
DESPORTO 
Cartaz de Domingo Desportivo 
A FINAL DA «TAÇA» TAÇA PORTUGAL 
não será transmitida pela TV 

A F. P. F., numa comunicação 
aos órgãos de Informação, in
forma: 

«Para conhecimento geral, infor
ma-se que o j'ogo da final da «Taça 
de Portugal», que se realiza no prô
ximo domingo, no Estádio Nacio
nal, entre as equipas do Sport Lis
boa e Benfica e da Associação Aca
démica de Coimbra, não será trans
mitido, em directo, pela Televisão 
contràriamente a boatos e notíci:is 
que têm circulado nos últim0s 
dias.» 

Benfica-Académica 
-Final no Jamor 

--TAÇA «RIBEIRO DOS REIS » 

Os jogos de amanhã 

Com os jogos correspondentes à 
6.• jornada, prossegue amanhã a 
disputa da Taça «Ribeiro dos Reis)), 
na qual estão interessados 40 clu
bes. Os encontros, a disputar nos 
campos dos clubes indicados em 
primeiro lugar, são os seguintes: 

Grupo A - Espinho - Tirsense, 
Varzim-Salgueiros, Penafiel-Leixões 
(15.30 h.), Braga-V. de Guimarães, 
Boavista-Leça. 

Grupo B - Valecambrense-Peni
che (li h.). Covilhã-Acad. de Viseu, 
Gouveia-O. de Lamas, Sanjoanense. 
.rrarnagal, Beira Mar-Torres Novas. 

Grupo C - «Leões»-Oriental, Tor
reense-Sintrense, Sporting-Alhan· 
dra, Marítimo-Benfica, Belenenses· 
-Atlético (10.30 h.). 

-Grupo D - V. de.Setúbal-Barrei-
rense, Lusitano-Montijo (10.30 h .), 
Luso-Cuf. 

Amanhã à tarde, no Estádio Na. 
cional, joga .. se a final da •Taça 
Portugal». São finalistas, Benfica 
e Académica que pela terceira vez 
se defrontam na final da prova,. 

Na primeira, há 30 anos, saiu 
vencedora a equipa dos estudan
te., por 4-3; na segunda, há 18 
anos, triunfaram os «encarnados» 
por 5-1. 

Nos referidos dois jogos ternos 
portanto, uma vitória para cada 
lado, pelo que o encontro de ama
nhã se aipresenta como que de de· 
sempate. 

Ganhará o Benfica? Ou antes pe
lo contrário, será a Académica a 
vencedora? 

Difícil será formular o prognós
tico não só porque se trata, ~ 
realidade, de dois dos · melhores 
conjuntos nacionais como nisto 
de futebol e entr~ eQuipas· de va

lor nivelado, problemático -se tor
na prever o vencedor. 

Seja como for, o que interessa , 
é que na •festa do ' futebol» este' 

Entre parêntesis, a hora de iní
·cio dos encontros. Os restantes jo- - jam presentes dua'.s turmas que 
&os estão marcados para as 17 h. dignificando e prestigiando o po-
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Ora, depois de se levantar, havia acendido o lwne, en1 seguida tinha 
Ido dar de comer aos cavalos, ao mesmo tempo que o Dl3jor e o barão 
saíam da cama e vinhrun aquecer·se. 

- Hás-de saber - dizia o major - que não estamos mais adian
tados que no primeiro dia? 

- Ora essa! 
- O Imbecil do Baptista, empregou toda a sua Inteligência em fazer 

pular desporto, saibam ser dignas 
uma da outra, fornc.::cendo ao pú
blico o espectáculo que> a «Taça» 
merece. 

Que o vencedor seja o melhor 
conquanto no rectângulo e dentro 
das quatro linhas a correcção es
teja sempre presente. 

Estes os nossos votos. ·-N,4 CJONAL DE JUNIORES 

2.' «mão» das · meias - finais 
Amanhã, no · Estádio das Antas 

e no Alvalade, disputa-se a segun. 
da «mão» das me:es·finais do ·•Ná
cional» de Juniores, com os jogos 
marcados para as 10.30 horas. 

Nas Antas - F. C. Porto-A. Aca
démica de Coimbra (1-1). 

