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o grande jogo das meias-finais 

A EDUCACÃO FÍSICA , 

NO FESTIVAL D A JUVENTUDE 
Quatro mil füiados da M. P ., 

ecr. revoadas de pequenas espe
ranças. evoluc-ionaram · ontem 
sobre o relvado do Estãdio 
Nacional para concretizarem 
mais um Festival da Juventude. 

rnãria não foi esquecida . Ainda 
bem! 

Cerca de mil e quinhentas 
ginastas das classes ma1s novas 
da M. P. orientadas r;elas pro
fessoras D . Maria Amélia Elvas 
e D. Maria José de Oliveira 
exibiram-se, seguidamente, em 
colorido e vis:oso esquema no 
vasto reclângulo que já pare. 
eia pequeno para tanto movi. 
mento. 

Efectua.m-se amanhã os j<>
gos da 2.a. mão respeila.n tes 
às meias-finais da 'l'a~a de 
P ortugal (futebol). Lisboa não 
terá nenhum encon tro, apesar 
de ter dois represen tantes. O 
Benfica Yai ao Ba rreiro e o 
Sporting desloca-se a Coim
bra. Horas dos começos dos · 
desafios: 18 h. e 17 h .• respec
tivamente. 

Todas as secçõe.s desportivas 
da M. P~ esLiveram re presen
tadas .no desliile. Breves mo
mentos volvidos começaram as 
e.x.ibições. Mais de 400 1ovens 
do ensino prim ârio. dirigidos 
pelo professor Hélder Matos. si. 
wêtrkamente dispostos no rec
tângulo~ executaram fases de 
~m esquema de bom efe :to, 
num conjunto de sincronizada 

da Taça de Portugal ;:1.;:.z;~; ~~~~~~~ ,, 
O professor Reís PJnto, or .. 

ganizador do feslival, düígJU 
uma classe de rapazes (cerca 
ele 150) em exer;;íc1os com bar. 
rotes q ue terminaram com um 
gmasta no cimo de cada bar
role, pelos outros sere :.eguro, 
ao alto. 

O intervalo serv.iu ·.para colo
car _ puc lodo o re1vado deze
nas de paralelas, tapete, mini· 
tra mpohns e, na p1sla,. a mesa 
alemã. 

Diante do resulta.do eonse- . 
truido pelos «encamadosn l5-1J · 

nã o é de crer em êxito, quan 
to a recuperação, do G rupo 
Desportivo da C. U. F ; M as a. 
tarefa dos visita ntes será, por 
certo, diferente do que se ve-
rificou há oi to dias na Luz. 
O em:bate, 'Como _quer que se-

---- --------. ja, po4e proporcionar a,.gradá · 

RÂGUEBI 
INTERNACIONAL 

vel espooláculo. 

A Académica. qne venceu, 
em Alvalade, por 2-1, figura 
como fa.·vo.rit~ mas .sem reu
nir a totalidade dos votos, a. 
despeito de se Dão .subesti
mar a. influêncla do .ambieu-
te. Os ~«leões>i , que revelam 
um notório débito rreatizadnr. 
terão de ser explícitos ues~c 
capitulo., s.em deseararem tam ... 

AUCKLAND, 14 - A Nova 
Zelândia venceu o Pais de 
O a!es, em râguebi, por 33-12, 
no encontro disputado n o 
Eden Park, em Auckland. -
(A.N.I.) 
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.A DMINI~TRA ÇA. O 
PAGAMENTO DO JWRO DE OBRIGAÇ6ES 
JIELllTIVO ao l . 0 s.EMESTRE DE 1969 

São avisados .os portadorei das seg.rintes <:>briga~ de que 
11 pagamento do juro relativo ao f.º Semestre de 1969, serã 
elOi.11.uad<> a partir de 1 <1e Jlllho de 1969, .aos p~ abaU'.o 

flMISSAO cC. P., 4 % - 195b 
Esc. 20$00 - para .os tíulos nominativos 

blilícadcs: 
EMISSÃO cC.~., 4~ %-1954,. 

