
r_ OIARIO' DE LISBOA 13 JUNHO 1969 PAÓlNA 25 

•·EWB·J;i&tJ44·1tt !>J ªª1 ;%•) ~i-iiie•1;JE• 11• 
OS JOGOS DAS MEIAS-FINAIS 

«TORNEIO DE BADAJOZ» 

V. SETÚBAL-AT. MADRID 
E BENFICA- REAL SOCIEDADE 

JOGOS EM 25 E 26 COIMBRA DECIDIRÁ: PARA APURAR OS FINALISTAS 

JAMOR E «TAÇA DAS TAÇAS>> Segundo comunicaram os organ izadores da 
prova, efectuou-se j ã em Badajoz o sorteio cfo 
«111 Torneio Ibérico». A notícia a crescenta que 
à cerimónia assistiu um elemento dia Fede.-açã o 
espanhola. Seja como for o resultado (o mais 

e oi m o r a é, in egável- Apenas Torres e Eusébio 1 as meSJnas e linhas• do ul- \senrolou no -maior Isola- · cómodo e s eguro para a organ ização !) fo i 0 se· 
mente, o prin cipal ponto foram , durante a sema na, timo sábado. mento. Ao.s Jornalistas não / guinte : 
de atracç!i.o d as m el.as-fl- observados pelo departa- * foi consentido, assistir aos 1 Dia 25• às 21 h. _ V. s etúbal-At. de Ma dr id. 
nals da T aça de Portugal. me nto m édico do clube, . dois treinos de conjunto 1 

Nos en con t ros da pri- devido a pequen as maze - No estádio ~unlclpal de que F ernando Vaz efec- Ola 26, às 21 h . - Benfü:a· Real Soc iedade. 
meira • mão> ficou apen as las ,que os n ão Impede m , Coimbra preve-.s~ alto ln- tuou esta semana. Apenas i Dia 27, às 21 e 15 - Jogo entre os vencidos. 
esclarecida a posição d o n o entanto. d e estar de- dice d~ emotividade. A se sabe que a turma deo- ; DLa 28, às 21 e 15 - Final entre os vencedores 
Benfica. de cuj a p resen ça pois de a m a nhã no relva- Académ ica; ve ncedo. ra em nJna. ~ ficará em estágio na I Outros pormenores do regula m ento da compe· 
no Estádio do J amor, nin- d o d o est á dio da Cuf. · Alvalade, alimenta a con- Ourta até quase á hora do tição: se no final do tempo regulamentar houver 
guém duvida r á. Com e i ei- vieção firme de que será desafio. O S,portlng, como ! empates, proced1er·se-ã a um prolongamento de 
t-0 os 5- 1 a lca nçados na Liuz A equipa do Ba rreiro, uma das equipas finalistas. se vê, aspira a rectificar 1 30 minutos, divididO em duas partes de 15 m in u. 
e para além disso. o pode- ª P e s ª r d a de svantagem A equipa tem treinado com e m Coimbra, 0 desal·re d o tos, com mud'.lnça de campo e sem intervalo; se 
no ofensivo evide n ciado que n ão lhe permite gran- r egula r idad e e apenas sub- prtmelro en con t ro. P aira os 1. a Igualdade ainda subsistir, marcar-se-ão sé ries 

des esper an ças, procura·rá slste um duvida · a utlll d cfo pela equipa cencarnada> contudo sai·r em beleza da a · - «leôoo> o terce!To Jogo, se- e c;nco «Peinalties>rn, por joga res diferentes, 
depois do evidente r etomo zaç!i.o de Peres, m agoado rã a p ior d as hipóteses. A até se encontrar um vencedor. 
de forma . de Eusébio, co- «T aça>. Cos ta Pere tra es- no _encontr o d a primeira Académica é que n ão es- Quanto a slJlbstituições o guarda· redes pode ser 
locam-na numa in vej ável pera poder vencer 0 Ben- «ma.o> em L1sboa. tará de acordo e dai o em- rendido em qualquer altura e dois outros Jogadores 
posição de t ranquilidade fica no se gundo encontro, Quanto ao Sport ing, to- penho com que Irão bater- até ao Intervalo. 
oom vista ao con f.ronto do ainda que esse triunfo n!i.o da a sua preparação se de- -.se os dois antagonistas. Este ano os encontros também s erão d irig idos 

sela bastante para garan- ã""" ' Lavradio. tlr a presen ça no Estádio Agora já se vive 0 clima por ,.,1tros portugueses cuja n omea cã o j ã foi 
Para o Benfica o en con- Nacional. · Ã da <T aça>. J pedlida à Comissão Central. 

tro tem aspectos d e sim- JO o HAVELANGE ____________ _. 
ples rotin a. E Otto Glória A formação das equipas? 

