
PRINCIPIA AMANHÃ 
O cd PRÉMIO FAMEL-ZUNDAPP>) 

Mais a11imação na estra· 
d a com outro fim·de-sema· 
11a, animado por um gran· 
de prémio ciclista. Trata· 
-.t e

1 
agora, do « 1 G rand1e 

Prémio Famel-Zundapp», 
que se disputara na região 
de Aveiro ond'e, como to
d os sabemos, existe um i:n· 
te resse êxtraordinar io por 
competições desta mod'ali· 
d ade. A prova tem organi
za ção da Associação de Ci· 
clismo de Aveiro e dispu· 
ta-se em três tiradias : uma 
a.nanhã e as duas no do
m;ngo, sendo um a delas 
ern liflha e outra na pista 
de Sangalhos, 

Montemor-o· Ve1t10, 
da e Agued:a. ' 

A chegada esta 
para as 12 e 22. 

A tarde, terminará o «I 
Grande Prémio Famel·Zun
dappn efectuando-se na 
pista da Bairrad:a, em San. 
galhos, uma etapa d•e per
seguição, individual, 8 vol· 
tas á pista , um total d'e 2 
quilómetros. Os ciclistas 
começarão a 11artir as 17 
e 30 e pela ordem in versa 
da classificação geral, com 
as alterações a indica r pelo 
juri para que não se de
frontem dois corred'ores da 
mesma equipa. 

1 TORNEIO DE S. JOAO TOTOBOLA 
1 os CHECOS DO SLOVAN o NOSS 

1 i T ~~~ AOOR~!-~ EI fisic~~a~os, ~~!s~n~ Es!~T~!e1 .~ .. . 
I3lr.aüsJa1v.a. de novo 111-0 P0t.rt.o v~menlos de de&::omta-.ação Penafiel-l:e•xo~s ......... . 
rPaira di.siputair o «LI T-0r- m1Utsculia.•r e 11.1111s einsaie\5 com Brag~-Gu1maraes ....... . 
neio do S. João», não des- 1001.a .na ligeira ses.são pr.ewa- Boavista-Leça . 
ouram ipor1neIDoreg n eim es- 1ratóri.a. A{pós o a•Lm~o o Val~ca!"b.-Pen1che .... .. 
condeun os S€'US a.nseias de de"SCamso e salda do hotel Cov1lha·A. Viseu · . . .. li 
v:r€1m a ser os vencedoiroetS 1 cerca das no,·e horas 1Para ºi' Go!'ve1a-~amas .. .. .. .. 1 
do wnneio C'hega<:Joe ontem joog-0 com o Vitória de Gui· Leoes-Oroental . .. .. 1 
de J-0nga viaigerrn, rec0olhe- ma1rães que se inic1a1rá ás 22

1 
Maritimo-Benfica .. ... 1 

ra.m .pc;ra o ne.cessáo1'10 des· e 30 O outm JQgO, como Já 1 Belenenses-Atl et1co . 1 
ca.nso mas hoJe de mc;nhã n otic1áJmoo. <>ntn'e o l". C do 1 Sesimbra-Seixal . . . X 

' estn eraim nas A.>ntas rpara j Parto -e o Boa·v sta. teriá iini· 
1 

Lusitano-Mont110 .. . X 
prooedr1r a ·uns exercícios cio ás 20 e 30 Luso-C. U. F. . . 1 

ASSIM VAI O TOTOBOLA 1 11 

MEIRIM 11~2~~~~~1g~d;
2

~~"
2

~i~~ Prognósticos dos 
rA primeira e.tapa tem 153 Setenta ciclistos _ 122 111 112 1112; Comér-

quilómetros e disputa-se cio de Portimão-121 122 112 

Orgãos de Informação 
42- 8: época 

o 
entre Agueda e Aveiro; com inscritas 1112; Correio dos Açores 
partida ás 15 horas e che· E ncerrora m-se já as inseri· NA PO-VOA - lXt 12X llX 112X ; Cor-

,,ara o concurso n. 
gada prevista para as 18 e ções ipara o «P rémio l"ame l reio da Beira - XXX 2XX ·Jo - X21 Z.XX Xll XllX; 1 IXX2; A Voz De.sportva -
58. A m édlia exigida é de Zundapp»: num total de se . : JXl 21X2; Qorreio do Vou- De Tudo Um Pouco - lXl ! 111!XX1121112 ; A Voz d<>< 
37 km / h. e os estradistas tenta ciclistas, <>m representa. . . . ga - 2x1 121 122 1112 ; XJX 11x 1112 ; Às 10, &11>c· H:dícu·lo, -121 121 112 1112; 
passarão por Albergaria-a· ção de sete olubes. Como O Varz11n deve ter ia so!u.

1 

Diário da Manhã - Xll 22X re Por Nós - t2X X22 111 Jornal Beira Ba'xa - Xll 
-Velha, Oliveira de Azem éis, g.-oande atracção, inegável. oion.ado o problema .de ~rei- lXI 11l2; o Di.s~rilo de Se- XllX; Das Fracos Não Reza 1 Xll X12 Xl22; Brados do 
São João d'a Madei ra, ES· mente, a p resença de Joa- noador das suas equipas de lubc;I _ 221 121 X22 x121; a História - 222 X2X 11x A! e n l e j o - llX !21 JX! 
pinho, Ovar, Aveiro, llhavo, q u lm Agostinho, de1l0is da fu tebol para a próxima tem- 1 EJoos de Cacia _ 112 !Xl lllX; A Lição do Menino XX:Xl; Cantinho Ricar<}o. U,. 
Costa t>lova, Barra, Aveiro. «Volta ao Luxemburgo. e na porada. Com efelto e segun· 112 1112; Estrela da Manhã Quim _ 222 Xll 1X2 11X2; mos - X21 22X 1Xl X112: 

