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1 O ZELOSO 
CONSELHO 
DE DISCIPLINA 

Atento ao seu papel 
de zelar pela discipUna 
no ambito da F. P. F., 
o conselho da d ita 
(disciplina) puniu o 
treinador Costa Perei
ra com o pesado casti
go de três meses de 
suspensão. O delito da
quele treinador fo i o 
de se referir á actuação 
de um árbito - em en
trevistas concedidas a 
jornais desportivos -
com expressões consi 
deradas injuriosas. 

GUIMARÃES-SLOVAN I 
AMANHÃ, NO ESTÃDIO DAS ANTAS 
• O TORNEIO .INICIA-SE COM O JOGO F. C. PORTO-BOAVISTA 

Não deixará de mere
cer a atenção de espe
cialistas de Direito es
te assunto. pa.ra escla
recer se cabe á Federa
ção, onde não tem a.s
sento representante do 
Sindicato dos Treina
dores, punir de tal for
ma um profissional. O 
que se pretende agora 
salientar, no entanto, 
é este elucidativo pas
so do acórdão proferi
do pelo Conselho de 
Disciplina da F. P. F.: 

te. •. a verdade é que 
o praticainte, o dirigen· 
te ou o técnico de qual· 
quer modalidade, não 
pode alhear-se, em mo· 
me1nto algu'\\I, dos prin. 
cipios de correcção des· 
portiva, sem a qual ee 
nega a própria eseên· 
eia do desporto.• 

Muito, muito bem. 
Simplesmente, o mes
mo conselho que baseia 
a l g u m a s das suas 
actuações na le itura de 
jornais desportivos e 
que considera que •o 
pr.aticante, o dirigente 
ou o t écnico não pode 
alhear-se ·em momento 
algum dos principias 
de correcção desporti
va• não funcionou 
(falta de temvo?J num 
recente e conhecido in
cidente em que foram 
intérpretes um dirigen
te (da Federação) e 
um treinador (da Fe
deração! e ofendido 
um jornalista. Ai, e 
embora o caso viesse 
relatado não só nos jor
nais desportivos mas 
em vár ios outros. o 
Conselho ficou - se 11as 
covas. 

M. Z. 

O F. C. do Porto volta a organi;;ar, este ano, o Tor
neio de S. João, prova que a época passada, na sua 
primeira edição, teve por vencedora a Académica de 
Coimbra (este ano também convidada mas que não. 
pode estar presente devido á sua participação na Taça 
de Portugal). 

O clube organiwdor, o Boavista, o Vüória de Gui
marães e Slovan de Bratislava, são os grwPos partici
pantes que, por varwdissimas razões, podem propor
cionar o êxito ambicionado pelos organiza.dores nesta 
prova dotada com a taça Cidade do Porto e incluida 
nos festejos do S. João, iniciativa que este ano excede 
em encar.gos a ordem dos 600 contos. 

Os «axadrezados• porque subiram de d ivisão, as 
duas ou·t<ras portuenaes, porque tiveram excelente com
portamento no uU>mo campeonato nacional e os che
cos porque venceram a ultima e importante edição da 
Taça das Taças, conatituem atributos válidos de inte
r esse e expectativa que está a rodear o torneio. 

No primei~o dia, amanhã, 
ás 20 e 30, defrontam-se 
no primeiro jogo o F . C. 
do Porto e o Boavista. Os 
4'axadr·ezados• r e c e n tes 
vencedores dos «azuis e 

brancos> na homena.gem 
aos primeiros, não encon
traram c-ertamente dest a 
vez as facilidades daquele 
d esafio. O F. C. do Porto 
quer estar presen te na fii-

NATAÇÃO EM ALGtS 

AS ESCOLAS DE QUATRO CLUBES 
APRESENTARAM OS SEUS «PRODUTOS» 

Oorn a ,partic41>açfo de na· 'l JJUas (.A.hgé<;) , 1 m 5,6 s; 2.'. 
d adoN>S das e.sco1'a1S do AI· Ru i C!Ja;u·dino (Piied:ense). 
gé8 e Daf,oodo, Benfka, Pe- l m 31 s. 
<l<t'()\l;\lOIS e S. F. U. A. P.iie- 33 m bruços - l.'. Oa.rlos 
dlense - ifa.lta.ram, iPOrta.nto, Bairnha (.AJ~s) , 37.5 s.; 2.", 
a"l!'r€sentanre., do Nacional Pa·ufo Sil!va ( Bfc .) , 4-0,9 s. 
d.e Natação, Belen€Jilses e Oi· 66 m costa.s - l.', Ca,rl<>s 
mentos Tejo - a .Assooiação Ba1nreo:U·os (Al@'és). 1 m Z7,4 
dJe Natação de Lislboa ll"ea.li· s; 2.' , Ca!tlos Diooísio (,AJJ. 
zou, 001tem, na pioo'na d e gés), 1. m 37,1 "· 
.AJ!iglés, o seu T<Jtrneio d>e Ju- 33 "' livres - 1.', Oau•.Jos 
ITTiho, ire&e<I"Va.clo a jov1€1ns de Biainha (A]\gés), 3411 s; 2.', 
8 ,, 9 ooos. Ca,rlos Ore€!l>O (Ped.). 34,3 s. 

