
18 DE !UNHO DE 1969 ' DIARtO , P.I COI MIRA 

DESPúl<T() Discute-se o divórcio na Itália o A v110 
NO PROXIMO DOMINGO: AmanM na Arregaça 

ROMA, l'I - O deputado demo
cra:ta criltão Ettore Cal'Vi, atacan. 
do a proposta de lei do divórcio, 
Mlnnou hoje no Parlamento que 
ca ialvaaua.rda do matrimónio ~ 
de 1nteres.se da sociedade e do pr~ 
p:to Estado, e que cnão se tra.
ta a.penas de um assunto que diga 
!Interesse apenas a marido e .mu• 
lher». 

Todos os caminhos irão dar U ·- d C . b 
' ao «Jamor» mao e mm ra- Ca.lvi • outros parlamentares, 

QU.e se opõem ao divórcio, têm 
abordado o asswito nas duas ulti
ma.a semanas, durante o debate 
da lei que prevê que o divórcio sejn 
P6rmit1'do na Ibál:11\, em ceritas oon. 
dlçõe,. 

Contegulda a quallflcaçlo para 
a final da Taça, a Aoadémtoa, sem 
desourar o trabalho, nlo tem alte· 
rado o seu costumado horário ·d1 
preparaoto. 

A 'época foi longa e cansativa, 
a gora • neo1ssárlo1 16mentt, man· 
ter a forma que, allás, é exot1lente 
para o momento. 

Coimbra reJublla com o feito da 
eua equipa representativa e, tal 
.como nas trls edloõn anteriores, 
calrA em peso no Ettidlo do Ja 
mor para auxlliar ot brioeoa atle
tas e1oolares tmPtnha.dot numa 
luta deslgual, frente a autênticos 
proflnlon&11 da bOta. 

Todos os meios dl transporte ae 
rio bOnt, o que lnttrMI& aos des 
portl1ta1 oonlmbrloenu1 • estarem 
preunt11 na aranct. f11ta do fu
tebol l\&Olonal, na qual, esta 6po
ca, tomaria parte duu das agre 
mlações mais populares do Pais, 

As ffl)lrança1 de, trinta anos 
depois, 1 Aoadémloa repetir lssa 
1rand1 proeaa doe 1lgant11 de 
1931, do arand11 • at6 oom certo 
fundamento, mas a pr .. 1nça na 
final desst1 estÜdantes futebolls 
tas Já é um feito dl•no de realce 

Assim, aanhe ou perca a abrlosa» 
a alearla e lrreverlncla dos eatu 
d antes de Coimbra estarlo presen 

Benfica-Académica 
Da secção d.e 1':.itebol eia Aca.démlca 

com o pe<IIL<lo d.e publlcnção, recebe 
roos o seguinte comunlcacto: 

A secção de futebol da Associação 
Aca démica de Coimbra vem informar 
os seus a11oclaaos e aaeptos, que 1e 
encontram ã. ven da nesta &ecretarJa 
bllhetes para o Joio da final da. raça 
d e PortucaI eom o secutnte horãrlo 

- A partir de boje, das 14 ts 18 bo 
ra, e restantes dias A hora de expe
diente. 

- Encontram-se também abertas 
lnscrlç6es, no Turismo e na seeção, A 
flora de expedlen'te, para o comboio 
espedal, a Lisboa, or1a.nliado por esta 
•ecção de futebol, ao preço de 80$00 
por pes1oa, com o 5eCUUlte horário : 

Partida de Col.tnbra - Estação No
"ª• 7,45 horas; che1a4a a Lisboa -
l.ta Apolónia, 10,53; Partida de Llsboa 
- S.ta Apolónia, H ; che1ada a Coim
bra ·- Elltação Nova, 2,S3. 

