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DOMINGO NA PRAIA 

Apesa; de a manhã não estar muito convidativa, a maioria dos lisbl)stas não deixou 
d·e aprcveilar este domingo de praia, como o documenla esla imagem colhida por um dos 

nossos repórlaes folog ráficos 

NIXON E VAN THIEU: 
-ENCONTRO NO PACÍFICO 

HONOLULU, 8 - O Pre
;iden te Nixon afirmou à sua 
: hegada a esta cidade que 
3. Conferência de Midway, 
que lh e permitirá encontrar
-se daqui a algumas horas 
com o P residen te T h i e u, 
constituirá, sem dúvida. uma 
etapa caipjta! n a históri-a do 
conflito vietnamita. 

Nixon chegou a bordo do 
avião presidencial 11 Ai,r For
ce One1>, às z-ero horas (de 
Lisboa), prov,ni·ente da Ca
l'fórnh . 

As especulações acerca d.a 

Em Jogo d a prhneira HmâoH 
das m1eia s-fina.is da T a-Q<.t d e 
P or tugal, Spor ting e Acaài mi
oa d efrcintaram -se esta tarde, 
no Es tá dio José Alvalade. En
tretanto, como n Dutro lugar 

Conferência aumentaram 
após as declarações feitas 
por Nixon à sua chegada, 
p[ in cipa lmen te pela seguinte 
parte do seu discurso : 

«Todos sabem como é 
tremendamente impor
tante para nós encon
trar um modo de pÔY' 
termo à guerra em que 
estamos envolvidos no 
Vietname: e pôr-lhe filn 
de um modo que pro
mova uma paz verdadei
ra no Pacífico, sem .se 

r ef e rimos, o Benfica , on 1 em , 
à. noite, na Luz, derrot ou am
plam en. t.e a C. U. F. (5-1). 

O jogo d.e Alva .Jade foi a r
bitra do p-0r M all'cos Lubaito, d e 
Setúl>al, trendo as equipas ali . 
nhado: 

plantarem sementes para 
outra guerra. Acredita
mos que esta reunião 
em Midway será wn 
passo seguro em tal di
recção, um passo real-
111.ente muito importan
te, tal conto será indica
do pelos resultados do 
encontro e por outros 
acontecimentos que se 
seguirão.» 

Aguarda -se que durant ,~ a 
reunião cimeira dos dois 
Chefes de Estado, no atol 
do Pacífico, sejam debatidos 
assuntos ta is como o incre
mento de resporrsabi!idade, 
n.a frente de combate, das 
forças sul-vi~tnamitas, com 
a retfrada de üropas ameri
canas e ·as mocUficações a 
fazer na vi<la política do 
Vietname do Sul, após o ces
sar-fogo. Este último tópico 
djz i"espeito à Frente Na
cional de . Libertação (Viet
cong), que teria um papel 
a desernnenhar n:a coiigação 
governamental, antes das 
eleições lJvres anunciadas 
para o pa ís. ~ (F. P . e R.). 

rll.l!S NOLWRJO NA PAGIMA 19 

TOTO BOLA 

A BAR AGE M DO ROXO 
VISITADA PELO CHEFE D ESTADO 

SPORTING - D-a m as ; P e
dro Goh1es.- Ar ma.mlo, J osé 
Cal'los e lUláTio; l\f ora·is e Pc
dr~ ; Chico, Louren ço, Màrl
n ho e ~ Oliveira Dua.rte. 
, ACADÉMICA - Vi egas ; 
Gervásio, Belo. Vieira Nunes 
e l\I a.rques : Ru i R odrigu es e 
l\'Iá rio' Ca:mpcs ; Man we.J Antó-

(C ontin.ua na 16.<.1 p5g.) 

S~lgu~:ra;s- Ti.rsian,s·e 11 1 \ 
Esi inho-leixõ"s ::: - 2 
A. Vim·Pen:che . . .. j 1 1 1 
V•le-C >mbr.-l~!lll•S ....... [ 1 f 2 
~ ori!hã ·Tr.ai:nag;zd .. •.. ···1 lx l 
Gou":O•T. N0°Y3JS ... .. lx l 
Sanjc»m -•e-Be'ra Mzr .. , 1 1 

BEJA, 8 - Hâ ce rca de 
do is meses e meio , quando 
uma representação de entida-

VISADO PELA COMISSÃO 
DE CENSURA 

des do distrito de Be ja e de 
Faro solicitara m , ao Presidente 
da Repúbl ica , o seu patrocínio 
para que êt ba rragem construi
da em Santa Clara passasse a 
designar-se « Marce llo Caeta
no», o Almira nte Amé rico To
más, por seu t urno, ~s uger i u 

que ao em9reendimento hid ra
- ag rícola do Roxo, ina ugu rado 
e m 30 de !un ho do a no pas
sado, fosse dado o nome do 
e ng.º Arantes e Ol ivei.ra , que , 

