
DESPORTO 
JOAQUIM AGOSTINHO FlNAL DA ((TAÇA 

DE PORTUGAL» 

12. º na Volta ao Luxemburgo BENFICA
LUXEMBURGO, 17. - Joaquim 

Agostinho ganhou a 6.• e última 
etapa da volta a este pais, em bi-...•••......•••••. 
RESUMO 
das diferentes 
competições 
efectuadas ontem 

1 HOQUEI EM PATINS 

Disputaram-se, ontem, à noi,te, os 
jogos corroopOQldentes à 7.a jorn
da taça «Rogério Fu_scheir» apu ... 
rando-se os seguini es resultados: 
Paço de Arcos-Azeito,,ense, 3-0 e 
Pp. Torres-Sahesiana, ·t-2. 
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CICLISMO 

cicleta, disputada esta noite, em 
contra-relóio, num cfrcuito de 22 
quilómetros, Luxemburgo-L!.l.Xem ... 
burgo. Fez o percurso C'll 30 m e 
12 S, 

Na prova anterior, Agostinho 
perdeu perto de 15 min. •= reJ;i. 
ção ao vencedor, que foi o holan
dês René Pignen, depois de ter 
suportado ataques em «ma5\a» de 
todos os adversários, dai res<.d
tando não poder manter o ritmo 
que lhe foi imposto. 

Além disso, ::lassificou-re em 
12.0 lugar no final da prova, com 
o tempo de 20 h49 m o 28 s. 

Classificação da ·irl<la; 

!.º, Agostinho, 30 m e 12 s; 2.0 

Pijne n. Holarnda, 30 m 59 s; 3.0 , 

Va,n Clooster, Bélgica, 31 me 20 s. 
Clas~ificação final: 

I.<>, Boifava, ItáJia, 20,35,33, 
Watgmans Holanda, 20,38,21; 
Dennhartog, Holanda, 20 3~.44; 
Agostinho,20,49, 28. 

2.º, 
3.º, 

12.0 

-ACADÉMICA 
AS 17 HORAS 
NO ESTÃDIO . 
NACIONAL 

A Direcção da F. P. F. marcou 
para o próxi.mo domingo, às 17 
horas, no Estádio do Jamor, a fi
nal da Taça de Portugal, entre a 
Académica e o Benfica. 

O encontro será, no enta11Jlo, 
precedido dJe um jogo de junio
res entre a selecção nacional des ... 
ta época e os prováveis comp()... 
nentes da t>ernporada seguinte. 

Para o referido encontro será 
hoje marcado o árbi·tro para a 
partida final. 

Fernando Mendes comanda ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

o Prémio ccCampeão J. N.» 
Apó5 o 39.0 Porto-Lisboa, em 

ciclismo o prémio «Campeão J, 
N.», insÍ-ituído pelo nosso colega 
do Porto «Jornal de NoHcias», a 
atribuir ~o corredor mais regular 
durante a época, a classificação, 
até ao 3.0 lugar ficou como se
gue: 1.º, Fernando Mendes (Ben
fica). 100 pontos; 2 . ., Joaquim 
Agostinho (Sporting), 75; 3.0

, Cos
me de Oliveira, 50 pontos. 

4'AMit4fflffl 
EM LEIRIA ENCONTRA-SE 

~ VENDA NO 
SNACK-BAR • C O L 11' O• 

AV, HEROIS DE ANGOLA 

HOJE 
BASQUETEBOL - Grande Tor

neio da A. B. L. - Femlillinos -
fase final - Algés-CDUL; Cif-Atlé· 
tico, Encarnação.Smtra, às 21.30 
horas, nos campos dos p1i.meiros. 

DIA OLIMPICO - Dia Olimpi· 
C1,,, no Pavilhão <l.1 1 apada da 
Ajuda, a partir .das 21 horas, com 
a participação do Barreirense, Lu
su, Naval Setubalense, C. U. F., 
Nacional, Algés, Atlético e Bele· 
nc.nses. 

