DESPORTO
BENFICA-CU
F
AVolJ~àltália
; • e1n b1c1cleta

e Sporting-Academ1ca ~fte~i:;:~yu~:rd~x(~:~~i:;:
nas meias finais da Taça
ping»

Efectuaram-se ontem nas depen-

e dos campos da primeira elimina-

dências da A.F.L., os sorteios das

tória da segunda fase do Campeo-

meias-finais da Taça de Portugal

nato Nacional de Juniores. Sor-
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HOJE
ANDEBOL - Reunião na Associação de Lisboa para completar a
lista dos novos corpos gerentes, às
21.30 horas.
ATLETISMO - Grande Prémio
da Feira do Ribatejo, num circui-

to de 5.000 metros, em volta do re>
cinto da feka, para atletas populares, corporativos e filiados, com
início às 20.30 horas.
HOQUEI EM PATINS-Torneio
Aberto de Infantis - 2.• jornada:
Salesiana.Sintra, Oeiras-Benfic.a e
Sporting-P. de Arcos, 21 h., DOS

campos dos primeiros.
Distrital de Iniciados da A.
de Lisboa - 2.• jornada: Salesia·
n~Sintra, Física..F. Benfica, 21;
Oeiras-Benfica e Sporting-Paço de
Arcos. 21.30 h.
NATAÇÃO - Inscrições para o
Torneio de Preparação da Associação Distrital, até s 22 horas.
TÉNIS DE MESA - Campeonato de Faro de Seniores (equipas):
Faro e Benfica A-Faro e Benfica A
o Imortal-Náutico, nas mesas dos
primeiros, às 21.30 horas.
VELA - Reunião da assembleia
extraordinária da Associação Naval
de Lisboa, para tratar do problema
da fusão do Clube Náutico de Portugal, às 21.30 horas.
VOLEIBOL - Campeonato Nacional Feminino: Benfica-CDUL, às
19.30, no Liceu Gil Vicente.

AMANHÃ
ANIVERSARIOS - Do Clube
Atlético de Campolide - Torneio
de Basquetebol, Juvenis - Beofi·
ca-Casa Pia e Cruzquebradense-Campolide, a partir das 21 horas,
no seu campo.
Do Clube Atlético de Queluz
- Torneio Aniversário em Basquetebol, às 21 horas, no seu Parque
de Jogos.

ASSEMBLJ!IA GERAL Do
Sporting de Braga, para eleição
de corpos 11erentes, às 21 horas.
BASQUETEBOL - Curso de ÃT·
bitros, Marcadores e Cronometristas, às 21.30 horas, na sede da Comissão Central.
GINASTICA - III Semana Nacional de Ed. Física, às 21.30 horas, no Pavilhão da Ajuda.
FESTIVAL GIMNODESPORTI·
VO - Promovido pela Escola Téc·
nica Francisco Arruda, às 10 horas,
no ginásio da Escola.
TÉNIS DE MESA - Nacionais
da I Divisão - Zona Sul-Lisboa,
às 21.30 horas, e Zona Norte-Porto,
às 21.30 horas.
Campeonato Individual de
Senhoras - nas mesas do Ferroviário, Avila, Combatentes e Benfica, às 21.30 horas.
VOLEIBOL - Nacional da divisão de Honra - 5. do Porto-Sp.
Espinho, às 21.30 horas.
I Divisão - G. Figueirense-.
-Académica, às 22 horas.
0

CICLISMO - O Grande Prémio
do F. C. Porto - 1.' etapa, circuito das Antas, 9 quilómetros, às 21
horas.

PÁGINA 14

teios estes efectuados na presença dos represen tantes dos clubes
interessados naquelas competições.
Eis os resultados dos referidos
sorteios:
TAÇA DE PORTUGAL:

Sporting-Académica
Benfica-e. U. F.
«N.4CIONAL» DE JUNIORES:
F. C. Porto-A. D. Fafe
Académica-Boavista
Vi tória Setúbal-Caídas
Sporting-Lus itano V. R.

Os encontros da primeira «m!io»
realizam-se no próximo domingo
nos campos dos clubes indicados
em primeiro lugar, salvo qualquer
acordo em contrário dos interessados.