Campeooalo Distrital 
da U Divisão 

Ribeirense, 0-Cruzense, 3 
Jogo no campo do RlbelrCnse, em 

caseis do campo. 
Perante razoA.vel as.slatêncla, e arbi

t rado pelo sr. Sa.lguelro SantOl5, au• 
,: Ulado peloa ars. s. Ba.rrelrl.nha..s e Tei
xeira, oa grupos alinharam: 

RmEmENSE - Barbeiro; Coelho, 
F onseca, Zé Vllão e J. VIIAo; Aniceto 
(Marques) e Pedro; Ll.8boa, Ferreira , 
Orlando (Waldemar) e Mota-. 

CRUZENSE - Vítor Nunes; Dias, 
Annando (ca.p.), Neves e Saraiva; Rei
naldo e F.g:berto; Allplo, Mârlo, Telxel
ra e Patriclo II. Fau.,tlno eub&tltulu 
Dias na segunda parte. 

Iniciado o desa!lo, os locaia !orça
ttun o ataque, trocando & bola com 
acert.o. maa aem concrettzaç!o. 

Aoa 24 minutos, depola de outras 
ocasiões perdidas, Patr!clo II conse
sutu Inaugurar o marcador, resultado 
Oo prlmelro tempo. 

Recomeçado o encontro, havia. um 
b'llnuto de Jogo, Teh:elra aumentou a 
contagem para 2.0. numa Jogada mu1-
1io oportuna, 

Aos 11 minutos, por intennédlo de 
:Allpio, multo Irrequieto e dl!lcll de 
dominar, conseguiu :fixar o reSUltado 
em 3-0, tlr&ndo qualquer hipótese de 
tecupera.ç!o para. o Rlb.elren&e. 

Aos 43 mJ.nutoe de Joio Allplo ati
rou Cortes remates t\ barra e aos pos
tes. falhando oa avança<los do Cru-
1:ense outru ocasiões de golo. Entre 
tanto o a.v&nçado-eentro do Rlbelren-
88 perdera de igual. modo uma oportu
llidade de ta.zer o ponto de honre.. 

Noa locais sobressalram: Bar.beiro, 
Coelho. Vtlão, Pedro, Lisboa e Mota, 
com o pormenor de o guardião largar 
frequentemente as bOia.s, embOra re
cuperando. 

Noa vlaltantes, todos nctuaram com 
e.certo, mostrando bom !lo de Jogo, 
tnereoendo realce: o guada-redes Ví
tor, Armando, Saraiva, Reinaldo e 
Al!pio. Os demais cumpriram. 

A arbitragem do sr. Salgueiro San
tos esteve certa. Procurou seirurar o 
Jogo e !ol oportuno nas auas adver
tências, em especial num desagulz11.do 
ent.re o guarda-rede& Barbeiro e o 
a vançado do Cruzense Mârlo. - (E.). 

tes na capital, dando,-lhes uma 
maior anlmaçlo • oolorldo. 

Entretanto, começam Já. a orga· 
nlzar-11 excuraGes de camionete, 
estando. também, abertas Inscri
ções para o oombolo especial que 
a seoolo dl futebol dot esoolares, 
em boa hora, resolveu levar a oabo. 

A11lm, tudo 18 conjuga para que 
a final da Taoa de 1969 resulte 
num autêntico festival desportivo. 

XADREZ 

SPASSKY 
novo campeão mundial 

MOSCOVO, 17 - O grande mes. 
tre l'\WlSO do xa.dl:ez Bor1& Spas.,ky 
tornou-.se hoje no novo campeão 
mundial de.ata. modalidade, a.o der· 
rotar o ti'tit.lm Tlg,ra.n Pet.rosym, 
numa. ardorosa disputa. que chegou 
até ao 20.0 dos 24 jo,os marcadoe. 

,Spa.s.5ky &'a.nhou o titulo com 12,5 
pontos, contra 10,5. - (ANI). 