u ma etapa destinada, s u a « r 0 d agem» P ª r a 0 do informação Que nos che- - XX! 211 112 1112; Eu· Momento <l<> Totobola - llX ' Correio de Coimlllra - XI X 
;uegávelmente, a velocid'a· «Tour». ga, de fonte a u torizada, os Sei T·udo - 121 XJX 2121 UX 111 1x12· P rograma : 22X llX llX! ; C<>rre'o do 
de, com poucos d'esniveis e T rata-se, na verdade, de di"igentes va.rzinisbas chega. 1212; Folha do Dc>rn.Lngo - El!eGlro ·Mecãnic~ - Xl2 i.lX i MÍlllJho - XX! llX 112 1112; 

uma p resença q ue v<1Joriza. ram a acordo com J oaquim Xll 212 112 lXl X ; Joma-1 112 1112; p.rograma Sem No- Notícias d'-,;;,·ora ( VJT) -
em estradas em excelentes rã de forma extr aordinária Mei.rim, cujo c001trato. , será 

1 

das Av~ _ 221 122 121
1 

m•e - x21 l Xl 1X2 X112; 1, lXl 12X JX2 1112; _No,tic;" condições, atravessando 10. 1 p , ' º 
calidades e praias oinde 0 ° • r"mio» . assinado dentro de dias. 1112; O Jornal de Felguei· . Peça Que Não ~laça - l X l · d 'ÉV'Ora ( VD) - X2X Ili 

~:':~º p!!va~":;~u ceert:'z"a~ PRODUÇOES LANÇA MOREIRA 1 ·~~srn:Í 2;;'é ~~<:l~~x_:1i~~ 1, ~~\1~1~12xi~i~. ~~~~~ti01: 1 ~ll~ ~i~x~~ ~~~ense. -
0 ambiente f estivo e alegre lll,12X 1112; J ornal <la Li- be do N.orte - Í2x 121 1X2 Norte Desportivo - X21 
q11e merece. xa - 111 lXl X12 1112; 1 11X2 ; Auto-Rádi<> '(ROP) - 22X 112 1112; D:ano do ' °' 

Jorna•l de Santo Tirso - : lXl l!X 112 lllX; Rádio .:e - 121 11 l 112 lXXX: O 
No domingo, as 8 horas, TRANSMITE A «FINAL» DA TAÇA X2X 111 112 11X2; Jornal P;acard (EJNR) - 221 111 ' Porto - ;111 l!l 212. !11 2; 

começará a segu n d•a eta· · d e Sin•tra - 122 lXX 111 ! 212 1112; R á dj, 0 Placard F'lor do Tamega - 2XX 112 
pa~ Agueda • Agueda, 162 , Xl lX; Jorna<l do ~<>rt'mg .

1 
{RCP) - Xll 111 Xl2 1111; 1122 l!l2; Jornal Notíc'as -: 

q11ilóme1ros. A média pedi· ! Produções Lança Moreira bertura radiofónica da cfi- - X2! JXl 2X2 1122; Li· R epórter do Dia - X12 lXX XXX 2XX X \ 2 X112; '1osa · 
da é, tam'bém, de 37 km ed'e.ctuam amanhã, d ir ecta. n a h da T aça d e Portugal , nhas de Ellva6 - X12 llX !12 1!12; Repór,'er do Dia · co - Xll 122 1X2 2JX! : C~ 
e os ciclistas passarão por 

1
1 m ente do Estád io Na.c ional , entre a s equ ip as d a Acadé- 112 11x2; Mundo Des.por- {A n g 0 la) - x12 111 112 i lina Sagrada - 12x IX! XII 

Galvão, Figueira d'a Foz, . uma am1Pla e completa co- m ica e do Benfica . 1 t>vo - lX:l lXl llX 1112; 1 lXX; Resenha DeS;portiva 11X2 ; Vamos à Bruxa - 2XI 

hoje d 
ar-condiciona 0 

chama ... se 

••• Jfm11n11 
a frescura da brisa sem o ruído do vento 

. Arn11n11 
L-----'º:....;.;.m;.;;a;;,;is:..silencioso 

E ste t ra.ba lho, que _ incl u i J Notícia.; da Amadora - X22 222 XXl 112 lXlX ; Deliesa X21 1X2 11X2; Rádio Spor~ 
o r el a!.{) com,p!et{) e inte· X22 112 1112; N<>tícia3 de de Es,piruho - l XX 121 212 - X21 111 212 1111; A Qr. 
gr a l da p a rt id a, comentá- Chaves - 22il lXX 212 1112· Folha de Tondela - dem - X2X 122 1X2 IXl2: 
r ios, notas d e repor tagem , lllX ; No\Jicias de Gouveia 121 'x11 XX2 X112· Idea•I '1nda da i\fanihã - 121 X2l 
a pontamentos, en t r evistas, - x21 12x 112 1111; No- Rádio - x21 22x 11i x112; j 112 2..'<12; Domingo A'egrt 
etc., s e r á <>fectu a do slmul- tícias de Guiima•rães - XX2 Jorna•I da Beira - 211 X2X - XXl 22X 12X XlXX; R• 
tãneam en te atra vés d os 222 XX2 11X2; Povo Algar·, JXX 2LX2; J<>rna.t do Su.J 1 teiro Sonoro - lXX 111 XX2 
em issor e.s d e Lisb oa e P or - via - 222 122 112 11X2; {AD) - 12X Xll Xl2 1X12 ; 1