ENTRE AS VANTAGENS 
DO ANÚNCIO CLASSH1 ICADO 
CON TA-SE O SORTEIO 
DUM SIMCA 1000 «GLS)) 

e LER NA Pli.GINA 1 O e 

como min ist ro das Obras Pú
blicas, muito se interessou pe
la execução do Plano de Re
ga do Alentejo. A sugestão 

•••• ., • .,J 

INAUGURADOS 
OS PAUCIOS 
DA JUSTIÇA 

• • • • • • • • li • • • DE MOURA ! 
E DE ES TREMOZ i 

'-•••••• • ••••lil~~ 

foi acolhida co m o m a.:o r e 
mai:s jusititi cado inter-esse e, es
ta manhã, teve a sua conc ret i
zação , com a prese nça do 
Chefe do Estado, que se des
locou em avião militar at é Be 
ja , acompanhado por sua espo
sa, por uma de suas filhas e 
pelo subsecretá rio das Obras 
Públicas. • 

Na Base Aérea n.0 11 , o 
Presidente da República e r a 

aguardado pelo governador ci
vil , preside'ntes da junta Dis
tr.iita~ e do Munic ipio, e ou
trJ s individualidades , tendo se
guido, imedia tame nte, para a 

(Continua na 7. 0 pág.) 

S'ntren.so Or:en•t<il . 1 I 
Torroe•,,·Bent' ca . 1 

Mor>t"m o-« ~s S e~e o.» . [ 1 1 
S.:X aJ,B arre'.a nse : 1 1 1 2 
S<·i.mllll>-M"ti jo . 1X1 
Pc-rtimc0nirn-C. U. F ... \ 1 1 1 

Ol~Jlll\11108 
«VEDHTA -·A» 

- OFERTA DA «FAPL.AfiJA» 
·Fábrica de . Plásticos de Leiria 
* LER NOTíCIA NA PAGINA 1 O * 



«NACIONAL» DE' JUNIORES 

...-..:~:.=::::=:::i.2::i.~~~~ ~~~ ACADÉMICA e PORTO 
SPORTING\ 1-ACADEMICA, 2 SETÚBAL e SPORTING 
· (Continuação ela 1.ª pág.} Até f1:11'3à da priinei:ra parr_te, e Néne esibeve fora do rectân- fü"ell:te à prooura da ' riJtó. ·r:1~, NAS MEIAS• FINAIS 

nio P eres Nene e Vítor Cam- •' Spôl"~m.g ma1nteve a. &Ua m- gulo drura111.rte 4 md.n!lltos a re- mas a turma esoodar cointd-
p05' ' .ikitênC'lla no aroa9ue e teve ceheir trata~1<enito.. nuou a j~ar com gra.'11e ~ . . . . 

oS estudaintes apresentiat·am- ítl.P.smo, ~?5 44 mmutos,_ uma Aos 26 mnnutos, o Spor•M?g gurança, na.o dando 0~11n1- Efectuaram-se . ho1e os en-- de Setubal e Spor_tmq, emiqo-
-se equipadoo de branco. bOd. ocasiao de repor a igual- p~rdeu uma excelen~ op~~- dades. de remate aos avrui.1ça.. contros da: sequnda «mão)) dos ra nem ~das ~a7a_m con:fir~ 

.. . . da.ae, mas Lourenço, a passe n:dadie de mao:car, qumdo Ma- dos liisiOOet:as. quartos_ de_ final do campeo- ma.do ho'ie. as vitórias obtidas 
· A d eqm~a. de d Coimb~a, j~ de Oliiveir.a Duall"te, remrutou ri:n.ho, a doii.s metros da bah7.,a Aos 39 mbnutos a Aca.jémica nato Nacional de Juniores, na 11rim.dra «mão» realizada na ra.n O a ~or .i. Veill ~ - por a.à•to e de caibeça. e san ninguém nas redes, ailli fez sub&tiltlÚl' Vítor (...'ampos tendo sido apuradas para as última quinta-feira. 
izou ~m I.SpoSlll lVO u Assim, ao iln.terv.allo: SPor- r~u por aillto uma bo.la. que por Ordspãm.. meias-finais as equiJXLs d.o F 

do nàe10 campo J:['ª ater~ tilng, O-Académica~ 1. . V1ega1S la1rgara. Mas aos 42 minutos acoote- e. Porto, Académica. Vitória ZONA NORTE 