-União de Tomar 
Integrado nas comemoraç6ea do 50., 

e.nlverairlo do União de Coimbra ro
llza-ae, amanhã, pela. 21,45 horu, no 
campo Eng.9 Arantea e OUvelr&, um 
encontro de futebol entN o Untlo • 
o Toma.r que eatt\ a aueclta.r natural 
expeotatlva. 

A equipa de Tomar, ortentad~ pelo 
~cnlco argentino, Otlcar Teleohea, deu 
excelente conta de si no Ultlmo O&m.• 
peonato Nacional •! !)Orla.ntoi natural 
se torna que ulata gr&nde curlotldt.de 
em ver qual a répllc& qut; oe UhJont.• 
tat, aaon. em excelente torm1, lhN 
poderio oferecer. 

Acont.ce, •Inda, que ».o con.zt• D&• 
banUno deverão alinh&r doit dOI HUI 
re!orçot para a próxima 6_poca, Mauutl 
JOMJ e Vletn., ambof oedld.oe pelo Ben• 
íle& e que a equipa da cArre11ava,1o, .... 
ri reforçada com elemento& de reco
nhecld.r. ca.tegorla. 

Ma.i. um excelente especUculo tm 
perspectlva • dar maior brilho M Jà 
notã,·ets testas da comemoraolo dM 
cBodu de OUro• da popUl&r e tlmpi
tlca cole-ctlvldade contmbrloenae. 

«o divórcio é wn ta.ctor nega
ti"lo no quadl'O geral do bem es
tar da Cormmidade. A lllstituição 
d&. tamilla, atrave.ssa um período 
muito crltlco na Itália e oe politi
C<iS par.tJdárle)S do divórcio são, em 
PU-te, responsárvels por ta4 sltu.e,.. 
ção» - al'iumenta-se, contra a lei. 

Calv1 pediu a rea.itzação de um 
rererendo para se aaber, com ver
aaae, te a I tià:úa quer ou nlo quer 
o divórcio. 

Os =~ mquériwo á opinião 
publica indicam que os italianos 
votariam contra o divórcio, embo
ra haja mW.tos que optariam pela 
aua introdução ~Ob uma fom1a U
mt·tada, 

Vai ser instalado 

CENTRO DE APRENDIZAGEM 

do mini-basquetebol 

um polígono de acústica 
submarina 

na ilha de Sama Maria 
* ComeS'a hoje, 4 funcionar no Pavilhão tio Estádio 

Univmitário um CENTRO DE APRENDIZAGEM 
DO MINI-BASQUETEBOL. 

O «l)ládo do Governo» publicou 
wn decreto-lei que insere dlspost. 
ções destinada& a possibilitar a exe. 
cuçã.o do a.corda firmado entre <>& 
GovernOI do Canadã, da Fn\nça., 
da. Republtca Federal Alemã., da. 
I tálla, da Holanda, do Reino Un i
do, dos Estad03 Unidas da 1\?nérl· 
ca e de Portugal para. a 1n.Stala.
ção de um polia-ono de acústica 
submarina na Uha de Santa Ma. 
ria. (Açores). 

* Todo$ os jovens que desejem iniciar-se nesta moda
lidade, poderão comparecerJ munido, do respectivo 
equipnrn,nto. RO f!!: !'ilhão do 11 Universitário», dai 
10 as 11 e d.as 16 às 18 horas, pois ali encontrarão 
o material indispensável e os respectivos monitore, . 

O NOSSO BOlHIM 

DO TOTOBOlA 
Continua a servir de pano de 

fundo do Totobola a Taça cc Ribel· 
ro dos Reis», que é multo bem 
achada para os concursos das Apos
tas Mútuas Desportivas em face 
da lrregularldaide patenteada pe
las equipas concorrentes. 

Dlficll de acertar nos resultados 
dos Jogos, oomo é bem do conhe
cimento geral. Nós apresentamos 
a nossa habitual sugestão, basea
da em cálculos feitos através das 
classificações dos olubes que figu
ram no boletim desta semana. 