Esc. Z2SSO - para os títulos nommativos 

EMIS.UO cG~IUES, 5 %-18\Hiil 
Esc. 1SS2,6 - para os tit1los ao portador 
S.c. 1$93,6 - para os tít1los ao portador (registados) 
Bac. 1$91 ,S - para os tit1les 111ominativos 

EMIMAO cGUJMARAES, 4 li % - 1905• 
Esc. 1$37 ,4 - para oc Utdos .ao portador 
Esc. 1$74,2 - para os Jltilos ao portador (registados} 
Esc. 1$72,2 - para os titllos 11omínativos 

WISSÃO cMIRANDELA A BRAGANÇA, 4 ~ %-1903111 
Esc:. 1$37,4 - para· os uulos .ao portador 
Esc. 1$74,? - para os thllos ao ·portador (registados) 
'Eec. 1$72,2 - para os thslos nominativos 

O pagamento efectuar-se.t na Sede, todos OI dias 6tels, 
lelille 111 11 às 13 e aos sába4os desde as 10 às 12 horas o no 
lia» f!onsecas & Burnay, ª' P.ot11o. 

Llsb~. ll do Junho de 1~9. 
O CONSEUIO DB ADMINJSTRAÇAO 

bém a orga nizaçã o de fensiva. 
O con tra-.a taque da Académi- 1 
.ca, e ont orm e s e viu. é mliito 
reprodutivo. 

As torma çõei;.: rl f'Vf"m <ser as 
seguint es : 

Eq uipa s p rov.a•t<•.> 
A C AD E MI C A - Viegas; 

Cura do, Belo, Vieira Nunes e 
l\la.rques; Rui Rodrigues e 
Gervásio; Má rio Campos, Ma
nuel António, Nené e Vítor 
Cam]lOs. 

Sl'ORTING - Damas; Pe· 
ª"'° Gomes., Arma.ndo 011 Ale · 
xan6re Baptista , J osé Carh•s 
e Hilário; José Mora.is e P&
dras ; Chico, Lourenço, Ma ri
nho ·e Oliveira Duarte. 

G. D. DA C. U. F . - Alhi· 
nho; Bambo., Vítor Marqu~s. 
Medeiros e Castro; Pedro e 
Sério ; Vieira Dias, Cap itão
-Mór, Monteiro e Arnaldo. 

BENFICA- José Henrique; 
Ma.tia da Silva, Humberto 
Coelho. Zeca e Adolfo ; Toni 
e Coluna; J aime Graça, Abel, 
Eusébio e Si.mõ.es. 

ENCONTRA-SE. EM LISBOA 
A convite do Governo por

tuguês, encontra-se desde on
tem, em L!Sboe., o dr. J oão 
Havelange, presidente da Con
federação Brasileira dos Des
por to• e gr,.nd e amigo do 
nos.90 P aís. Desportlste, dos 
m!Ws ilus.t;res, ele foi o inspi
rader dos Jogos Desportivos 
Luso-Brasllelros, cuja próxima 
edição se efectuará em Julho 
próximo. 

Aguardado no aeroporto pe
lo dr. ;Jorge Moreira, Que re
presentava o subsecretário da 
Juventude e Desportos, e por 
várias 'Ind ividualidades, o dr. 

tário d<1. Juventude e Despor
tos. 

Abordado pelos jornalistas 
sobre os J ogos Luso-Brasilei
ros, d isse estar confiado rio 
êxlto dos mesmos por propor
cionarem um saluta-r convívio 
entre as Juventudes dos dois 
países. 

Na próxima segunda-feir·a o 
presidente da C. B. D. almo
çará com o director-geral dos 
Desportos, o q uai se ausen tau 
hoje de Lisboa para ir tomar 
parte no acto Ina ugural do 
novo pavilh ão gimnodesportl· 
vo de Vlla Real. 

J oão Havelange, que é tam • .-----------
bém presiden te do «Comité» 
Olímpico Brasileiro, deslocou
-se ao Estád io Nacional onde 
por breves mane.ntos assistiu 
ao Festival da Juventude. A 
noite. jan·tou com o subsecre-

J. AGOSTINHO 

Nestes aparelhos exibiram-so 
com des treza e corre.ela movi· 
m en tação, alentos à oneai.ação 
av professor Reis Pinto, ma·ia 
de cem ginastas se~ecc1onados 
de várias escolas e liceus. 

Os a lunos da Esoola Eugénio 
dos Santos sallaram com arrojo 
e decisão na cama elástica, in·· 
tegrados no quadro de destreza 
e vualidade assistidos pe.o pro. 
fessor Serpa Brandão. Os 14 
alunos q uli.! sallaram em mesa 
alemã encerraram com o me
lhor realce as e.xibições. 