~:~~ê~ª :!?~~{{ª~~ ~nF:~!~~te:~~!:~Fv:; chega hoje Brilho e entusiasmo 
problemas de !ndole cl!nl- mas admitem ambos que 

ea com os seus pupilos. possam ·iniciar º Jog<> com a Lisboa no· a C tO de ·p OS S .. e· 
HIPISMO Especialmente convl-

iado pelo Ministério 
4a Educação Nacional 

PROSSEGUE COM REGULARIDADE 
O CONCURSO NACIONAL DE LISBOA 

1hega hoje a Lisboa ' .J .J.• - .J F. c. D 
~~unn!~:r::~r~d:~; j ua · u1recçao uo . . rorto 
Madt.,id e cerca das 17 
horas, o dr. João Ha· Decorada festivamente a Luís Guedes e Manuel Quei- dos foram a emor..aamente 
velange, presidente cta sala de espectáculos do Tea· rós (A. F. P .), Henrique 1 ovaciona.doo c om especia·I 

No hlpodromo do Campo 2.0 , cor. Henrique Oala<Jo, na Confederação Brasilei· tro Sá da Bandeira reuniu Fabião (As.soe. de Andebol), de staque para Afonso Pinto 
Grande decorreu ontem, ma·ii; •Ariame>, 30 p. em 66 s; 3.•, ra de Oeaportoe. ontem mnita.s centenas de Jorge Silva (Assoe. de Bas- 1 de Maga lhães ao qual foram 
uma jor:nada do Concurso Hi. J . Vascon<>ela.. e Sá, na 1Fae- Flgiwa grada de d( . adeptos do F. C. do Porto qnetebol), dr. Pinto da Cos-1 entregues ramos de f lores. 
pioo Naciooal de Lisboa , ot· na>, 30 p. em 78.~ s: 4.•, Jo- rigente, inteligente, para assistirem ao acto de ta (AMOC. de Hóquei em A seguir ml<'IOU·se a <ér ,e 
gan:izado pela Sociedade Hi· sé M. Nunes de C&!'V'afüo, no ponderado e culto, posse da nova gerência a Patins), António Fernandes de discursos, tendo uoodo :la 
pica Po~tu!!'Uesa, In cainsável <Falcão Uh, 30 p. em 79,6 s: grande amigo de Por· que presidem os dr. Poncla- (Assoe. de Ciclismo), eng.º ! palavra Fernando Ror1z. Jú. 
no seu propósito de valnrl • . s.•, A: Chavas Ramos, no tugal, o dr. João Have· no Serrano, Afonso Pinto de Virgílio de Sousa (Assoe. ho Galante dr. Cun ha Rosa 
zor o cerrem.e, que presente- •Folclore>, 30 p. em 80,2 • · lange é um homem do Magalhães e dr. Cesário Bo- de Atletismo), José Martins 1 e J ustino Pinheiro Machado' 
mente •t.apa a falha• da au- Cavalos· 3." ca.tegorta - l.", de1111orto que 11 recelle nito, respootivame!lte ~ as- , (Assoe. de Natação), Arlin- 1 Falou eônd<a o dT. Melo Al-
•ência do e. H. I. 'o. de Lis· alf. Lima Garcia, no 1Doml- sempre cfe braços aaier· 1 sembleia geral, d~ao e do Ferreira (Assoe. de Xa-

1 
vim. Por fim, Afonso Pinto 

boa, que a Federação Inter- nó B>. 76,2 s; 2.•, Vasco Pe- toe. conselho ~iscai. . . ! dres) e Joaquim Seabra 1 de Magalhães, num brilhan-
naci<>nal nos reservou para o reira Coutl.nho, no •Polar Viaita significativa A sessao !oi presulida (As.soe. de Hóquei em Cam- te improviso. agtradeceu a 
outono. P.-ince, em 80,2 • : 3.' ten . Pi. esta que vem, com cer· pelo dr. Ponciano Serrano, , p0). 1 colaboração de tod0e os di· 

A quarta jotmada - a de menta da Gama, na 1Espo· teza, esta;betece.r com 1

1 

que era ladeado POI' ~pre- , Os «grandes» ' rigentes que 0 acompanlle · 
ontem - fo i a de menos ;,n. ""'· 81,8 s; 4." D. LU<>l.nda maior força e expres· 

1 

sentan~ de feder:içoes e estiveram representados ram no mandato ant!lrior. 
terrese de quantas vão decor. Strutt, no ·1Tobruk Ih e são o entend<mento en- Assoclaçoes nos quaJS, entre 1 Sublinhou ainda. a propó&ito 
ridas. Se na passada terça- Framoisoo caldeira, no «Da.r.