Que lhes parece 7 

Espinho-TirsenS< •.• ••. 11 1 1 
Penafiel-Leixões •...•. .' 2 
Braga-Guimarães ..... . t 1 

!:;:::~r·::.,;;;~··::::1-11; 
Covilhã-A. Viseu ••••. .11 
Gouveia-Lamas . ........ -1--1-
Leõ~s:Oriental. .. .•••••• X 
Marit1mo-Benlrca •.•.•• 1 ---Belenenses-Atlético .•. • X 
Sesimbra-Seixal ........ 1 
Lusitano-Montijo •• ••• . 1 
Luso-CUF •.•.• •••••••••• 2 

EXCURSÃO AO FUTEBOL 
Final da Ta{a de Portugal 

B lN f I C A-A CAD (MICA 
A Agência de Viagens «oLIVEl· 

RAS TUR.ISMO» dentro do espíri
to de colaboração, com o Ex.mo 
Públlco e a A. Académica, que já 
lhe é h ab itual , organiZa Excursões 
ao Estádio elo Jamor, com parUdas 
no Sábado e Donúngo ao preço de 
Esc.: 90$00 por pessoa, aceitando 
inscrições só até às 10 horas de Sá
bado. Todas M inscrições devem 
ser feitas na Agência de Viagens. 

Informa também o Ex.mo Públl· 
co que pode forn~cer passagens de 
todos os géneros para os J ogos ln· 
ternaclonais que a Assoc1ação Aca
démica venha a re'l.llZ.:'lr n o Estran. 
geiro. 

Programas e itúormações na 
Agência d e Viagens «OLIVEIRAS 
TURISMO», A~. Femão de Maga 
lhães - T ele!. 26719 .... Coimbra. 

ESPERAMOS POR TI 

Sociedade ColumllÕüla 
de Coimbra 

CONCURSO DE VIANA 
DO CASTELO 

Realizado em 15/ 8/1969 

Pombos inscmo5: 132 - Média. 
p/ mtnuto997,90 - 59,874 k.m./h .. 

Deodoro Penicheiro - 1.0, 2.0 , 3.0 , 

4.0 , ª·º· 10.0
, 11.0

, 12.0
, 13.0 , 14.0

, 2õ.0 , 

26.0 , 30.0 , 31.0 , 35.0 e 45.o; Bela:nlro 
d'a casta, 5.0 , 9.0 , s2.•>, 33.º e 44.0 ; 

J . Camilo de Sequeira, 6.o, 16.o e 
28.0 ; David de OHveJra, 7.º, 34.0 , 

37.0 e 39.0 ; Avelino & Barreira., 1i,.o, 
21.0, 23.º, 40.o e 41.0; JOfJé da C06-
ta, 17.0 , 27.0 e 49.0 ; Roque M-a.rtirui, 
lS.o 42.º 46.o e 47.o; J osé Gonzaga 
M. Silva., 18.0 , 38.0 , 48.o e 50.o; Joa
qubn Teixeira, 20.0 e 29.º; Serallm 
AssônÇão, 22.º, 24.º, 36.º e 43.º. 

Classificaçlo geral 

1.0 - Deodoro Penlcbeiro, 1.173 
pontos ; 2.0 - J. Cam.iJ.o de Sequei. 
1-a, 1.159; 3.0 - Avelino & Barrei
ra, 933; 4.0 , José da Costa, 787; 5.º 
- J osé Gonzaga M. Silva, 706; 6.o 
- Belmiro Costa, 733; 7.o - Sera.-
Mm Assunção, 705; 8.0 - David de 
O!diveira, 579; 9. 0 - J oaquim Tei
xeira, õ71; 10.0 - Armindo Biu·. 
reira, 528; 11.0 - Reinaldo dl:I. Con. 
ce1ção, 489; 12.0 - Roque Mar
tins, 125; 13.0 - Osma.r Duarte, 
76; 14.0 - António Coelho, 14. 