FUTEBOL DE SALÃO - No Clu
be Atlético de Queluz, às 21 horas. 

VOLEIBOL - Torneio Aberto 
- Feminino - Medidna · Cif, e 
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PONSON DU TERRAIL 95 

- Bem sei, senhor. 
- Sua mãe, estou certo que ignora o amor q_ue a menina Branca 

inspirou ao senhor. 
- Senhor, interrompeu Raimundo, permita que lhe diga algwnas 

palawas: Quando encontrei a menina Branca de Guérigny era eu wn 
homem cheio de desesperação; estava para deixar a França, a Europa, 
expatriar-me para sempre. Não parti, tomei de repente apego à vida. 
Isto quer dizer que este amor é ime-nso. 

- Tinha-o adivinhado pela comoção da sua voz, disse simplesmente 
o barão. 

E prosseguiu: 
- Dizia-lhe pois que Branca era minha pTima, e que sua mãe 

Ignorava ... 
-Como ela mesma também deve ignorar, interrompeu Rabntmdo. 

-Engana-se, senhor. 
Raimundo fez..se pálido, e o coração bateu-lhe mais apressado. 
- Branca sabe que o senhor a ama .. . e ela ama-o também, concluiu 

o barão sorrindo. 

CDUL-Benfica, ambos às 19.15 ho. 
ras. 

POSSES - Dos co,rpos gerentes 
da Sanjoanense, às 21 horas, na 
sua sede. 

AMANHÃ 
ANDEBOL DE SETE - Torneio 

do Dia Olimpico: «Os Belenenses»
-Passos Manuel e Sporting-Almada 
(juvenis), às 21.30, no pavilhão dla 
Ajuda. 

ANIVERSARIOS - Do Campo, 
lide A. C. - Basquetebol - !.• 
j6rnada às 21 horas - Liberdade
-Rangel e Pedrouços-Campolide, 
no seu pa rque de jogos. 

ROQUE! EM PATINS - Taça 
Rogério Futscher - 8.• jornada
Cascais-Salesiana; Física-F. Ben
fi ca ; Azcitonense-Algés; C. Tejo ; 
P. Arcos e Sporting-Sp. Torres, to
dos às 22.15. 

!NAUGURAÇOES - Da ilumi, 
nação eléctrica do campa do Al
mada A. C., jogos de futebol en
tre o C. Piedade, Belenenses, V. 
Setúbal e o clube organizador, às 
20.30. 

NATAÇÃO - Torneio de Junho, 
promovido pela Asso:.iação de Lis
boa, às 21 horas, na piscina do Al
gés, para nadadores das escolas 
dos clubes seus filiados. 

TENIS DE MESA - , Finalíssi
ma» do Nacional da I Divisão en
tre as equipas do Sporting e do 
Benfica às 2\.30 no Pav. do Cam· 
po de Ourique. 

- Sorteio para a Taça Dia Olim
pico, às 22 horas na sede- ãa Fe
deração. 

- Desempate para o 3.0 lugar-
1.• divisão - F. C. Porto-C. das 
Antas, às 21.30. 

TOIROS 
SENSACIONAL CONCURSO DE GANADARIAS 

NA CORRIDA A FAVOR . DA LIGA 
CONTRA O CANCRO 

:e sempre um espectáculo de be
leza a corrida de gala, à antiga 
portuguesa. A decoração da praça, 
enfeitada com festões de verdu
ra e Colgaduras, a sumptuosidade 
do desfile evocativo à anbga Usan
ça, tudo isto concorre, na verda
de, para que a velha tourada reu
na condições de agrado entre o 
grande público. Acresce que à be, 
leza da função se vem juntar a 
beleza da finalidade para a corri
da de quinta-feira, à noite, no 
Campo Pequeno, à qual assiste o 
sr. Presidente da República: a Li
ga Portuguesa Contra o Cancro, 
benemérita instituição que mere
ce todo o nosso apoio e carinho. 

