram numa final inesquecí
vel que termtnou com ·a vitó
ria dos coimbrões por 4-3. Em 
1951 , as duas equipas vol<li· 
ram a enfrentar-se, vencendo 
os «encarnados» Por 5·1. Ama
nhã, por conseguinte, o palpi
tante embate tem, para alem 
do mais, o cariZ de desem-
pate. 1 

A potencialúlade actual dos 
dois coniuntos, na realidade 
duas forças de respeito, su
gere um despique de acentua
do tnteresse que fundametJta 
uma reserva no prognóstico, 
conquanto se reconhe.ça a 
maior experiência dos benf~
qu,istas, pormenor,

1
. no, entan

to, que não relega para plano 
secundário as possibilidades 
dos estudantes. 

O Jamor registará uma das 
suas maiores enchentes. Não 
há iá um bilhete à venda e 
a ansiedade, por isso mesmo, 
aumenta. considerando que a 
televisão não fará a transmis
são do ioga. 

Estará em acção grande nú
mero de jogadores dd escol do 
nosso futebol, havendo enseio 

parei Uma natural confronta
vens. 

A dempnstração da Acadé
mica contra o· Sporting pôs em 

.. evid'encitl a subtileza de um 
estilo a que não falta tacto 
intencional. O tecnicismo de 
alguns dos seus elementos 
constitui também aliciante de 
significativo interesse. 
S~ as condições atmosfért· 

cas forem favoráveis, o des
pique assumirá, por certo, 
uma feição' espectacular, para 
o que · contribui as caracterís
ticas dos dois conjuntos. 

O iogo principia às 1'7 horas. 
Se no final do tempo regu

lamentar houver empate. o 
enGontro stirá 1nterrompido 
durante cinco minutos para 
serem, então, disputa<las duas 
partes · de 15 minutos cada 
uma. sem intervalo, mas com 
mudança de campo. Se ainda 
persistir o empate, efectuar. 
-se-á novo iogo em data a de
signar oportunamente pela 
F. P. F . 

EQUIPAS PROVAVEIS 
Estão previstas as segulnt.es 

formações : 
ACADEMICA - Viegas; 

Curado, Belo, Vieira Nunes e 

Pausa no treino do Benfica 

O TORNEIO DO F. C. PORTO 
Nwna organização do F. C 

Porto e integrada nas Festas 
da Cidade, começou ontem a 
disputar-se no Estádio das An
tas a II Taça Cidade do Por· 
to, em futebol, com a partici
pação do clube orga.nizador, 
Boavista, Vitória <Guimarães> 
e Slovan !Bratislava>. 

!.". C. Porto e Boavista . dis
putaram wn agradável despi
que. Ganhou, por 3-2, o pri· 
meiro, resultado que prestigia 
os «axadrezados». extraord1nà
riamente combativos. contu
do, o clube das Antas tez ius 
ao triunfo, o quaJ se desenhou 
em. definitivo após o terceiro 
golo. O segundo tento dos boa
visteiros. registado no decli
nar do encontro, abona o seu 
IDdice competitivo. 

Os golos foram marcados 
por Alfredo, Nóbrega, Pinto, 
Chico e Teixeira. 

OS VIMARANENSES 
PERDERAM POR 
«COR NERS» 

O Jogo Vitória de Guima· 
riie&.Slovan !oi excelente em 

tudo, mas no seu começo. Não 
faltaram incidências variadas 
e interessantes. E correcção. 
O cheiro de embate de cam
peonato, ardoroso e viril 

o pior foi, porém, no segun
do tempo, qu..ndo Ioke põs 
cK. O.» o vimaranense Augus
to. Houve burburinho, inter
venção de dirigentes e, por 
fim, o árbitro Fernando Lei
te não expulsou o checoslo
vaco! 

Só nos quinze minutos fi
nais o Jogo readquiriu a bitola 
de inicio com júbilo geral. 

O jogo terminou empatado 
a wna bola e o Vitória desper
<;liçou o 2-1 quando o defesa 
Vencei substitUiu «in extre
mis» o seu guarda-redes. 

O desempate decidiu-se por 
«corners». O Slova.n tinha van
tagem ; 4-2. 

A Jornada prossegue ama
nhã com os encontros entre 
o Boavista e o Vitória. às 16 
horas, e F. c. Port<rSlovan, 
às 18 horas. Os primeiros dis
putam os 3.0 e 4.0 lugares, en
quanto os segundos disputarão 
o 1.0 e o 2.0 lugares. 

Gervásio; Rui Rodrigues e Pe
res; Mário campos, Manuel 
António, Néne e V. Campos. 

Suplentes: Brassard, Mar • 
ques, Rocha. Crispim e Bera.
fim. 

BENFICA - José Henrique; 
Malta da Silva. Humberto , 
Zeca e Adolfo; Toni e Colu
na; José Augu.sto, Torres, Eu
sébio e Simões. 

Suplentes: Nascimento, R111ul, 
J . Graça e Abel. Confiança na Académica 

FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA 
VISITE o STAND 

OFERTA DE 1 COP.O SUMOL 
POR CADA GARRAFA 
SUMO L tem a eor e o sabor natural do sumo que contém 

* 

OS CARROS DO CONCURSO DO «S. I .» rã°3 
ENCONTRAM-SE EM EXPOSIÇÃO NO ~ 

DATSUN 1000/4 PORTAS - Um tarro moderno, 
económico e familiar sem paralelo. Eis um dos três mag• 
níficos automóveis que «0 SECULO ILUSTRADO» vai 
sortear! 
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ENTREPOSTO COMERCIAL DE AUTOMóVEIS S. A. R. L~ ' ,; 
Av, Duarte Pacheco, 21 ·A-Telef. 68 51 75/6/7 /8- Lisboa 3 ' • 
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