1

1x11; Relato F. Porlui;u!' 
t<J d e Rádio C >ube P ortu- Rád io AiltiLude - 121 lXX Jornal do Sul (TI>) - 222 - !XX 121 1X2 1112; Re.a. 
g uês e, ainda, dos. Emlsso- 112 1112; Rádio R ibatejo- 111 212 1X12; Litora.J - !11 l to F. Ronga - XlX 112 llX 
ores do Norte Reum~os. 12~ 121 XX2 12X2; Recon- 111 112 ll!X; ~faria da Fon- j lllX; B on.diazinho - 2'!X 

Uma ou tra eqUIJ!Pa d e quista - 111 111 112 1111; te {Dcsp:) - XXl 2XX llX 111 X12 11X2; Cidade 69 -
P .L.M. es•tará em contacto Reni>va,:ão - X21 111 112 lXXX; Maria da Fonre {VAJ 1211 21X 2X2 2112 : Brado 
com t<Jda a Província d e x112. · - 2x1 XXl 111 122& ; No Mricano-12X 112 2111112: 
Angola, r ea'1izancto para J<>rna.1 fü~púi>1ica - 1X2 Mundo do De&porto {RCA) 1 A T ribuna - 221 Xl2 ~~! 
a quele te.rrl tórlo igual r e- l, 112 llX 11X2; o T elégrafo - 222 212 2x2 . 1122 ; No LI- 1x21 :, Diário de M~a~biq~ 
p<Jrba gem. - 12X X21 llX 1111; .o cias de l"elgueiras {SD) - - 2Xl X2X 111 Xl2:': N~ 

Simultãneamente P .L .M. Templário - la2 lXX 122 121 X.Xl 112 X212; Notícia• l lícia, - X22 !X2 llX 1112: 
es tarão em p ermanente I XllX; Terra Allta - 112 de Felgueiras {Tut ) - 221 NotJíc'as da Beira - 111 X2l 
contact-0 com a Reda·cção llX 112 1X2X ; A Voz do x x x 111 1112 ; Passacempo 112 ,2S12X ; A Nos.ia_ Oha~; 
do «Diár·io d e Li&boa> d e i Casa Pia - lXl 22X 121 - 111 i11 111 1111; Passa- - XXl lZX 112 XJX2: D•· 
onde serão fornecidas 'rre- Xill2; Voz <:le L amego - tem;po JJ. - 122 1x1 Xl2 rio - !Xl 12X XXX 111x: 
qu en tes e complet a s info r- X21 111 112 !Xll; A Voz 1112; Póvoa de Lanhoso Açores De••POrtivo - X2X 
m ações d e toda a activid a- do Domingo - l Xl 22X 112 :3cxn zz1 XXI 1x 1 - (VO) ! X.'C llX X\JX; A I l•ha 
d e d es;portiva do dia t anto 1 X.llX; Aqui Sailguekos - Pó~oa de 'Lanhoso {Desp. ) (Desporli1va) - llX !XX 112 
d o Pais como do estfangei- 1 

221 211 111 1112; Boletim - 122 !XX 112 1112; A R a- 111.2; Onda Desiportilva -121 
r o, lnc!U•indo r esultados em 

1 
Des·portLV'O do RP- 1X2 llX beca - lXX 121 112 11X2; XXl 1X2 1112: Noviclad~s 

cima da hora dos jogos ' llX 1112; O Comércio de Gaia Semana Tirsen,_, - 122 122 121 111 X12 X 112; Diá rio d1 
qu e se r ealizam nos outros - DL'C 111 llX 1112; O Co· 112 JX12 ; Sorriso da Hora Lisboa - 122 llX Xll JXXI : 
Ca ffi!POS e, a·inda, a chave mércio de Gondomar - l XX do Ailm\lço - X22 2XX 1X2 Diário de Co'mbra -12t 2li 
do Tot<>b-0la. 111 llX 1111; O Comércio de 2111; A Yw. - 12X llX XX2 lX l X112. 

No interv•alo será trans- Leixões (DTUP ) - X21 Xll 
m i t ida mais 'uma edição 

1 

X12 lllX; O Comércio de 
da rubri ca •O CASO DA Leixões (Des;p.) - 22...'C l Xl 
SEMANA>. 112 p l 2; O Coon.érco do Por-

PRÊDIO A SETE RIOS 
FACILITA-SE 2100 CONTOS 

Boa. situação, construção da. melhor qualidade, com 
requintados acabamentos, composto de 9 pisos, com 
dit.o e esq.o, sen1 lojas ou armazéns, a. render 374 400$ 
anuais. Preço sujeito a oferta 6300 contos com escritu ra. 

l\IOSTRA E TRATA 

«A CONFIDENTE» 
Rossio, 3, 2.• - Tolef. 36 93 84/ 5/ 6 - 32 82 32/ 3/36 17 56 

RESUMO 
CONCURSO N .' 42 

N .'' JOGOS 
t . Espinho-Ti rse.nse .. ... . . .... . 
2. Pena fiel-Leixõc.s , .. .. ....... . 
3. Braga-Guimarães ....... . ... . 
4 . Boav.ista-Leça ..... ............ . 
5. Valecamb.'1Peniche ........ .. 
6. Covilhã-A . Viseu ..... ..... . 
7. Gouveia-Lamas ............ .. 
8. 1.eões-Orienta•I .... ........... . 
9. M arítimo-iBenlfiica .......... . 

1-0. Belenenscs--A tilét1ico ....... .. 
l 1. Sesimb.ra-Scixaq .. . - ....... . 
12. l.Atsi tano....rMontijo .... ... ... . 
13. luso-OUF ....... .. ........... . 