Do ipr-Olglrama cMsta.vam 66 m bruços - l.' , Uwis 
12 ,prwas, das qiuais n <>ve Clia1ud1!1no (Piedense), 1 m 
fonaim ga.nhas pelos 1PeK!1U•e· 30,5 s ; 2.', Rlllii Olruuidilno 
mos nad•ad<>r"' do Algés e (Ptied.<>nse) 1 m 37,4 s. 
D a f iu 1n d o, 1P"rbe1J1100ndo as Nas provas ~emLni1J1as: 
irestantea vitónias aos jovEt1s 33 rn bruços - 1_., Maria 
do Benfica, do Poorouços e Orisli.-ia .A.l'll'es (Al,gés) 43,7 
da A:rtfistiica Pie<lense, q;uie s; 2.', OriE~lina Casinhas 
diestJe mOdo Olll1iimairarn a l'au· (Algés), 44 " · 
1n•ião. 66 "" cootas - l.'. Susia.na 

Os ,.esu.itados das !Provas Feima (A!!gés), 1 a:n 20,6 e; 
maooullin.as !aram os seguilin- 2.', Al>:la Pooroao (Ped.), 1 m 
~~ •~s 

33 m costas - l.' Pawlo 33 m, livres - l.', !Juósa 
LO[>.., (Bfc .). ~.1 s: 2.', Ca.r- .Ma,~gan,hda (,AJl,gé&) , 44.9 s; 
,Jos Santos ( . .AJ!igés). 38 s. 2.', Ana OdsHn-a P iires (,Bf.), 

66 m livres - 1.', Orlia1ndo 45,2 s. 

A ACADÉMICA É FINALISTA 
66 m, bntços - l.', Sus·a· 

l!la Feirra (Algés) . 1 nn 30 s; 
2.·. A.Lda Reis (Algés). 1 m 
45,l s. 

COIMBRA VEM PASSAR 
33 m, costas - l.'. ~for,iia 

JoSé Lam.as (!AligélS), 3-1,5 s; 
2.', '!1eoe€a Rilbeüro (Al,gés), 
38,2 s. 

O DOMINGO EM LISBOA 
66 m, li~wes - l.'. .AJlda 

Pooroso (1Peid.). 1 m 7.2 s; 
2.' , Alda Pais (iA~s). 1 m 
H ,5 s. 

A presença da equ~pa da 
Académica n a fi n a l da 
Taça de Portugal no p ró
ximo domingo no Estádio 
Nacional, começou já a re
flectir-se no quotidiano da 
vida coimbrã. 

Com efeito n umerosa fa
lange de ,a~oio á ~urma 
estudaint!l prepara a sua 
deslocação a Lisboa. Orga
nizou já um comboio espe
cial cujos lugares irálplda
mente se esgotar am o qu e 
obrigou a acrescen tar mais 
algumas carruagens à com
poslç_ão. Pois mesm o assim 
logo foram vendidos os 
respectivos bilhetes. 

E estão também mobili -

zados mu itos automQ,vels e 
cam ion etas para a d nva
são> d o J amor. 

Entr etamto a equipa da 
Académ ica efectu a e s ta 
tard·e n o Estádio Munici
pal o seu h a bitual treino 
de con Junt.o e só d eaiois 
deste é que o trei1nador 
Fran cisco An d rade In dica
rá quais os jogadores que 
dever ão deslocar- se a Lls
boa. Além d isso ainda n a
da fo i d ecidido quan to a 
estágios , m as 1Pen sa- se qu e 
os f utebol!sias escola.res 
Irão passar os dias que .an
tecedem a. fin al, con cen
trados n a Curia. 

COMBIN 
ASSINOU 

PELOMILAN 
MlLAO, 18 - (F. P.) 

- Nestor Combin 1o
gará na próxima épo
ca pelo Milan. O anti
go avan()ado-centro da 
equipa de França assi
nou ontem o cont~o 
qtie o_ liga aos actuai s 
campeões eurO))eus. 

nail e portanto todos os es
forços fará nesse sentido 
preca.vendo-se para qua.1-
que r sur,presa e tudo lev1a 
a crer que o consiga, não 
obstante a oposição que 
J>Ossa ofer·ecer-lhe o Boa
vista. 