1 
tre os desportistas de outros, anotámos o dT. Mou- _O acto de posse da direc- do ft>turo do clube, que 0 

.feira a qualidade se sobre· tagnain., em 83,6 s. PortugaJ e Brasil. u d a Costa (F. P. F .), dr. çao do F . C. do P orto teve F. c . Porto merooe maior 
pôo à quantidade, ontem ------------ \ aind:' . a re pre:s-:ntação de , valor iroção despor tiva só 
aconteceu o contrário, por- l s b • d d • . qualrflica.dos d 1r.1geIJJbes de com a ajuda dos as.soc!a<los 
que a maioria dos oonjuntos fl> t ' numerosos clubes nacionais. tal se coru;egulrá. 

dias de boa i<>spLroção, tE!'Il· , Juslin~ P mhe1ro Mach~o 0 público presente t ributou-
não se encontrou nas seus a a o e s p o r 1 V o 1 Ano~ámos . as presenças de No final do seu unproVlSO, 

do liavido, infelizmente mui· ' (Benfic'.'-l• ~emando Ror;z ·lh" uma caJorooa e si8nili· 
tas desolassifücações (cerca ('(. GmmaTaes), <;tr. Anito-

1 

oet iva ovação. o acto fol en-
de um terço dos concorren· ANDEBOL DE 7 - Cam- Sintra-Sporting e Fut. Ben- incluído nas crunemorações IlJIO Alberto Monte1TO (Aca- cer rado pelo dr Ponciano 
tes) na prov11 reservada aos peonato N,;cional d a 2.• Divi- fi.ca -Paço de Aroos, ás 21 e 30; do aniversário, na piscina de démico) , António d.a Silva S·erTano que saud~u por sua 
cavalos de 3.' ca·tegoria. 1 •á<>. fase final. Em seniores: Juvenis: C.U.F.-Oeiras, ás 21 AJ!gés, ás 21 e 15. ' Reis (Boa.vista)._ dr . Jo~o : vez, todos Os prese;tes é te-

S..m isso, a jornada teria A. A<:a démica-ALmada; em ju- e 45, Parede-Sal<!siana, C. Ou- Tii:NIS DE MESA - Cam- Fernando (V~rz1;n > . Ju1io l ve palavras de apreço para 
eido mais 11 traen.t... n i-0res: A. Académica-Benfiea rlque-Fioica e Cascais-Paço de peonatos naciona.is individuais, Gafantie ( L e l x o e. s ), dr . ., Impren&a. 

Classificações: - ambos em Coimbra, áo 21 Arcos, ás 22 he>rao; Sintra- de todas as catege>rias, no pa . Cunh a Rosa (Sportmg) • dr· 
Prova de ensino - 1.', ten. \ e 30. -Sporting, ás 22 e 30. vilhão da Ajuda. desde as . 9 Aníbal Pescadinha (Setu-

cor. Duarte Silva, no zav~!, -Taça «Vaz Plntoo: Spor- HIPISMO - Con<:urso Hi- horas. bal). d ... Augusito Soa•res da OS VJ JOGOS 
238,66 p.; 2.•, cor. Fernando ti<ng da Penha-Caoa P ia A. C., pico Na.c.ionàl de Lisboa, 6." VOLEIBOL - Campe<>nato Silva (Bra.ga), e Fernando 
Pois, no •Baooraü, 197,66 p; na Boa Hora, ás 21 e 30. jornada. com a prova do Na<:.iona.1 da Divisão de Hon- GQnçalve s (Belenenses). Em 
3.', cor. Henrique Oa<lado, n·a BASQUETEBOL - Taça de •Grande Prémio» , no hipódro. ra, 8.• jornada: Técni.co-Ben- lugar de des<taque 0 dr. P au- DO CLUBE BANESTO 
1Ad3l!le» , 195,33 ·p. Portugal (feminina), finaa mo do CaJlllPO Grande, ás 15 fi.ca, Nun'Alvares-Nac. de Gi- lo Sa·11IT1ento. delega<lo da 