1 
5S 
27 
63 
75 
49 
54 
86 
84 
20 
90 
'Yl 
84 
16 

X 
38 
312 
28 
23 
30 
46 
23 
27 
19 
2~ 
18 
25 
27 

2 
24 
6 1 
29 
2l1 
41 
21) 

11 
9 

81 
6 
5 

11 
77 

BOLAS 
1 X 1 (ai 

5 3 2 
2 3 5 
6 ·2 2 
6 2 2 
4 3 3 
4 4 2 
7 2 1 
7 2 1 
2 1 7 
7 2 1 
8 1 1 
7 2 1 
1 2 7 

E -0 prognóstico 11ógicó será : 12'1 111 112 111! 

{a) - Nos termos do All't.' 10.' do Regulamento Geral dos Con· 
cur.sos se houver :necessidade de &O(!' tea.r o resultado d~ 
jogos não iTC31izados ina data d C? concu:so: as balas entrarão 
na es:fera do sortefo nas quantidades mdtcadas ne presente 
mapa. 



OIARIO DE LI SBOA 20 JUNHO 1969 

Treino do Benfica: Coluna é a figura ceutral deste lance, observa.do por Otto Glória e Fernan<lo Cabrita 

DOMINGO, A FlNAL DA «TAÇA» 

ACADÉMICA E BENFICA 1 
JÁ DERAM A CONHECER AS <<LINHASJJ : 

Académica e ··Benfica - .

1 

adjectivos ... e que só serve 
encontro entre duas f i gu- para i r m esmo ver. 
ras no nosso futebol, ap~a- e Benfica: tu da bem e 
zado para domingo, ás czn- . d • "d T 
co da tarde, no Estádio do ' uv1 a entre orres e 
Jamor. 1 Abel 

Cenário, por t anto, para Os campeõe$ · nacionais 
um jogo especial do nosso estã-0 d-esde as 22 horas de 
calendário f utebolístico: a 1 ontem em estágio na Es
final da «Taça de Portu- i t alagem Portugal, em Oei
gal». J ogo para esg<>tar • ras. A t arde efectuou-se o 

R Conta Ju-ventude 

~ BANCO DO ALENTEJO 

KALTENBACH 
li"\~~·& 
~ 

corte rápido e exacto, 
sem rebarba. 
Vários modelos e execuções automáticos e 
semf • automãtlcas para todos os metais. 
ferrosos e nõo ferrosos 

REPRESENTANTE 

ENG? GUSTAVO CUDELL 
PORTO· Apartado 248 - R. do Bolhão, 157 
LISBOA· Rua Passos Ma nu e 1 • 6 9 - A 

trem o de conjunto que, se
gundo Fernando Cabrita, 
•foi muito a l e g r e e deu 
i deia de a rapaziada que
r er dizer «Qualquer coisa> 
na final». 

HoJ e a equipa t eve re
pcuso absoluto, da part e 
da manhã, e, ao fim da 
tarde, r-ealizará, na Luz, 
um tr eino de pr-eparação 
fís ica e técn ica, Pür secto-
r es. · 

Amanhã, de manhã, no
va ida á Luz para !ig-eira 
sessão de des·intoxicação e 
destreza e, á tarde,_ ida a 
um cinema. o filme ainda 
es tá pa.ra escolha ... cte con
junto! 

No domingo, dia de sê 
r enidade e cailma durant e 
a manihã ; depois do al
moço, prelecção, r epouso, 
distracção ... e partida para 
o estádio. 

Quanto á linha .a apre
sentar subsiste uma unica 
duvida : Torres ou Aibel? 
Qual dei~ pr·lnellPiará o 
Jogo? Só em cima da ihora, 
porém, Otto Glórta decidi
rá. 

Desta forma a Unha pro
váv-el do Bentica será a se
guinte: 

José Henrique; MaJta da 
S 1 1 v a , Humlberto Coelho, 
Zeca e J\doMo; Toni e Co
luna ; José Augus·to, Eusé
bio, Abel (ou Torres) e Si
mões. 
e Francisco Andrade já 

decidiu quem jogará 
no Jamor 

Entretanto a equfipa ela 
Académica treinou-se on-

t em á tarde no Estádio Mu
nicipal onde acorreu gran
de numero de simpatizan
tes dos escolares e que qua
se enchiam as banc-aelas do 
recinto como em dia de 
grandes jogos. 

D os titulares habituais 
do « on z e > apenas faltou 
Manuel António. Não há 
porém motivo para apreen
sões, uma vez que a ausên
cia do excelente rema,t.a
dor-estuelante se ficou a 
dever apenas ás suas obri
gações militare11. 

Apesar da imporUincia 
do desafio de domingo (fi
nal ela •Taça ele Portugal• ! 
os jogadores da Académica 
não respeitarão qualquer 
estágio. Hoje, os estudantes 
voltarão ao «.Municipal» de 
Coi mbra, para uma ligeira 
sessão de desentorpecimen
to. banhos e 11wssagens. 

Está marcada parµ. ama
nhã, de manhã, a partida 
para Lisboa, onde os fute
bolistas ficarão instalados 
num hotel da Baixa. O 
programa da tarde prevê 
a ida a um espectá<:ulo de 
cinema ou de varieelaclu. 