Fonseca, um novo guarda-redes benfiquista 

FONSECA NO BENFICA 
• PEDRO PREFERIU CONTINUAR NA CUF 

O s egundo jogo da pri
meira jornada su,gere ou
tras cogltações qu.e assen
tam fund·amentaJmente nia 
l:noerteza quanto ao vence
dor. O Guimarães com um 
sistema de jogo mais em 
habilidade do Que em for
ça enfrentará um ctmjun
t<> p r edomlnantlem·enite 
prático, sem enfeites, que 
actua mais em força do 
que em jeito, com o senti 
do d irecto na bal>iza adver
sária. D a d isseme lhança de 
sistemas o mais produtivo, 
embora m enos vistosos, 
parece ser o dos oh.ecos. 
Dai p orém á sua presunú
ve1 vitór}a há uma certa 
dife r ença. Duvida, por·tan
to. quanto a.o vencedor 
que, tudo leva a crer, de
frontará o F. C. do Porto 
na Una!. 

Do domingo, as equipas 
vencidas da primeira jor
!ll.ada defrontar-se-ão ás 16 
ihoras e as vencedoras d es
c u tirão a vitória no tor
!ll.eio, ás 18 horas. 

Ao füun de a!Jwradas diJ,J.. 
gência.s qwe vêm da étl>OC!a 
tJransacta, o p iro metedo"' 
.gua.rda.a'eides F<ln&eeiá, do 
Leixões, é ,pil'áticameinte jo
gador do Belllfjilca. 

Coon ~Jto Q:ueir o ~t.eib<>
lista quer o c!luJbe de Mato
si.nlh<is coocol'dlairam oom a 
1pirOIPOsta dos «·emoamados»: 
1000 c<>nto.s iPáJra o LeLxõca 
e 500 contos IP'""" F'Oinseca. 

A coneordância da.s paa-t.es 
;,n te<"essadas n.a brainsiferên· 
eia dave-se, COl!ltuxlo, á pOsl· 
ção asswmida peilo dn <litgita.
do piresLdiente da dLrecção 
do Leixões, GolUJV1ela Raan-OS, 
que c<>ooicionou a acétação 
do c ango á ef..ctiV1a1Ção da 
cel(]Jêncda do jo,giad'oo" uma 
11'.atrnein tJe 09 d :iirigen tes. 

Pedro continua na C.U.F. 
Ao con trámio do qiu.e tudo 

!J)a.recia in dicair, f'IMt.~o coo~ 
tilnua.rá a <"€1J)resentaa- na 
piróx.im1a temtI>Omda á eq'U!i· 
pa do Desportiv<> da Culf. 

Paira €6ta reV'iit·aivO!lta con
tJr~buiru uma nova p.ro,posta 

CICLISMO 

REALIZA-SE A 20 DE JULHO 
O «li GRANDE PRÉMIO S. I. S. SACHS» 

Numa organização do San- de con Lagem do prémio de 
gala10s De&porto CI1ube dispu- montanha. 
ta--se no dia 20 d-e Julho o Assim aqu ela com.petição 
"II Grande Prémio S. I. S. comporl.ará cinco metas _que 
Saohsll, em ciolismo. contarrf' para aquele prémio: 

A prova é disputada em .

1 

a primeira instalada na ser· 
duas eta,pas sendo a primei- ra da Arrábida (2.• catego
ra d<> 18~ quilómetros dispu· ria) na primeira eta,pa en. 
tada em linha , no seguinte tre Sintra e Setubal. Na 
percurso: quarta tirada entre Portale· 

Anadia (junto ao jardim), gre e as Penhas da Saude 
V<>ndas da Pedreira, Curia, haverá diuas contagens: a 
Mealhada, Coimbra (cruza. primeira na ser-ra da Gardu
mento da Adémia), Geria, nha (3.• categoria ) e a se
Tentu1ga1, Montemor,.:.ç:>-Veliho, gunda nas Pen!has da Saude 
Figueira da Foz, T ocha, Mi- (l.• categoria). 
ra, Vagos, Ilihavo, Gafanhas, Na 5.• etapa, disputada pe· 
Vagueira, Co.sta Nova, Barra, lo. sistema de contra-relógio 
Gafanha da Nazaré, Aveiro, entne a Covilhã e a Guarda 
Eixo, Travassô, Mourisca, inclLLi-se outra contagem: no 
Agueda, Avelãs de Caminho, Alto de Santa Oruz (2.• ca
.1.lalapo.sta (B ico), Sangal!hos. tegoria) e no derradeiro tro-