Aliás o cartel é aliciante, onde 
não falta um concurso de ganada
rias (para atribuição dos prémios 
de bravura e de trápio) entre 
prestigiosas vacadas nacionais e 
onde faz a sua apresentação a ga
nadaria do conde de Murça, oriun
da de uma das mais conceitu adas 
de Espanha. 

Do México, onde se encontra ra
dicado e tem alcançado assinala
dos triunfos, veio Pedro Louceiro, 
que a aficion terá muito gosto em 
ver, depois de uns anos de ausên· 
eia. Manuel Conde e Ribeiro Tel
les, dois excelentes ginetes, de 
créditos firmados há muito, esta
rão igualmente presentes, junta
mente com Frederico Crmha (um 
novo que se impõe pela sericdadl! 
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Publicações 
GUIAS DE CAMIONAGEM E 

DOS CAMINHOS DE FERRO 
Com a habitual regularidade, rece
bemos as edições de Junho do 
«Guia Geral de Camionagem» e 
«Guia Geral de Caminhosde Ferro», 
incluindo este, um suplemento ::om 
Horários de Aviação internos e in
ternacionais bem como um Suple
mento Turístico. Ambos os «Guiast1, 
são de grande utilidade para quem 
viaja em negócios ou turismo. 

A casa editora, Tipografia Alian
ça, Lda., da Rua Passos Manuel, 
134-1.0

, Porto, permite a aqui si-:-ão 
das suas publicações mediante o 
envio de 5$00 em selos, para expe
dientee porte. 
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Banquete comemorativo 
dos 75 anos do Olimpismo 

Moderno 

O C:Omité Olímpico Português, 
comemorando os 75 anos do OH~ 
pismo Moderno promove na pró~ 
xima segunda-feira, no Avenida 
Palace, um banquete, a que pre .. 
sidirá o Chefe do Estado. 

do estilo) e Alfredo Conde e José 
Maldonado Cortes, estes com êxi
tos recentes e rotundos por pra
ças de Espanha. E a propósito de 
Espanha, actuará nesta noite, na 
ca,piif:al, o conhecido rojoneador 
espanhol Gr.egório Moreno Pidal 
que toureará na rua famosa égua 
desprovida de cabeçada. ' 

Os sete toiros pertencem às ga. 
nadarias de Manuel & Mário Vi· 
nhas, eng. Joaquim Grave, conde 
de Murça, Rio Frio, José Pedrosa, 
Ribeiro Telles e conde de Cabral. 

A guarda de honra ao Chefe do 
Estado será feita por elementos 
dos Bombeiros Voluntários de Lis
boa, fardados de grande gala, sob 
o comando do comendador Er
nesto Costa. 

NOTARIADO PORTUGUÊS 
1.° Cartório Notaral de Lisboa, a 

cargo do notdrio Luls Martins 
de Campos Ferreira. 

Certifico, para efeitos de publi
cação que, por escritura de dois 
do corrente mês, ex.airada desde fo. 

lhas noventa e três verso, a noven ... 
ta e cinco, do livro número A· 
-c~nto e cinquenta e sete, de es· 
cnturas diversas deste Cartório, 
António Rodrigues, deixou de fla.zer 
parte da sociedade comercial por 
quotas de responsabilidade limi· 
t~da, sob a firma «Rodrigues, Da· 
mel & Rodrigues, Limitada», com 
sede e estabelecimento em Lisboa, 
na Rua Cristóvão de Figueiredo, 
número dezóit<>A e autorizou que 

o seu apelido continuasse a figu
rar na firma social. 

Está conforme ao original, e de
clara-se que na parte omitida na
da há que amplie, restrinja, mo
difi que ou condicione a parte 
transcrita. 

Lisboa, três de Maio de mil no· 
vecentos e sessenta e nove. 