SAVONA, 3 - Golpe de teatro,
na Volta à Itália: o camisola rosa,
o belga Eddy Merckx, foi descias·
sificado por se ter revetado positlvo o «controle» «an tidoping» a
que fora submetido . à noite, no
termo da 16.ª etapa, Parma-Savona.
Excluído do «giro», o antigo
campeão mundial já não alinhou
na 17.& etapa Savoua-Pavia.
A equipa do Grupo Desportivo
Faema também não alinhou, em
co nseql!ência da desclassificação
de que foi alvo o seu chefe de fila
Eddy Merckx.
A pa rtida para esta etapa foi
dada, aliás, com cerc:, de uma hora de atraso sobre o horário previsto, em virtude de os corredores terem protestado junto da organização contra a exclusão do antigo campeão do mundo. Feiice
Gimondi. que passou a ocupar o
1." lugar da classificação, re-

cusou-se
rosa.

a

envergar a camisola

O dinamarquês Ole Ritter
venceu a 17: etapa
O dinamarquês Ole Ri tter venceu a 17." etapa da Volta à Itália
em Bicicleta, cobvindo os 182 quilómetros em 4 h e 3R s, à média
de 37,912 quilómetros por hora.
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NOTÍCIAS EM POUCAS LINHAS
No campo de Jogos de Chão de
Loureiro si tua do na Charneca do
Lumiar, realiza-si! amanhã, a partir das 21 horas. um festival desportivo, que começa com um. encontro entre as equipas de Juniores de futebol do Sporting, recente vencedor do torneio de Roubaix, e do Clube Desportivo de Ar·
raios, seguindo-se um jogo de futebol entre equipas fernL'1inas.

e

A F. P. 'Basquetebol marcou
para o dia 8 do corrente, em
Ilhavv, às 10.30, a final do Campeonato Nacional <la II Divisão
da modalidade, sendo adversários
o Belenenses e o Ginásio Figueirense.

FIXE BEM
Para tratamento de iiczernas se,
cos lmpingens. mfecções de Barba
(Sicose) e outras doenças de pele.

SAMETIL LIQUIDO
Vende-se em todas as farmácias

e Disputou-se ontem a última
jornada da fase preliminar do
Campeonato Nacional àa I Divisão
(Zona Sul) em Voleibol com o encontro L. Ginásio-Fac. Ciênc;as.
A vitória coube à turma dos «ginasistas» por 3-1, d~pois de uma
partida de bom despique.

e

O Belenenses recebeu o jogador Adelino a fim de t ra tar da
sua situação com vista à próxima
época.

Acedendo à vontade do jogador,
os dirigentes «azuis » resolveram
autorizar AdeHno a regres~ar a
Luanda no final da temporada entregando-lhe a carta de desobrigaç5o.

e

Para o «Torneio Aniversário•
do Cascais, a equipa local defrontou o Parede, tendo sido der·
rotada por 3-4.
A anteceder este encontro defrontaram-se as equipas de veteranos do Cascais e do Benfica.
Triunfou a turma da casa por 4-3.

PARA O SEU AUTOMÓVEL
COM MONTAGEM IMEDIATA NAS NOSSAS OFICINAS
Conta-Rotações
Bancos de Competição
Capacetes
Manómetros pressão óleo
Cintos de segurança
Volantes Madeira
Volantes em Coiro
Capas para Faróis
Termómetros água
Buzinas de todos os tipos
Grande sortido de faróis
Vários formatos de espelhos
Rádios cMotorola» totalmente
Jantes especiais
transistorizados para todas
Cassetes
as marcas
Reprodutor de Cassetes
Escapes «Abarth»
UMA ENORME VARIEDADE DOS MAIS RECENTES EXTRAS
FAÇA-NOS UMA VISITA E GOSTARA COM CERTEZA

AUTO PORTUGUESA, LDA.
Rua Rodrigues Sampaio,a 50-A -

LISBOA -
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,O VIANENSE ESPERA.
o resultado das conclusões superiores
VIANA DO CASTELO - Em
Viana do Castelo não arrefeceu de
modo algum a excitação causada
pelas conclusões dos cliirigentes da
Federação Portuguesa de Futebol
após o problema do Campeonato
Nacional da III Divisão que surgiu com o jogo Vianense-Riopele
- jogo que o «Vianense» ganhava
por 2-1 aos 16 minutos finais da
partida e cujo resultado garantia
ao olube viainês o regresso à I I
Divisão e que por enlusiasmo na
marcação do 2. 0 golo levou alguns
assistentes a entrairem no rectângu!o de jogo para ,~to.ria.- jogadores locais mas que serviu de pre-