F rancisco Andr-ade anun
ciou iá a ' forrnaçi!o ela 
equitpa que defrontará o 
B enfica. Assim, teremos no 
Jamor: Vi egas, Gervttsio, 
Vieira Nunes, B elo e Mar
ques; Nene e Rui Rodri
gues; Mário Campos, Ma
nuel António, Peres e Vt
tor Campos. Como suq,Zen
tes estarão, além do guar
ela-re;des B rassard, Rocha, 
Cr!spi1n e Serafim. 

BOJE A NOITE 
BOXE - Torneios Inicia

ção e Pr.epa.ração, 4." jorna. 
da, no pavUhão da A. Aca
démica da Amadora, na Re
boleira, ás 21 e 3-0 horas, 

No Porto 
BDLHAJR - •Taça F rancis

co Carvalho> - Jogos a IPa.r
tilr das 21 e 15, no salão do 
oalf:lé O!llu!ta. 

DIVIElRISOS - Na Associa
ção de Futebol do Porto: 
A '!):ilrtir dias 22 horas, mr- 1 
teio.s dos joigos d>e 11>assaigerrn 

1 
d<l 3.· á 2.· "' ela 2 .• á l.' di· 
visão. 1 

PAGINA :l1 

NÓS 
E 

O DESPORTO 

escreve 

Lídia Faria 
• FUTEBO·L FEMININO 

Para tema de uma destas minhas despretensiosas crónicas 
sobre desporto feminino, alguém me sugeriu, hã dias, o 
futebol. Claro, o futebol praticado por mulheres. 

Achei piada. Piada ....,.. é Isso mesmo que eu encontro (não 
será o que encontramos todos?) nesses divertidos desafios 
entre dois «onzes» formados por raparigas, com as suas 
guarda-redes, as suas << backs)), as médias, as extremas e 
as pontas-de-lança ... 

Não me parece que se possa levar muito a sério, como 
manifestação desportiva, esses jogos de futebol sempre 
olhados entre sorrisos divertidos, como se se tratasS<> de 
um numero de espectáculo de variedades. E porquê o lute· 
boi não poderá ser o que são a basquetebol, o voleibol, o 
atletismo, a natação, o ténis, etc., etc.? 

Creio que onde se falar de actlvldades «essencialmente 
másculas» podemos Incluir o Interessante jogo do pontapé 
na bola. Para raparigas, não me parece que vã além de 
uma alegre paródia e estou convencida de que é precisa· 
mente esse o estado de espírito das jovens que se apresen· 

Futebol feminino em Itá lia. Esta imagem do jogo entre 
as equ ipas da «Sanyon e da. uAndrosiaJllall dá -nos uma 

ideia da e..nimação da par.tida .. 

Iam equipadas de futebolista. Mas nada que tenha car6cter 
de continuidade, ar de campeonato. 

Acontece, porém, que noticias chegadas de !t61la nos 
dizem que as ragazzi ltallanae j6 podem praticar oflctalmente 
o futebol. Formaram-se equipas em Turim, Roma, Milão, Gé· 
nova e Cagllarl e está em organização um campeonato que 
talvez não chegue a ser emocionante, mas que terá muitos 
espectadores dispostos a rir um bocadinho ... 

Entretanto, duas dessas equipas - ambas de Miião - já 
criaram certa rlvalldade. São a «Sanyo• e a • Amb,oslana• 
que, num jogo recente empataram por Z<'!ro-zero. Afinal, a 
mesma enervante falta de golos com que se debate o fu
tebol masculino . .. 

Mas não, não acredito no êxito desta tentativa ltallana. 
Porque o futebol é um jogo que não dispensa os choqu.,.., 
a força, uma certa dureza. E multo embora a mulher t<'!nha 
conquistado, no desporto e noutros sectores, o acesso a 
actlvldades e ocupações que se consideravam exclusivas 
dos homens, o certo é que há ainda uma feminili dade que 
Importa defender. E essa feminHidade não se encontra no 
futebol, como não se encontrará no râguebi e multo menos ... 
no boxe. 

Futebol por brincadeira, por graça? óptlmo. Eu própria 
não me importarei de entrar, quando a oportunidade S<> me 
depare, num desses jogos. Penso, a sério, participar numa 
dessas partidas a brincar. Mas futebol feminino a sério? 
Não brinco .. . 
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LNFORMAÇAO 
DO SERVlÇO 
METEOROLOGIOO 
NACIONAL: 
T1&MP,E·AA T•URAS EX11R1EMAS 
OS!;ói<JVADAS NA REDE DO 
CONTINóNTf A TE ÀS 9 HO
RAS DE HOJiE - Máximo: . 
Et.vos, 27º; Mínimo: V~seu, 
6,5'-

liEMP-BRAT•UR:AS OBSERVA
. DAS, ÀS 9 HORAS, NA GOS
TA 00 SOL - Na atmos.fe
ro: ttB•; no ÓQ\Jo do mor: 
16)8' . 

PREVISAO GERAL 
AT~ AS 24 HORAS 
OE AMANHA 

Prosseguiu o julgamento 
de três 
de· fogo 

acusados 
posto e burla 

· Sob a ipresi<lência do corre-burla, e ainda -0utro · des te 
gedor Saudade e Silva, e comgénero, !TIªª frustrado, que 

O "HEFE DO ESTADO 1 0 dr. Rui Manuel Brandãoteriam eido cometidos na 
\J Lopes Pinto na bancada do Wella Portugal~ com escri

M. P., reuniu-se esta tarde tórios na Avenida Duque de 

NA CASA DE MACAU o oolectLvo do 4.0 Juízo Cri. A vila. 
· minai da Boa Hora para Neste importante pleito 

O alrnilirantc Américo Tho. 
miaz 1nauguTa na próxima 
llerça-feiro, à Braça do p,rilll· 
oLpe Rerui, a sede da Oasa de 
Macau. Para assistir à cer.iunó
!Ildia., qu:e ooincide oom o ini
cio d.as comemorações do 75.0 