Em Alvalade- Sporting-V. de Se, 
túbal (2-1). -
: Entre pa'rêntesis, os résultados 
Obtidos nôs encontros da primeira 
«mão», realizados no passado d'J· 
mingo. --CICLISMO 

li Grande Prémio S. l. S. 
-SACHS 

Organizado pelo Sangalhos Des- . 
porto Clube, disputa.se àmanhã, o 
II Grande Prémio S.I.S.-SACHS, 
destinado a profissi::mais que con
ta com duas etapas sendo a pri· 
meira, na distância de 185 quilÓ· 
metr9s, com partida às 8 horas, de 
Anadia e chegada a Sangalhos e 
a segunda, de 10 quilómetros, com 
início às 18 horas, na pista de ci· 
clismo da Bairrada tSangalhos) a 
disputar por séries de 10 <,arre
dores. 
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RESUMO 
das diferentes 
competições 
efectuadas ontem 

• . BASQUETEBOL 

Grande Torneio da A.B.L. - Fe
m:inino - Completou-se a primei
ra jornada da fase final. Em Al
gés, rlefroniararn~se a ejuipa local 
e o CDUL. As «universitárias.o ven· 
ccram por 25-20. 

• FUTEBOL 

Taça Cidade do Porto - 1.' jor
nada: Guimarães-Slovan, 1-1 e F. 
C. Porto-Boavista, 3-2. 

No encontro Guimarães-Slovan, 
por se ter registado um empate, 
houve necessidade de se recorrer 
ao desempate por «comers». Este 
veio favorecer a equipa checoslo
vaca, por 4-2. 

Amanhã, às 16 horas, jogam Vi
tória de Guimarãe3 e Boavista 
p~ra apuramento do terceiro clas
sificado. 

A final é disputada, às 18 h., en
tre o F. C. Porto e o Slovan. 

• HOQUEI EM PATIN S 

Disputou·se, onte~. a última 
jornada da Taça «Rogério Futs~ 
cher», tendo.se verificado os se. 
guintes resultados: Sp. Torres
-Cascais, 2-7; Salesiana-Física, 2·1 e 
Paço de Arcos-Sporting, 4-1. 

O Paço de Arcos com esta vitó
r:a ficou em posição para coquis· 
tat: o troféu. Tem ainda um jogo 
em atraso contra o Cascais a rea
Jizaf na próxima segunda.feira. -PUGILISMO AMADOR 

,A selecção de Lisboa que de
fro11tará a de Burgos 

Em reti'ibuição da visita da se
lecção de Lisboa de pugilismo 
amador a Miranda do Abro-Es
panha, desloca·se à nossa capital, 
'no próximo dia 28, a selecção de 
Burgos, que defrontará a selecção 
lisboeta. 

Da selecção de Lisboa fazem 
parte os seguintes pugilistas: 

Francisco Realinho, do Rio de 
Janeiro; Manuel Dores e Lacueva 
Carvalho, do Estrela da Amadora; 
José Saraiva e Tavares Pereira, do 
Sporting; Carlos Almeida, indivi
dual. 

A sessão efcctua-$e no Pa"ilhão 
da Amadora e inicia·se às 21.30. 

saltar a ponte do desllfadelro, e Isso sem proveito algum . 
Em piimeiro lugar não era Raimundo que chegava a galope ... ----- E em segundo lugar, disse o barão, o cavaleiro só teve o susto. 

O cavalo encabritou-se, deu uma volta e tomou a tomar o caminho 
por onde tinha vindo. O senhor Ollveiros teve apenas que dar uma 
boa galopada para voltar a Bois-Lambert. Se Baptista não achar novo 
meio de se desembaraçar de Rahmmdo ... 

- Tudo fica perdldo, disse o major c.om toda a frieza, dado o caso 
que eu não veja a menina de Guérigny hoje mesmo. 

