
A CAPITAL 

INVULGAR PROCURA DE:, BILHETES 

SELECCIONAD·OS 
OS GINASTAS 
PARA OS JOGOS 
LUSO-BRASltEIROS 

A Federação Portuguesa de Ginástica indicou 
os nomes de dirigentes e ginastas que se desloca· 
rãa aos Jogos Luso-Brasileiros e que são os se
guintes: 

l 

PARA·A FINAL DA TAÇADE PORTUGAL Dirigente: António M. Antunes S ebastião, secre
tário-geral da F. P. G.; treinador: Carlos Abreu; 
ginastas femininos: Maria M. Contreiras, Maria 
João Mafra e Isabel Negrão, do Lisboa Ginásio e 
Maria Manuela Fradinho, do Ginásio Clube Por· 
tuguês. Como suplente, irá uma ginasta do Lobito 
Sport Clube, ainda por designar. Ginastas m asculi· 
nos: José Filipe Abreu (L. G. C.) Miguel Angelo de 
Carvalho, do Lobito Sport Clube, Telmo Fernan· 
des e José Luís Fernandes (G. C. P.) e, como su
plente, Virgílio Dias, do Sporting Clube de Portugal. 

Tranquilidade na Académi
ca. Tranquilidade no Benfica. 
Os jogadores de ambas as 
equipas, pensando no sensa
ctona.I jogo de domingo, dife
nm da viva ansi~ade que 
exerce nos respectivos prosé
litos. Estes discutem o jogo e, 
em busca frenética, tratam 
de assegurar a posse .do bilhe
te de entrada no Jamor. 

Um porta - voz quàllficado 
da Federação de Futebol' a.s
eegurou-nos que nuncà se viu 
uma procura de bilhetes como 
nos liltimos dias. E acrescen
tou que a lotação do 'Estádio 
Haclona.I (54 mU lugares> se 
esgotará. 

Qual a receita prov.ável? 
Um 1209 contos. Os\ preços 
cios bilhetes são os segUintes: 
80100. bancada central; 40100, 
bancada lateral e 17150, cabe
ceiras. 

• A Ac:adémic:a no Mu
xito e o Benfica em 
Oeiras ' 

Orande assistência presen
ciou ontem o treino da Aca
démica. O entusiasno conhe
ceu momentos de lntensa vi .. 
llração. Hoje. o dia foi dedl
Cldo a banhos. massagens e ... 
flltudo. 

Amanhã, os jogadores virão 
para o Muxito, almoçando no 
Carregado. 

o Benfica está desde on
tem em Oeiras, não tendo al
terado o seu programa de tra
balhos. 

Na concentração enc-0n .. 
Iram-se José Henrique, Nasci
mento. Adolfo, Humberto Coe
lho, Zeca. Malta da Silva, To
ni, Coluna, José Augusto, Jai
me Oraça, Abel, Torres, Eu
oébio. Simões e Praia. 

Dez contos o prémio 
do Benfica em caso de 
vitória 

Segundo o regulamento, em 
caso de vitória ce.da jogador 
do Benfica receberá 10 con
loo. 

ACTIVIDADES 
DESTA NOITE 

Basquetebol - No Sport 
Algés e Dàfundo: Torneio 
Relâmpago e Torneio de 
Mini, a partir das 20 horas. 

Hóquei em Patins - Ta· 
ça Rogério Futscher: Sport
ting de Torres-Cascais, J. 
Salesiana-E. Física e Paço 
de Arcos - Sporting, às 22 
e 15, nos rinques dos pri
meiros. 

Pugilismo - Quarta ses
são dos torneios de prepa
ração e início, no pavilhão 
da Associação Académica 
da Amadora, às 21 e 30. 

Ténis de mesa - Reunião 
de delegados dos clubes, às 
21 horas. 