1'n:lversárlo do Llceu de Ma
cau e com o «Diia da Cidade 
do S1'nto Nome de Deus», 
desloca-se expressamente a 
Llsboa o presidernte do J..,ea·l 
Seruado. 

prosseguir o julgamento do aesistem ã diScu.ssão os. d-rs. 
subito alemão sr. I-Ieinrich Georg Treftz, da embaixada 
Neuroth, de 44 anos, geren· da Alemanha Federal, e L. 
te comercial, resLdente em Kalden, advogado em Darms
Madrid, e dos portugueses tadt, e ainda os .srs._ Jupgen 
sr. Ilídio José Ferreira Nas· Edmund_ Arzner, qumuco, e 
cimento, de 52 anos, d ivor· Claus Dieter Lan.gendorf, ge
ciado, também gerente co- rente da Wella Portugal em 
m1ercial, de Sintra, e Casimi- Lisboa. . 
ro dos Santos de 32 anos, I Os arguidos têm como pa· 
el-ectricista,. de eu e e. tronoo, respectivamente, os 
los, envolvidos num proües· drs. Arlindo Vicente e Fer· 
so relacionado com um cri- nando Luso Soares e a dr.a 
me de fogo posto dois de D. E!ISa de Abreu. A acusa-_

--------------------·---- ! ção particular está confiada ao dr. Afonso Baptista de 

CONDENADO NA BOA-HORA _ ~i!i~~;~~t~~~:E~!~s: e:~ 
1 POR ABUSO DE CONFIANÇA , ~is~~:~::~:: t::::~ª::: ! 

DIÁRIO DE LISBOA 

Céu geralmente limpo ou 
pouco nublado e muito 
biado durante o período mo· 
tinal no faixo costeiro o<i
dentol. Ve nto fraco e mode· 
rado, com predomínio de No· 
roeste, possibilidades de regi· 
me de nortada no faixo cos
teiro ocidental. 

1 

1 verá ser oonolu!do o interro-
No 1.0 Ju!zo Criminal da Lda., com sede no Porto, gatório do sr. Ilídio Nasci- • 

Boa Hora, sob a pr.esidência passando a ser sócio em mento: seguindo-se o do elec- PIRANDELLO E::.\-1 ITALIANO - ((La l\1orsall, a cCJcbre e Amanhã do sr. corregedor Bernardi- 1961, lugar que ocupou du- j tricista sr. Casimiro dos San- peça de Luigi PirandelJo, foi ontem levada à cena. no 
no de Sousa, r€6\ponde"u á rante <loi~ anos. F oi nessa tos, que também terá imipor- Instituto Italiano de Cultura por alunos dos seus cursos,· Nascer às 6 e 12 

Ocaso às 21 e 05 revelia o agente <le viagens qualidade - que recebeu1 di- 1 tância especial para os in- que a representaram na. língua original. O elenco era. 
Cândido Gonçalves de Frei- versas imiportãncias d.e vá- tervenientes na discussão da forma.do por Emília Duque, ítalo Rieairdo Cervhti, José 
tas, de 33 a.nos. ca&ado, na- rios clientes no total de 

1
. causa Gil Coucello e !\-la.ria. da Concciçã-0 Ramos 

tura'l do Porto, acusado d-O 450 069$00, que ga<>tou em 1 ---·----------------------------------• 
crime die abuso de confian- seu proveito. Uma vez des-

çaCom efeito, o réu que, a ' ~~~~ai~!:;faut~~~~t~éua "J~~: Ma···s de 20 comun1·caço-es Dia 23 Dia 29 Dia 6 Dia 14 

MARfS: 

,PR·EllA-MAR: Oi.a 20 - 7 e 
37 (3,3 m); 19 e 49 (3,6 m); 
Oio 21 - 8 e 17 {<3,3m); 
20 e 30 (3,5 m). Oio 22 -
9 e 06 (3,3m); 21 e 27 
(3,4m). SAIXA-MAR: Dio 20 
-o e 53 (1,3 m); 13 e 08 
(l,4m) Dio 21 - 1 e 39 
(1,3 m); 13 e 50 (1,5m). Oio 
~(i,~~). 3•3 (l,4m); 14 e 

_ror~~ 1i~~5~i!~~n~1nf~g~~ i;1r~0m!~ P~~c~ª~~i~~u ct~~: · 

\ CONDECORADO 
1 

j O EMBAIXADOR 

: JOSÉ LUIS ARCHER 

;;:;~~J·~zE:'it~.n:i~~~ 1 apresentadas no Encontro 
~u6E~~:~~~:!~~;:~:~

1 com os órgãos de turismo 
corr.ec10nal1, sessenta dias de 
multa a 30$00 por_ dfa, 2000$ i' No Palácio Foz prosse
de imposto de i-u&tiça, e guiu, hoje, o Encontro com 
800$00. de Procuradoria. !' 1 os órgãos locais de tu ris· 
pena ficou suspensa por tres I mo, no qual partici,pam 
anos.. , • 350 repr~&ntantes das au· 

VEM AO .TEJO 
UMA ESQUADRILHA 
ESPANHOLA 

Em audiênoia especial o 
Preeid-ente da Repúblfoa re
rebeu e,,--ta úa-rde, no PalâCJo 
de Belém, o embaixador dr. 