-Porquê? 
- Tenho cá uma Ideia, disse o major, 
E bateu na testa. 
- Oh! - exclamou ele - daria não sei quanto, para arranjar 

um disfarce, apropriado às circunstâncias ... 
Enquanto o major falava em dlsfarce, ouviu.se na rua o estrépito 

de um macho, e uma voz fanhosa que d izia: 
- Quem dá para o convento da •Pierre-qui-vire»? 
O major foi pôr-se à porta, e à primeira claridade do alvorecer, 

avistou o irmão pedinte do convento. 
- Começa muito cedo o sea giro, meu padre, disse-lhe o major, 

cwnprlmentando-01 enquanto o macho, que estava concerteza acostu-
mado a isso, parou à J)Ortta da estalagem. · 

O padre coITeSpondeu ao cumprimento. 
- Engana-se, senhor, disse ele, não começo o giro, acabo-o, pelo 

contrário. 
- Como? Pois pede de noite? 
- Eni rigor não; mas venho de Auxerire, e viajei toda a noite a pé, 

atrás do macho. Estamos ambos muito cansados. 
- Aqui tem para o seu convento, disse o major, dand0-lhe cem 

soldos. 
O frade chegou a sacola e respondeu: 
- Deus lhe pague! 
- Entre, irmão, tornou o major, aque.ça·se unt pouco ao lume e 

beba wn trago. 
- Não vale recusar - respondeu o frade. 
Prendeu o macho a wna ar&ola de ferro que estava chumbada 

NOTICIAS EM POUCAS LINHAS 
A Comissão Adrn;nistrativa do 

Sporting da Covilhã reuniu-se, on· 
te:m, com os seus associados, a 
quem expôs o que 1~m sido a sua 
activirlade, desde que tomou pos
se <los destinos do clube, em Mar
ço do corrente ano, quando já se 
desenhava a queda para a III Di
v;são, que não foi possível evitar 

A Comissão nas suas d<".dara
ções formais propõe.se não conti-
1:uar, procurando interessar os só
dos no sentido de que em fins 
Cc Julho, os corpo,; gerentes vol· 
tem à normalidade administrativa 

8 A selecção nacional de Luta 
que vai ciisputar. na ' próxima 

semana, com a França e Man·o
cos, a «Taça Oceana», será assim 
formada: Leonel DU3rte, Luís Gri· 
lo. Borges Cí,irvalho, Joaquim 
v;eira~ João Margaça, · Pimenta de 
Sousa, Adriano Morais, . António 
Galantinho, Joaquim de Oliveira, 
Augusto Costa Ou Américo Santos. 

O 0 ,- Conselho Jurisdicional da 
,F.P.F. réuné-se hoje ·às 21.30 

a fim -de prosseguir no estudo do 
futuro Regulamento de Disciplina. 
Serão também distribuídos os se-

guintes recursos: do Belenenses, 
a propósito do Torneio Ibérico; 
da Associação de Futebol de Se· 
túbal (um «caso» apresentado pe
lo Rosairense) e do árbitro Sal
vador Garcia, castigado pelo Con
selho de Disciplioo.. 

e No Pavilhão Gimnodesportivo 
da Associação Académic~ da 

Amadora, realizou-se, ontem, a 4.• 
sessão dos torneios de Prepara· 
çãc e Iniciação de 1969, organiza. 
dos pela Federação. 

Efectuaram-se as provas do Tor
neio Iniciação e T•Jrneio de Pre
paração. 

e Segundo nos informaram, o 
treinador Jean Luciano, que se 

s::1be estar em negociações com a 
Académica, deve ir assist ir ao de· 
s.:fio da final da Taça de Portu
gal, entre: o clube q_u,~ pretende os 
seus serviços e o Benfica. 

Jean Luciano já 1raba.lhou por 
duas vezes em Portugal e, na se· 
gunda, conseguiu urna excelente 
carreira no Vitória de Guimarães. 
.. ~el;lsa-se que as negociações en· 
tre os dirigentes de Coimbra e o 
conhecido treinador de.correrão 
no princípio da próxima semana. 

HOJE 
.I.NIVERSARIO - Do Sport M, 

gés e Dafundo - Motonáutica, pro
va de resistência, a realizar no rio 
Tejo, defronte da Doca de Belém, 
às 16 horas. Às 21 horas, ginástica 
no Cinema Stadium. 

ANDEBOL - Campeonato Nacio,. 
nal da 2." divi.5ão - Sr.• da Hora· 
·Académica. Nacional de Juniores 
- F, Holanda-Académica, às 21 ho
ras no campo dos primeiros. 