Cerca de 650 senhori.nhat, 
d1r.igidas pela professora D. Ma
n a Fernanda Ne"to, execmaram 
esquema de riúno e agilidade do 
muito agradg. 

N,OTÍCIAS DO FUTEBOL 
cm 15.0 na 1.ª tirada 
da Yolta ao Luxemburgo 

LUXEMBURGO, 14-0 cl· 
clista holandês Evert Dolman 
ganhou ontem a primeira tl· 
rada da Volta ao Luxembur· 
go, em bicicleta, para profi s
sionais. Cobriu em 3 horas 
55 minutos P trmta segundos 
os 160 quilómetros entre a ca· 
p!tal e Bettemburgo. 

O professor Reis Pinto di· 
rig iu uma classe educaliva (mu. 
s1cada ) de rapazes do ciclo pre... 
para tó ri<J e o festival terminou 
com a seguinte alegoria deli· 
neada no relvado por cerca do 
! SOO ginastas: ao centro, em 
frente da tribuna, a esfera amú.. 
lar (ra pazes), em cuja base ra.. 
parigas de sa ias e toucas azuis 

\;,!. blusa branca. rente ao solo, 
fo= avam a palavra PORTU· 
GAL. 

L. C. 

Qumito, que da Académica 
se transferiu para o B ele
nenses, jd compareceu no 
Restelo para tomar con
tacto com os companhei· 1 

ros do seu novo clube 

'º Repentinamente, Costa Pe-
r eira resolveu que os joga· 

dor.es do o. D. da e. U F. en
trassem em estágio, depois ele 
haver decidido o contrárlca 

.e Semedo, gua.rda-rec!es do 
Vila Real de Santo Antó

nlo, está a prestar provas no 
Estádio ela Luz. 

• Pode dar-se como certa a . 
transfer ência de Murraças. 

do Atlético par a o Barrei· 
rense. 

• O treinador Angelo esti 
em negociações com o Por

t lmoneme. 

esereva na 
mini 
MESSA 

• O Sporting Farense pediu 
«emprestados» ao Sporting 

Clube de Portugal os jogado
res Veiga, Arm.ando Luis e 
Porfirio. 

• Pela qualificação para a 
finai da «Taça» cada jo

gador do Benfica receberá 
1500$00. 

• O j o g o BraslH·nglaterra 
foi presenciado por 110 000 

espectadores que proporciona· 
ram a receita de 588 mU cru· 
zeiros novos. 

• Marrocos e a Tunlsia em-
pataram a duas bolas para 

o «Mundial». o jogo era de 
desempate e o prolongamento 
não o decidiu. A eliminatória 
resolveu-se pôr sorteio, saindo 
beneficiado Marrocos. 

o 2.0 foi o .seu compatriota 
Cees Zoon!jebs, no mesmo 
tempo, e o 3.0 Jules Van Der 
Flaes, t ambém com o m.esmo 
tempa. Seguiram- se E d y 
Schutz, do Luxemburgo, e 011. 
bert Bellone, da França. 

O português Joaquim Agos
tinho foi o 15.o, com 3 horas 
57 minutos e 42 segundos, por
tanto, com mais 2 minutos e 
12 segundos do que o vence
dor. 

LER MA IS 
N O TIC IAR I O 
N O a E XTRA • 

TRÊS TREINADORES 
NUM CURSO EM FRANÇA 

Na próxima segunda-feira, 
par tem para França, onde vão 
frequentar um curso da es· 
pecialid ade, os treinadores 
Orlando Ramin, Manuel de 
Oliveira e Manuel Barros, que 
foram indicados pelo Sindl· 
cato Nacional dos Treinado
res. 

A expensas suas, seguirão 
para o mesmo pais, a meio da 
semana, J osé Fernandes e 
Fernando Vaz, dirigentes da· 
quele Sindicato, que all vão 
como observadores do planes.. 
menta e funcionamento de 
a ludido curso. 

Braun Sixtant 
A única máquina que escanhoa 
para o dia inteiro 

Poderã ser um feliz possuidor de uma máquini 
de barbear BRAUN Sixtant, se efectuar 
o seu teste no stand da FRIAL na Fetra 
Internacional de Lisboa, de 9 a 23 de 
J unho de 1969. Sorteamos 25 mãquinas de 
barbear entre os que. fazendo uma experi!!nc!i;, 
emitirem a sua opinião. 

V1SITE O STAND DA FRIAL NA FEI RA INTERNACIONAL OE LISBOA 
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