A partida está marcada ço entre Viseu e Porto no
para as 8 horas efectuando- vamente os corredor.., pon. 
-se depols às 18 horas na tuarão para o <prémio da 
pis{a de ciclism·o da Bairra- montanha• na passagem da 
da a seg>Unda et!lJ)a da cor· serra do Caramulo (2.• cate· 
rida em séries de 10 corre- go"ria). 
dores que daTão dez voltas Enll'etanto anuncia-se para 
à pista na distância de dez a vé<\pera da corrida (dia 
quilómetros. 124) uma reunião ás 19 ho-

ras dos delegados das equi-
11 GRANDE PRÉMIO pas concorrentes e que s?o; 

PH 1 LI PS 
1 

Amlba_r, F . C. Porto, Benfrca, 
SporLmg, Coellma, Gmásw 
de Tavira e Sangalhos. Uma 

Também a organização do 

1 

hora de1Poi~ (ás 20 horas) oo 
II Grande Prémio PhilLps organizadores reunem-se com 
que se disputa de 25 a 29 de 1 os representantes dos órgãos 
Junho divulgou já os locais de Informação. 

fAl Conta Juventude 

~ BANCO DO ALENTEJO 

dos dimi@en te6 mufiistas ao 
tfluoobolistia., paira a 1wo1r:roga
ção dQ [>ra~o <lo re.sipecti.vo 
contrate> mbma base de <:<>m 
contos ipoo- temipo,ra.da. 
vee qiue esta Vlem possibili· 
t'air a.o c !Jultle o indl~eneálve-1 
desa.fogo OCOirtóm.ico. 

Eil tretanto Fonseca foi jã 
suJbmetido em Li..<fuoa á wm 
exame mMi.co. l[)>ello depGirta· 
meonto cl1!I1ico do Benfica·, 
cujo <'5SUl1ado satisfez intei-

Corpos gerentes 
do Clube Desportivo 
de Pedrouços 

Em recen t.e assembleia gé
ral do Clube Desportivo de 
Poorouço.s foram el<>itos os 
corpos gerentes da colectivi
dade para " ano de 1969 cuja 
constituição é a seguinte: 

Mesa da assembleia geral 
- presiden le, ~lanuel Lope<; 
Peixoto; 1.0 secretário. José 
Gom:es de Araujo; 2. 0 secre
tário, An tónio Eduardo d<> 
Mato.s Rodrigues. Conselho 
f iscal- presidente, J1ulio Ro
cha Borges; secretário, L uís 
./\Jves Miguel; relator, _Albcr . 
to Cunha; suplen!,es: Ern i!>
to Rosánio Cadaval da Rocha 
e Américo OS\'aldo Esteves 
dos Santos. D irecção -pre
sidente, Am érico Jorge Bur· 
nett Lapido; vice;presidente, 
António dos Santos: 1.0 se
cretário, Francisco Bapüsta 
Sá Ruivo; 2.0 secretário, Jo
sé Augusto Alves da Silva; 
tesoureiro, Manuel de Morais 
Carvalho; vogais: José Brás 
DuaTte e António da Coota 
Barradas; suplentes: Antó
nio José Salgueiro Rego e 
Helder Filipe Gomes Neto. 
Delegados á Federação Por
tuguesa das Colectividades 
de Cultura e R ecreio - Efec· 
tivo, OoLávio die São Marcos 
Gaspar: suplente, Augusto 
do Nascimento d"Assunção. 

HOJE À NOITE 
NA'fAÇÃ.Ü - Torneio do 

54.' ainbversáuúo do Sp()ll1. Af
gés 1e Daifuooo (ii·n terei ul:>es), 
2.' jomada, na piscina dJe 
Aligé8, ás 21 e 15. 

NO PO·RTO 

BILILµt - «Taça Francis
oo ca.rvalho» - Jogos a par
tLr das 21 e 15, na sala do 
Café Ceuta. 

-«Taça José J aime» - Jo
gos a partir das 21 e 15, no 
CMé A1stóri·a. 

TflNI1S DE MESA - Tor· 
nei'O P-OiPular de Juvenis: Mi
ragai1a -C. P . de Natação e 
Contumil-J'az e Sossego, i<>
gos a partir das 21 e 30, nas 
salas dos pdmeiros. 

DIVERSOS - Assembleiia 
geral do- Leixões: As 21 ho
.ras n-0 salão nobre do Orfeão 
de 'Matosi.nhos para aprecia
ção do reilatório e contas do 
exercício de 1968 e eleição 
dos novos corpos gerente6. 
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