****** ***** ****** .. .. * Leia os ANUNCIO$ DE * * SECÇAO do nosso jdrnal. * * Nesses PEQUENOS * * ANUNCIO$ há-de, por * * força, encontrar alguma * * coisa que lhe Interesse * 
* * ***************** 

O pagamento das obt'Qa de cana. 
trução, apetrechamento e manu
tenção das instalações está a car
g0 do Ooverno dos EstadOs Uni
dos da Américe... O Oovemo POl'• 
tuguêa garantln\ a &UQrda, 6egu
rança. e protecção das 1nstalaçõea 
localizada.a em Llsboa e na llha de 
Santa Marie., e colaborará. na ob· 
tenção da dados oceanoná.ftcas e 

.batimétriCOs neces.sârlos á 1nstaJa. 
ção do mesmo l)Olfgono. 

focontro de Responsáveis 

da O~ra de Previdência 

e formação de (mpregadas 

Domésticas 
Nas instalações da Casa de -San

ta. Z1te.. nesta cidade começaram 
ontem, de manhã os trabalhos do 
I Encontro Na.clonai de Assisten
tes daquela Instituição, e da I Se
mana Nacional de Estudos pnro 
Dirigentes e Responsáveis do Obra 
de Previdência e Formaçã0 de Em· 
pregadas Doméstlcas, a que assis• 
tem cerca de duzent:0s pessoas. 

A sessão da manhã de cntem 
tol preenchida com um tema apre• 
sentado por D. Guilhermina Maria 
Vieira da Ro::ha, que tratou de 
problema., fundamenta~ da empre
gada. doméstica nos campos reli
gioso, moral, profissional e eco
nómico-social; seguiram-se sessões 
POr grup0g para debate do tema 
tocado. A tarde, o cónego dr. João 
Mnrque8 Rosa, dissertou sobre o 
tema ILUZ no Evangelho do Con
clllo Vaticano II e doutrina. social 
da Igreja), em relação cmi o te
ma. doa trabalh06 da manhã. Se· 
gulu·se novo deb8.te por grupos, 
encerrando-se 0g trabalhos d0 dla 
com uma. concelebração. 

Final da Taça de Portugal 
ACADÉMICA -BE NF ICA 

DOMINGO . 22 DE 1·u N H O 
A C. P . organiza, em colaboração com a «Associação Académlcn 

de Qoimbi-a» um comboio especial de Colmbro. a Lisboa (Santa Apoló· 
nla), e volta, no dia 22 de Junho, por ocasião do ctesafio de futebol 
«Académica.Benfica», ao preço de 80$00. 

Partida 

ceroa das 

HORARIO APROXIMADO 

de Coimbra 

...... . .. . .. .. 7h45 

Partida de Lisboa 
(Santa Apolónia) 

cerca das .. 2.ihOD 

Bilhetes à venda na sede da Associaçã0 Académica, de Coimlmi 
e na estação de Coimbri. 

No entanto, a maioria padaffien.. 
tar é favorável é. tn.s·tltulção do 
divórcio. 

Ca.lcuta-.&e que o debate prossiga. 
durante maia dua.s semanas, pelo 
menos, antes de a Pl'OJ)OSta. ser vo
tada.. Se assim, suceder, a lei se
guirá para o Senado que J)Oden\ 
emendá-la. • 

Vão, portanto, decon-er ainda aJ. 
giuria meses até uma solução fl. 
nal. - CANI ). 