Em viisit.a não oficial, dhe- José l.Ju.Ls Archer, seoretá
gia <llmamhã a-o Tejo a fü.• es- rio-gerai do M-!Jntlstério dos 
qua-drrHha de .f.rag.aitaS da Ar- N e g 6 oios Est:raingeliros, a 
maida €®3nlho1a, constituáda q.uern impôs as insígrrt.as da 
po.r quatro !l'Hwfos, cOtm, wnia grã"OMZ da Ordem MHLtar de 
guarnição de 61 of'Íoiaís, 76 Oristo, com que o agra-Oiou 
cadetes e 921 sargentos e po,r ocaeião do cDla de Por
pra93s. tuga-1»_ O d'iplomata 111ão tinha 

A eEIC!•tadJrL!Jha deixrurá Lls- poóido recebe.r en'tão a ve-
bo.a na terça.<f'e<,l'á. - nera por se encon~rar doente. 

Companhias Reunidas Gás e Electricidade 1 

A VISO AOS OO)'ISUMIDORES -
A nossa rede de disHibuição 3-.ª - Zona - .BnLre TORRES 

de energia eléctrica requer fre- VEDRAS e MAOEIRA. (l!)as 
quentes trabalhos de ampliação 8 às 10 horas). 
e conservação, perante o cons- 4.• - Zona - C-0 ncefüo de 
tante a.umento de consumidores. Santarém: 
Al>;im, no próximo Domingo, A1MLAIS DE B.AIXO. QDas 8 
teremos de interromper a cor- às 14 horas). , 
rente para ~rabafüos indispensá- 5.ª - Zona - ConcelJ10 de 
veis, nos seguintes Sectores e Sintra : AGUALVA: 
Zonas, a.ponas durante (\S horas Zona d:o anLigo Campo de 
indicadas: FootbaiJ.J e Estrada da Agua.J.va 
· 2: - Sector - C-Oncelho de aô Cacém. ~D~s 8 às 15 horas~. 1 
Lisboa: 6.• - Zona - Concelho de , 

Bitirada da BLLraca, Caminho O eiras: VENDA NOVA e FA· 
Velho do Outcko e. ·imediações. LAGU·EERA: 
(!Das 8 às 12 hora&). Av. Eduardo Jorge, Riua An-

3.• - Sector - Rua dos Sete tó.nfo Dua,rte Caneças, Rua V'i· 
Moinhos, Rua Arco do Ca;rva: conte Esteves, RUa do Outeiro, 
lhão fjparte), Rua !D. M-ar.ia Pia Tra·V. clã Quinta do 'Pau, Estira

" (J>a.rte) e imediações. (IDas 8 às da da Fafagueha, "Dra·v. da Fa-
li2 horas). .laguein; P1raceta da Quinta da 

6.º - Seotor - Rua das P.re· C-Onooiçã-0, Praceta de ·São Se
tas, de 1 a 4'. (Das 8 às 12 htr bastião; Tíaiv. da Mãe de Agua, 
ras). Riua Senhora da L~pa. "f.rav. da 

o trfüunal ordenôu que tarquias lócais, · i'ndustria 
fosse enviada ã Policia Ju-1 hoteleira, empresas ligadas 
diciária do Porto uma cópia 1 ao turismo e agênllias de 
da senrença para ser junta viage·ns: Mais de 20 comu· 
ao prooesso que aili corre 1 

nicações foram .apresenita
contra o m-esmo àgente d.e "1 das nas sessões de t ,raba
vlagens. · lho, e efectuam-se, ai•nda, 

lJM MUNDO DE PAPEL 
ESTOCOLMO, 20 -

(R.).-Nos próximos 30 
anos, as mulheres sue
cas só vão usar vestidos 
de papel, como também 
se sentarão em cadeiras 
de papel, dormirão en· 
tre lençóis de papel e 
urvir-se-ão de toalhas 
de banho .de papel. 

Esta previsão foi feita 
pela sr.a Lil lVettergren, 
consultora c01nercial da 
industria sueca de papel, 
no peti6dico comercial 
«Suécia Actual». 

«No ano 2000 prática, 
mente iodas as donas de 
casa suecas se servirão 
de lençóis e toalha_s de 
papel», afirmou a sr.• 
lVettergren, a e r e s c en
tando: 

- Seguir-se-ão mobí· 
lias de papel, candeet. 

ros de papel, cortinas de 
papel e toalhas de mesa 
de papel. Nesses dias as 
pessoas já_ não gostarão 
de continuar a usar as 
mesmas · velhas coisas 
que utilizamos agora. EJ' 
agradável poder mudar 
frequentemen~e)}. 

A Su6cia encontra-se á 
frente dos restantes pai-. 
ses europetts no campo 
da comercialização de 
pr<>dutos de • papel, afir-
1nou a articulista. Arti .. 
aos de vestuário femini
no em papel, tais como 
vestidos, chapéus, blu
sas e impermeáveis, bem 
como b>bes de papel pa
·ra crianças, já hoje se 
encontram á venda e:m 
quase todos os super
mercados. 