NO ESTÃDIO NACIONAL 
Durante o mês de Maio a 

frequêcia de at le tas no Estádio 
Nacional foi a seguinte: atle
tismo 2242; cam p1smo. 1 ~5: 
futebol 2290; ginástica ! 892; 
iniciação desportiva 1 %9; "ó· 
quei em campo . 34; râguebi . 
30; 1én is. 2408; tiro, 409; tiro 
ao arco, 22. 

• A ACADÉMICA flC.ARÁ AMANHÃ NO MUXITO 
' e O BENFICA &ONCENTRADO DESDE ONTEM 

EM OEIRAS 
O treinador, de aeordo com 

o contrato firmado, receberá, 
em idêntica hipótese, 100 con
to& 

Na Académica o prémio se
rá este: satlstação e alegria 
a rodos. 

• Antecipada para ama
nhã a meia-final dos 
juniores 

A fim de se proporcionar 
aos Juniores a posslbUldade 
de presenciarem a tina.! do 
Jamor, fOI. antecipado para 
amanhã, às 17 e 30, o Jogo 

Po:cto-A<ladémlea, respeitante 
às meias-f-inala do campeona
to nacional 

• Luís EugJ nio não deve 
fazer parte do lote dos 
elementos convocados 

A formação. ,da Académica 
deverá ser a l!el!,ulnte: 

Viegaa; Qervàsil>. Belo. Vlel.. 
ra Nunes e Mariiues; Néne e 
Rul Rodrigue.s;, Mário Cam
pos. Manuel António, Peres e 
Vltor Campos. 

Na hipótese de Pere.s não 
se eneontrar em boa.s condi-

NOTÍCIAS 
DE FUTEBOL 

• A renovação do contrato do 
José Augusto por uma épo

ca representa 250 contos de du. 
vas». 

• Na próxi".1" semana, o Spor
ting reu01r-se.á com Peres. 

O assunto inieressa a ambas as 
partes. 

• O Barreirense assegurou o 
concurso de Bolota (Alco

chete), Capela (D. Cascaâs), 
João Carlos (Sporting) e Mur· 
raças (Atlético). O guarda-redes 
Zeca .Santos, do Sporting, taro· 
bém 101eressa a Manuel de Oli
veira. 

• Fernando revalidou por três 
épocas o seu comprem.isso 

com o Belenenses. 

• O Farense, o Marinhense e 
o União de Leiria estão in· 

teressados em Brás, do Barrei· 
rease. 

• Humberto Coelho fechou 
contraio com o Benfica: 750 

cont•Os de «luvas» e 4 contos 
de vencimento mensal. 

COMEÇA ESTA NOITE 
e mR,NEIO DE s. JOÃO 
NAS ANTAS 

No Estádio das Antas, co
meça hoje o Torneio de São 
João, de fu1ebol , organizado 
pelo Futebol Clube do Porto 
e em que participam Boavis· 
ta , Guimarães e Slovan. 

O programa é o seguinte: 
hoje, às 21 e 30, F. C. Porto
-BoaviSla. e às 22 e 30, Gui
marães-Slovan. 

• A Argélia venceu o Irão, 
pG1' 3-1, na «poule» final do 

campeonato do C. 1. S. M. 

• Na eliminatória do «Mun
dial», a Suécia derrotou a 

Noruega, por S-2. 

• O San1os ganhou ao Palmei. 
ras. por 3-0, para o campeo

nato paulistano. 

ções tisicas, o «onze» será o 
metm o que enfrentou o Spor
ting. 

No lote dos elementos es
colhidos por Francisco Andra
de não deve constar a presen
ç.a de Luls Eugénio que. esta 
temporada, Já alinhou na pri
meira categoria. 

O Benfica deve manter a 
formação do passado domingo. 

SÁBA!)ü 

O professor Sammer, do Lobito Sport Clube, 
acompanhará o seu ginasta Miguel Angelo, pensan· 
do-se também na possibilidade da deslocação da 
professora Paulina Cardoso, do Lisboa Ginásio, se 
deslocar, dado contar com três pupilas suas na 
selecção. 