texto ao «célebre• árbitro Salvador Ga.-cia para terminar o en-

contro ...
Depois da exposição apresenta-

da pelo Sport Clube Vianense em
trabalho do dr. Alberto Oliveira
e Silva, todo o Alto-Minho aguar
da com justificada ansiedado
o r e s u 1 ta do das conclusões
superiores. Há no entanto, sem
dúvida, tuna fortíssima esperança
de que o caso «Vianense-Salvador
Garcia» seja resolvido favoràvelmente ao clube da linda cidado
minhota, sem t.ibiezas e doa a
quem doer.
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Vai realizar-se oII Torneio
de Tiro aos Pratos
de Moimenta da Beira
MOIMENTA DA BEIRA, 2 Para comemorar o seu 24.0 aniversário vai o Clube de Desporto e
Recreio de Moimenta da Beira
realizar no próximo dia 22 de Junho, domingo, o «II Torneio de
Tiro aos Pratos de Moimenta da
Beira •, que, dado o êxito alcançado no ano transacto e o elevado
número de prémios, promete despertar o maior entusiasmo.
O Torneio consta de uma prova
para atiradores do concelho e li·
mitrofes (pou1e de 15 pratos, distância de 5 metros); de uma pro~
va de ensaio (poule em 10 pratos,
distância de 5 metros). a cujo
voncedor será atribu ída a «Taça
Comércio de Moimenta da Beira»;
e de uma prova de horu·a (poule

em 30 pratos, distância de 10 metros). O primeiro prémio da pro,
va principal será constituído pela
«Taça Câmara Municipal de Moí•
menta da Beira• e por uma Hbra
em ouro.
Al ém de outros prémios cm dinheiro, os a tiradores classificados
a seguir receberão diversos troféus, entre os quais a «Taça Gr6,
mio da Lavoura», «Taça Adega
Cooperativa,, «Taça Externato ln•
fante D. Henrique», «Taça Casa do
Povo», e ainda objectos de arte
e reg.ionais. Nesta Prova de Hon•
ra, para o atirador do concelho ou
dos concelhos vizinhos, melhor
classificado, haverá também uma
taça.
No final, proceder-se-á à arrematação das armas. - C.
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OS HERDEIROS FALSOS

72

Mas estava absordo, e a sua distracção não lhe permitlu ouvir
uma só palawa.

De repente deixou o fogão e aproximou-se da mesa de costura
diante da qual Branca e a senhora de Bertaute estavam sentadas.
Havia sobre a mesa livros e jon1ais.
O jovem barão sentou-se ao pé de Branca e rasgou a cinta do
«Conslitutionneb, dizendo nwn tom que diligenciou tomar Jovial:
- Vejamos um pouco em que alturas vão os negócios de Itália,
Vou faze r diligenciar para tomat' gosto à pohtJca.
A senhora de Bertuat levantou-se.
Seria por d isc rição e quereria deixar o senhor de Saunleres fazer
com toda a liberdade a corte à sua Jovem prima, ou obra.ria sob o lm·
pul,o dum outro sentimento?
J! diflcll dizê-lo.

O facto é que se levantou e dirigiu-se com naturaUdade para o fogão, aproximand(rse deste modo da marquesa e da senhora de s~u.

rueres.

Como já dissemos, a mesa de costura, estava na extremldade da
sala, e a sala do castelo de Orgerelle era imensa.
Branca não largara a tapeçaria em que trabalhava, e parecia não
dar pela presença do prhno.
Apesar de que o seu conhecimento durava havia apenas dois dias,
Branca de Guérigny e Raul de SauniCres tratavam-se pOr primos.
Ora Branca, sobretudo desde a véspera, depats de ter tornado a
ver o formoso desconhecido do cbosque», nada receava tanto como
um colóquio com o barão, colóquio que devia, segundo supunha, dar
lugat' a uma respeitosa declaração.
Durante alguns núnutos, Raul percorreu o jornal que tinha na
mão; depois colocou-o em cin1a da mesa, e inclinou-se para a menina
de Guérlgny.
- Minha prima ... - disse ele em voz muito baixa.
Br anca levantou os olhos e encarou-o cheia de inquietação,
- Fala inglês? - tornou ele.
A pergunta nada tinha de incendiária, Branca respirou.
- Quase tão bem como o francês - respondeu ela.
- Eu também.
-

Ah!

- Sua mãe talvez também saiba? ..
- Oh! A mamã não sabe nem uma pa1avra.
- Também a minha. E a senhora de Bertaut?
- Ainda menos. Mas pGrque faz uma tal pergunta, meu primo?
Raul respondeu em inglês:
- Porque queria falar-lhe de coisas que devem ficar entre nós.

Tels. 47496 . 54026
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