O Ajudante 

(Ilegível) 

TRIBUNAL DE COMARCA 
DE LISBOA 

2.• VARA CtVEL 

ANONCIO 

Raimundo vacilou em cima da sela. 111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111· 

Por es te TribWlal, na execução 
que Fassio, Limitada move con
tra Florêncio Joaquim e mulher 
Lúcia Rosa da Fonseca, da Mar
quitcira, José Joaquim e mu
lher Maria dos Anjos, da Azam
bujeira do Mar, e Moisés Gomes 
de Almeida e mulher Maria da 
Anunciação Almeida, da Marqui· 
teira, todos da comarca da Lou
rinhã, correm éditos de vinte dias, 
contados da segunda e última Pll· 
blicação deste anúncio, citando os 
réus desconhecidos daqueles exe
outados com gairantia real sobre 

os bens penhorados. para, no pra
zo de dez dias, posterior aos dos 
éditos, virem à eecução deduzir 
os seus direitos. 

- Pois bem! Senhor - continuou o barão de Saunieres - Julga-se 
muito adiantado porque Branca o ama, e que eu, seu primo, me dediCO 
ao papel de confidente actlvo? ... 

-Mas ... balbuciou Raimundo, estremecendo. 
-Tudo isso nada vale, senhor, e, provisõriamente pelo menos, 

IDll abismo o separa da menina d.e Guérigny. 
A Raimundo pareceu que se lhe gelava o sangue nas veias. Julgou 

que o barão aludia ao seu misterioso nascimento. 
O senhor de SawtlCres prosseguiu: 
- Imagine, que a fortuna de minha prima e a niliiha, são quase 

iguais, e que ambas as nossas famílias tinham projectado rewtl~Ias. 
- Ah! - murmurou Raimundo fazendo-se pálido. 
- Tranquilize-se, senhor. Eu e Branca amamo-nos como innão e 

lrmã. Branca é muito rica para mim e eu muito rico para ela. Branca 
ama-o ... e eu, murmurou o mancebo em voz muito baixa, e eu já não 
aou talvez senhor do meu coração ... 

Raimundo estremeceu. 
Raul prosseguiu: 
-O projecto das nossas famílias neni por isso deixa de existir. 

Foi com o intento de prepar311' esta união que a marquesa de Guérigny 
trouxe a filha à Orgerelle, depQis de haver combinado com a minha mãe. 
Nem a marquesa nem a senhora d·e Saunieres suspeitam sequer a 
verdade, e não será só num dia que poderemos prepará-las para essa 
notícia. 

NOTICIAS EM POUCAS LINHAS 
Realiza-se amanhã no Pavilhão 

do C. Ourique a «finalíssima» do 
Campeonato Nacional da I Divi
são de Ténis de Mesa, devendo as 
equjpas aprese11ttar os seguintes 
jogadores: 

BENFICA - Manuel de Carva
lho, João Rui e José Alvoeiro. 

SPORTING - Delfim Soares, 
António Osório e João Campos. 

e O Ateneu Comercial de Lisboa 
que está a c0memorar o 89.0 

aniversário, promove amanhã, na 
sede, pelas 20.30, um jantar de ani
versário que está a despertar gran
de entusiasmo entre a sua dedica
da massa associativa. 

e O Casa Pia reune-se, depois de 
amanhã, na sua sede, em as-

sembieia geral extraordinária, des
tinada à comwti.cação do novo re
gime estabeleddo para a utiliza
ção, por parte do Casa Pia A. C. 
do estádio «Pina Manique»; admis
são e votação duma proposta para 
eleição de sócio honorário do sr. 
general França Borges. 

• Promovida pelo Comité Olím-
pico Português re.alizou-se, ao 

fim da tarde de ontem, na sede 
daquele organismo, uma sessão 
comemorativa do 75.0 aniversário 
do olimpismo moderno - que ser
viu de pretexto para um agradeci
mento do C. O. P. " todas as en
tidades que colaboraram nos fes
tivais efectuados em 28 e 31 de 
Maio e 1 de Junho. 

Lisboa, 31 de Maio de 1969. 

O Juiz Corregedor 

José Maria Vaz 

O Escrivão de Direi to 

António de Sousa Felgueira 

· [) OUAS LLI R/\S DOIS Ct\RRI' 

- AO, SER VICO ~O PAI~ 
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