t: - Zona - Concelho de Qúi.nta da Bdlaoha, 'Rua Antó-

A~~iA oA vJJNHA / MlEIR: ~º1.ft~~;s~~io da siiva. ~0•s 8 Motoretista gravemente ferido 
~ Ç~W~1R1~Jó{ ~-;,,,-d~º1n~ A~~.' CD•• LAMAROS.A., 20 - Na es- dutor, ~esar de tooa a sua 
AIRNIB!RO /VALE BBNIP.EdTO 8 às 15 horas). trada vara o Entron<0amento, J atenção e de se _ter desviado 
'/A'IIAILAJA/A"DOS-QU'EIN<I1EJS/ s.• - Zona - OlilIRAS: seguia, em boa velocidade. , para a valeta, nao conseguiu 
IABR,UGlfil!M I -PIEiNlUZllNIHOO Estráda Militar, R'lla Infante na sua motorizada, o sr. Ma- 1 evitar o violento ohoque. 
/CIORTEGAINA/F~EIXIAL DE 1 D. . Henrique,. Rua Alexandre nuel Candido Vieira Gon9al· 1 · O acidente ocorreu no sitio 
OlMA/'PRlillXLAL DO MEIO/ 1 Herculano, B.' das Caixas de v~ daqui· natura''• casado, de A-ominado A-a Caseallheira, 
MONTEGJIL e linha do A. T. \ ~reV>idência e Lar Académico 'º ' """ '-" 
entre iM'ElROEAN,,\ e LMIRU" dos-Filhos de Oficiais e Sa.gen- ?:l anos. Em dado m\J<lllento, e o sr. M.amue~ Oandd.do, arem 
GEIRA. (ILlas 7 às 14 horas). tos. CDas 8 às 15 horas). ou por excesso de velocidade 1 de mu1ltiplas contusões pe1'~ 

2.' - Zona - Concello d_e 9.' .- Zona - Con_cell1<> d• ou pcr distracção, saiu da 001"!>0, JPartiu a ollliVlÍ~a es· 
Ton-.. Vedras: Casca;s: ~~IL: - sua mão e fui emi>ater num querda e o braço, JP"rdendo 

Entre TORR.ES V.Ed)R·AS e R'lla da Bélgica e 'Rua Mon- . · - F - d 'd 
SOBR!EIRo DO CUIR\llO. ~Das 50 Hen<riques (ipar.te). -OD'5 8 its \ auto~v.el_ que. Ol'rcula'l"a em _muito sangue. Ql con uzi o 
10 às 12 horas). 1 lS hruas. - sentido co11\lráno, e ~ufo con. 1 ao lho;qiita·l. 

duas sessões plenárias: na , eng.º JO$é Mendes. . 
primeira, o direetor de> nos. As -20 horas, a Câmara 
so prezado colega «0 se. Municipal de Lisboa ofere. ' 
culon, dr. Guilherme Perei· ce aQs participantes n& 
ra da Rosa, fala sobre «iln. En~oiltro um beberete nn 
fo~maçáo e Turismon, e, na Castelo de s . Jorge, Ama· 
seg-undai o sr. dr. José de nhã são lidas e aprovadas 
Sousa Me,ndes versa ·o te- as conclusões, seguindo-se 
ma «As ·rel.ões públicas a sessifo de encérramento, 
na Adm_inistraçãon. 1 a que preside 0 sr. dr. Cé-

Na 1.ª e na 4.• secção, a sar Moreira Baptista, e um 
funcionarem conjun-tamen- almoço no restaurante do 
te, versando temas livres I Mercado da Primavera. 
e «0 órgão local de turis· 
mo. Sua missão• e apre
sentaram com!mlcações os 
srs. dT. M~nuel PJr.es, Al
varo Calhau Rolim, J osé A TV. NÃO 
~~~~~ad~:~~s~ c~~;~~~~ 1 TRANSMITIRÁ 
dr. Rui Ac:l.clQ da Silva 
Luz, dr. Carlos Correla Ma- 1 tia~. Gentil Marques, Ho- A FINAL DA TA'' 
rácio Brilhante Simões e V 
H ermogenes ~ntón!0 de 
Oliveira. - informa a F. P. f. 

Na 2.• secção («Turi-smo 
a d esenvolvimento regio
nal») falaram os srs. Car
los Eduardo Borges, dr. Ll
vinio de Almeida Cunha, 
dr. Francisco Correia Fi
guel·ra, dr-. Pedrn Garcia 
Anacleoo, ·dr. Ismael RJ·bel
ro da Cunha, dr. Nuno Ro
cha, Gellllbil Marques, dr. 
Raul Calado, dr. Castro 
Sola Moniz, D. Maria Capl
tolina de Albuquerque Pes
soa, dr. António Gomes Pe
reira e José Godinho da 
Ounh-a. ' 

Enfim, na 3.• secção, ro
bre o tema <:Estudos turfs
ticos a n 1ve1 regional», 
a PT e sentarrum comunica· 
ções os srs. Ca!'los de Sou
sa Basto, Gentil Marques, 
eng.• Frmc!sco Próspero 
dos Sanoos, JQãO We!nste!n, 
José GodinhQ da cunha e 

Ao contrário do que 1<. 
acontecido neetes ui-timo 
3lllOs, a R. T. P. não f.a.rá a 
tirainsmissão diireota do jog(} 
fin.ail da Tac;;a de Portugal 
que opõe as eqtüpas da Aca
démi,oa e do Benfica. 

É a F. P. F. quem dá esta 
ôinf<>.m1ação ·"'través de um 
oomuniicado ean que se dlz: 

«Para conhecimento geral, 
informa-se que o jogo da Fi 
na! da d'AÇA DE POR1'U· 
GAL», que se realiza no pr6-
ximo Do'mingo, no Estádi 
N.aciona-l, entre as equipa 
do Sport Lisboa e Benfica 
da Associaç'ão Acadécima d 
Coimbra, não será transmi 
tido, em directo pela Televi 
são, contrdriamente a boato 
e no tícüis que têm circulad 
nos ultimas dias>. 

s·A L D OS DE LIVROS 
G rande variedade de livros naeionafs e estrange"iros de todos 
os géne<os em saldo oa LIVR,,\JU.A BE RT!RANI> 

- · - - !Rua .Aoc1Ueta, 23 
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