Cavalos debutante& - l .', (re:petiçãol: Académica · C. U. horas. nástiea, F . C. Port.o-C.D.U.P., D. G. D . 
ten. Pimen ta da Gama, na F ., no pavilhão do Cartaxo, NATAÇÃO - Festivai do ás 21 e 30; Spl Espinho-Lei- O secret!rio desportivo do _MADRID 
cF.scolsla». 31 p. em 78.2 s.; ás 21 e 30. S. A. DaJundo (!.• jornada) . xões, ás 22 horas. F. C. Por to, aindia antes de 

FÍJTEBOL - Taça •Sado» ter &ido dada posse aos no· 

O 54.'° ANIVERSÁRIO 
DO SPORT 
ALGÉS E DAFUNDO 

Com um va.-lado programa 
de manifesbações desportivas 
que i.nclue provas de nata
ção, pesca, mlnibasquetebol, 
m<>tonáutlca e ginástica e que 
se estende de 14 a 22 do mês 
corrente, comemora o Spo!"t 
Algés e Dafundo o seu 54.0 

e.niversá1•io. 

(tin"'1l: Cova da P.iedade-Odi- H o J E Ã No I TE vos dirigentes leu o volu - 1 Iniciaram-se no paooado 
veias, em .A.lima da, ás 17 e 30. moso expedien;te do q u a 1 , d 1a 8 os VI J ogos De"P-Orti-

G IN ASTICA - Sarau do constavam ti;legram<ls d? dr. 1 v-0• Intern<lcionais do Clube 
Belenense,s, no Restelo, ás 21 Hô QUEI EM PATINS _

1 

Porto ; jogos a partir das 20 B rás .Medeiros (SportlDg). Banesto-Madrid, em que to-
e 30. Taça «RogérJo Futsohen>: P a- e 30, no Pavilhão do Infante Un ião ~ Tomar, C. U. F., 1 mam parte quatro equupas 

Hô QUEI EM CAMPO - ço de Aroo!>-Cascais, 8,porting. de Sagres. Gaspa•r IApo, Salgueiros, dr . por tuguesas representantivas 
Campeonato Nacional, 2.• Jor- -Ed. Físi<>a e Oimellltos Tejo- PESCA _ 11 Concurso ln· António J o•é de Melo (pre- doo Bancos, Pinto & Sotto 
111ada: Atlétloo-F . C. Porto e -Azeit onense, nos reci-ntos dos ternooiona.i de Espinho: As s ldenite do Conselho Fiscal Mayor, Espírito Santo e Co-
Fut. Benfi.ca.-RamaLdense, nos primeiros, ás 21 e 45. 22 horas, na sede da Acadé- do Benfica ). eng.• Alberto 1 merci"'1 de L isboa. Português 
campos dos prl!meiros, ás 19 No Porto mica de Espinho, sorteio dos Mendonça, dr. A. Vieira Mar- do A~lantico e Lisboa & Aço-
horas. ques, Académica de Coim bra, . res 

HôQUEI EM PATINS - BILHAR - Taça «F rancis· con.c<'.)rrente.s. GaFi tOs 'de Aveiro e Belenen- 1 Depois da solene 1.00ugu. 
Campoonatos d.e Lisboa, ~ . • co Carvatlh01: J ogas a pa1·tir FESTIVAL NO BESSA - . d 

d•- 2'1 e 30, no Café Ceuta. No Estádio do Boavi.sta, á3 ses. 1 ração efe<:tuou-se o J-OgQ e 
jornada - I!llfantie: Sintra- H óQUEl EM PATINS - 21 e 15 homenagem aos atle- Segulu-se o acto de posse andebo!I de 7 em que a equi-
;i!poA~=. á.F~i· h~~~!:i: Torneio de Aibertura: OliJvel- tas peÍa &Ulbida de divlsã-0, e.través do qual houve gran- ' pa do Bane-0 Pinto & Sotto 
doo: c .u.F.-Oeiras. ás 20 e 45, ren.3e-Carvalihos, Académico- com 0 Jogo Boa.vista-F. C. do 1 d<!s manifestações d., en·tu- 1 Ma:or venceu. a do Portu. 
c . o urique-F ísi<:a, ás 21, e -E~lnho e Va•lQngo-F, C, do Porto ~u;pa8 ~rincLpais). 1 siasmo e lodos os empos$a· gues do AtlantLco P<>r l9 JO. 
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