ATLETISMO - Grande Prémio 
de Lisboa, no Estádio da F.N.A.T., 
às 15.30. Torneio organizado pela 
Associação, com a colaboração da 
C. M. L. e que terá a presença de 
alguns atletas estrangeiros de ca
tegoria internacional . 

BASQUETEBOL - Grande Tor• 
neio da A. B. L. - Femininos -
Sintra-Algés e Atlético-Encarnação, 
às 21.30 horas, nos campos dos pri
meiros. 

FUTEBOL - II Taça da Cidade 
do Porto - F. C. Porto-Boavista 
e Slovan BratislaVa - Guimarã·es, a 
partir das 20.30, no Estádio das 
Antas. 

FESTIVAL FEMININO - No re
cinto da Liga de Mgés, às 21.30, 
com exribições de ginástica, judo, 
esgrima e hóquei em campo. 

HóQUEI EM PATINS - Tor
neio Aberto de Infantis - 6.• jor· 
nada - Oeiras-e. Ourique, P. Ar· 
cos-Sintra e Bcnfica-F. Benfica. 

- Campeonato de Iniciados -
Oeiras-C. Ourique, Sportin-Cuf, P. 
Arcos-Si.ntra e Benfica-F. Benfica. 

- Campeonato de Juvenis -
Física.Parede, Oeiras-e. Ourique, 
Sporting-Cuf, P. Arcos-Sintra e 
Benfica-Cascais. 

Todos a partir das 21.30 horas, 
nos rinques dos primeiros. 

- Campeonato de Juniores -
Oeiras..C. Ourique, às 22.45 horas, 
em Oeiras. 

T1,.NIS DE MESA - Taça •Dia 
Olímpico» na categoria de séniores. 

VOLEIBOL ·- Campeonato Na, 
cional da Divisão Honra - 9.' Jor· 
nada - Leixões-Técnico, CDUP-5.• 
classificado do Porto, N. Ginásti
ca-F. C. P. e Benfica-Sp. Espinho, 
todos às 21.30 horas;· nos campos 
dos primeiros. 

- Nacional da I DiVisão - Ac. 
Coimbra-St.• Tirso e L. Ginásio
,Fiães, ambos às 21.30 horas. 

AMANHÃ 
ANDEBOL DE ONZE - Cam

peonato de Lisboa - C. N. O. C. 
A.-Cova da Piedade, às 10 horas, 
no campo do Restelo. 

ANIVERSARIOS - Do Sport AI· 
gés e Dafundo - Pesca desporti
va inter-sócios, às 9 h. e regatas 
para todas as classes, interclubes, 
às 10.30 horas. 

BASQUETEBOL - Grande Tor
neio da A. B. L. - Juniores - fase 
final - C. D. U. L.-Carnide, Be>n· 
fica-Cif, às 9.30 horas. 

- Grande Torneio de Juvenis 
- Sporting B-Sacavenense, C. D. 
U. L.-Belenenses, Física A-Mosca
vide, às 10 horas, nos campos dos 
primeiros; Sporting A-Queluz, Ate
neu-C. Pia. e Física-Nacional A, 
Carnpolide-Nacional B. 

HóQUEI EM CAMPO - 4.' jor
nada do Campeonato Nacional, F. 
Benfica-Atlét ico e Ramaldense-F. 
C. Porto, às 10 horas, nos campos 
dos primeiros. 

CICLISMO - Prova de Prepa, 
ração da Associação de Lisboa, 
para amadores séniores e junio
res, às 8 horas, partida da 2.• 
circular do C. Grande, 150 quiJó
metros. 

T!?.NIS DE MESA - Taça «Dia 
Olímpico», provas finais nas Cal
das da Rainha, para seniores, às 
21.30 horas . 

VOLEIBOL - Nacional da Di, 
visão de Honra - C. D. U. P.-Téc
nico e N. Gi.nás,tica, às 16 horas 
e Benfica-F. C. Porto, às 17.30, 
Leixões·S.º classificado do Porto, 
às 21.30 horas, nos campos dos 
primeiros. 

- Nacional da 2.• divisão -
L. Ginásio-St. Tirso, e Ac. Coim
bra-Fiães, às 16 horas. 
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