AVIÕES 
da Base Aérea 4 vão proce

der ao rastreio do atum no 

mar do, ÂS'ore, 

ANGRA IX> HERO!SMO, 17 -
Dlllgênctas etectuadaa pelaa Dele
gações nos Açores do Grémlo dos 
Armadores da Pesca do Atum, no. 
meadamente pela Delegação de 
l\lllfi ilo ltêfüfimô, av,beã a. Ylã
se Aérea f , das La.Jes, vão proce
der ao rastreio de cardwnea de 
~~ nu é&'uaa do arquipélago, -:-

DO ANO DOIS MIL 
MOSCOVO, 17 - A tercelra. ge

ração do a,vlão de long'O curso, um 
aparelho que poderé. transportar 
mil passageiros a. 10 mil knn./h. e 
a uma altitude de 30 quUómetl'OS, 
voará no ano 2000 - disse Alex.il 
TuJ)olev, filho do construtor An• 
drei Tlij>olev. 

Na opinião de AlexiS Tupolev -
um dos construtores do «TU 144», 
o «concorde» soviético - aquele 
a vlão do futuro terá 20 metr06 de 
altura. Os passageiros !ado o seu 
acesso em 6 mínutos atra..vés de 12 
portas. 

Durante o trajecto só poderão 
ver curtas111etragens. 

«Faa.'1la.ro. o tempo para. um filme 
grande, uma vez que, em duas ho
ras, o avião estará nos Anti.podas, 
- a.c:1:escen:tou 'Iupoev com:luln.do: 

<&n'i. prec'lso, a.inda, prepe.rai· 
motores: capazes de levantar e mau .. 
ter em voo o futuro giga.ntle, mas 
tudo .se resolvenb. - <F. P .) . 

Em CANTANHEDE o cD!Ar1o de 
Coímbru enconwa._ t. venda no 
BAR NECAL. 

CHIMI-GlACI. 
BÍYIIA 

AVISO IMPORTANTE 
AOS PROPRIETÁRIOS DE MAQUINAS DE GELADO 

OU DE «SOFT ICE» 

1 nformamos que o Creme-Clace Bévita, fórmula 
Internacional de fabricação Portuguesa, é vendido pela 
nossa firma em rigoroso· exclusivo, nos bem conhecidos 
pacotes de plástico, Invioláveis, directamente aos de
tentores das máquinas de gelados e de «Soft Ice 
Cream». 

As imitações que surgiram no mercado, muito 
embora tenham copiado a expressão Creme·Clace, não 
são equivalentes em valor nutritivo e não têm incor
porado o ·célebre Iogurte Express Bévita, de tão conhe~ 
cidos efeitos sobre a saúde das populações, sobretudo 
das crianças . 

-*-

O Creme-Clace Bévita é fornecido com garant ia 
de controle bacteriológico permanente, estando isento 
de saborizantes sintéticos, corantes ou conservantes 
quím icos. 

diese PRODUTOS DIETÉTICOS, LDA. 
AV. DA REPÜBLICA, 46 R/C • TEL. 76 7141 • LISBOA 1 

t 
Piedade dos Anjos figueiredo· 

Faleceu 
Eduardo Júlio de Flauelredo; Alberto da Natividade sua esposa 

o. Emllia doS Anjos Figueiredo; seu filho José de Figueiredo Ferreira CES· 
tudante Universitário) e mais famllia cumprem o doloroso dever de P8f'" 
tlclpar a todas as pessoas das suas relações e amizade de aue foi Deus 
servido chamar à sua divina presença a sua extremosa esposa, mãe, 
sogra, avo e parentes, 

A urna com a saudosa extinta encontra-se depos itada a partir das 
11 horas de hoje dia 18 na Igreja de Slo José (ao Calhabé) devendo rea.
liza,...se pelas 13 horas a sua tras1adaçlo em Auto-fúnebre para Pinhel, 
(tenla da sua naturalidade, (onde se realizarão os actos funeb~s findos 
os quais ficará d2pos1tada no cemité rio Municipal de Pinhel. 

Coimbra, 18 de Junho de 1969, 

Trate. a. Agência Funerá.rla J. MOITA 
Couraça de Lisboa 63 tele!. 25021-23072 - e noite 94206 