CONSTITUÍDA 
A SELECÇÃO 

DESPORTIVO DE GRECO -ROMAN~ 
A selecção nacional de lutA 

greco-romana que vai disp~ 
tar, com a França e Marro. 
cos, a Taça Oceano, será .. 
sim formada: 

Para amanhã, durante o dia, 
está pre.,ista a seguinte acdvi
dade: 

ATLETISMO - P<'imeira 
jornada do campeonato nacio .. 
nal da II Divisão interassocia
ções regiona·is, na pista do Es.. 
tádio das Antas, às 17 horas. 

Grande Prémio de Lisboa, 
prova internacional, na pista 
d·o Estádio da F . N. A. T., em 
Alvalade, às 17 e 30. 

BASQUETEBOL - Jogos da 
fase final do Torneio de Min'i· 
basquetebol do Sporting, no pa. 
vilhão da Tapada da Ajuda. às 
17 horas. 

CICLISMO - Primeira tira. 
da do Prémio Famel·Zundapp, 
Águeda-Aveiro, 140 quilóme
tros, às IS ho.ras. 

ESGRIMA - Taça «Henri
que da Silveira>. em espada. 
individual, comemorativa do 
Dia Olimpico, na sala do Cen
tro Espanhol, às 1 S horas. 

FUTEBOL - Taça Lisboa: 
Império do Cruzeiro-Palmense, 
na Boa Hora, às 18 e 30. 

JUDO - Tsukinami Shiai, 
3.", 4.• e S.• Kyu, n<> ludo Clu
be de PorrnJlal . 

MOTONAUTICA - Prova, 
de resistência em frente da 
Doca de Belém, promovidas 
pelo Sport Algés e Dafundo, 
às 16 horas. 

TtNIS - Torneio do aniver. 
sário do c. I .F .. nos «OOUrls» 
de Telheiras. 

TIRO - Torneio de «skeet» 
do Dia Olímpico, 50 pratos, no 
«stand» do Monte das Perdizes, 
em Monsanto, às 14 e 30. 

LER M ·AIS 
NOTICIÁRIO 
DESPORTIVO 
DESPORTIVO 

Leonel Duarte, Luís Orll~ 
Domingos Carvalho, Joaquim 
Vieira, João Margaça, Pimen. 
ta de Sousa; Adriano Moral!, 
Antóni<> Oalantinho, Joaquim 
de Oliveira, Augusto Costa ou 
Américo Santos. 

Deslocam-se também o dirlo 
gente João Luís Kjolner 
Worm, o treln&dor Rui Mar· 
gaç.a da Costa e os árbitr,. 
Luís Caldas e Agostinho Pl
lipe. 

O secretário da Federação 
Portuguesa de Atlética e L~ 
ta, Mário Alecrim Carvalhel· 
ro, viajará a expensas suas a 
fim de acertar pormenoree 
com os dirlgen tes da Feder~ 
ção Marroquina de Halterof> 
!Ismo relativos ao torneio 
aprazado para Agosto, na CO. 
runha. 

* DATSUN 1300-Um carro de concepção moderna 
e perfeita, robusto ... versátil ..• que define uma épocal 
Eis um dos três magníficos automóveis que ccO Seculo 
Ilustrado• vai sortear! 

.J.iTITUS 
BOM COME> SEMPRE 

1 MELHQR QUE. NUN~A,l. 

OS CARROS DO CONCURSO DO «S. I .» P'.iii:I 
ENCONTRAM-SE EM EXPOSIÇÃO NO ~ ENTREPOSTO 

ENTREPOSTO COMERCIAL DE AUTOMóVEIS S. A. R. L. 
Av. Duarte Pacheco. 21-A-Telef. 6851 75/6/7 /8- Lisboa 3 
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