MORREU 
ROBERT TAYLOR 

&'_µar a, 0 que _ _ stan el.1 A eqmpa do Spor1tdng, no Fina lmente. aos 28 minutos ceu um golpe de teaitro: a '••••••••••••••••••••••• Boavista , 2-Acadé mica , 2 
Spculto~ ~ dâ:11~drno imposa.:. I?. 0 2.º tempo, subs-tituíu LouTenço o jogo ficou' empa.t-a.do a un~ Académica colocou-~ <!m ven-

o~ mg eS: e os pr ei:roo por G-OnçaJ.ves, mas José Mo- golo. A jogada começou quan- cedera; na sequê ncia de um 
mm~~s. . . ra!is p:assiJIU para o aitaque e do Marques rasgou a camisola cruzaimento de Má;fo Canlpos, 

Altas, os hshoeta!S ~enam QQinçail.ve.> aliinhou a me.lo do <le Chico, est e continuou 0 a_ bola chegou a NENE, que 
~e~ . ma1rcado l~o na Jogada caimpo. . . la nce e passou o esférico a nao teve dificuldade em d:es-
JJnic1a.l da partida, num lance Aos 3 mmutos reipst e;u-s~ Pedro Gomes, cujo centro JJOr fazer-se da defesa lt:onin.i e HOLLYWOOD, 8 _ o aet.-or 
de Màrtnho, qu~ .se d·ooemba~ também_ uma. subSltJbwição na alto, foi remat.ado po.r josF. marcar. Rober·t Taylor de 57 anos, 
raçou de Gervasio, mas, em Ac:adétm·ca~ samdo ~~res e en- l\fOlt~IS. Viegas teve a bola No d:erTadeiro minu~,'l, Mà- morreu hoje (às 17 horas) 
vez de en~ega!l' .ª boda a um !Jl·ancto Rc'Cha, ventJf'~udo-~e . na maos, mas deixou-a esca- nnho falhou especta.cularrnen- no Hospital de s. João de 
oompa.nhen~o pa11 a o rem.a,te. 1~a~rnenite, uma mcd1flcaça_o 1rn r t>'.;1ra dentro ela baliza. te o golo do empa.c;e, vindo Santa Mónica, em oonsequên
prefe~m a tarar cor:it:a .º COI"P? ta.cblca _nos es.tudantes, pois Obtido .º empa,te, a equipa o desaif'i-0 a acaba.r com 0 eia dum cancro pulmonar. _ 
d~. Viegas, .oo:i:i _dif1ceJS prus1- Nene almhoo no a tuq_ue. re- do Sp!üt:timg lançou-se para a triurriifo da Académica, por 2-1. (F. P.) 
blhdades de ex1to. Cpo':Uª. ndo Rocha p0r<i me".LQ crim- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••~••••••••••••••••• 

A suprem lCia territorial do 

TAÇA «RI IRO DOS RE S» 
Sporting durante o l.º quarto O domín1-0 d•· S;:mrt.:n~ con
de hora foi muito acentuada, tinuou a man~fe.sit.,\r-se exu
mas a defesa. cerradíssima dos bera n rtel[nente, ma1S de igue l 
estudanr-ei,:; não permitiu si- modo se r e-vel-ou a difiou 1-dade 
tuações de remate p1'únto na da sua 1d111ha rl e ataque reran
grande ·írea. te a foa·tfaanna cortma. atife.n-

siv,i da e<;tn:i-a escoJ,ir. GRUPO A Houve, s:m, muitos «CMltos», 
cedidos pela defesa escolar, 
mas uxtos sem consequências. 

SINTRENSE - N a z ar é ; e Floriano; Francisco Mário 
Brinca, M 11deira.. Vfül:e.nlt;e e e Garcia; Carlos Augusto, 

Aos 18 minutos, numa rá
pida. jog3.da de contra-ata.que, 
os estudantc.s colocaram-se em 
vence.dores, de,·ido a um erro 
clamOl·oso de Armando, que 
ao disputar a bola a colocou 
ao alcance de PERES que, se
renamente. entrou na gra.nde 
área e rematou rasteiro, ent1'e 
o poste e Damas, obtendo o 
golo. 

Avs 8 m·;nutos um r eanate 
primoroso de Chico proporcio
l'llCU urna grande d êfesa a Vie
gaiS, em voo, mas foa--am os 
eGtud1J.1I1J.es que ez11iiVJeram à 
b eiTa. d1~ m-airoJ. r, aos 16 m.i!nu
tos, no s.egudm iento de um fa
lhanço e.:ipe0caaeu1ac de Jo
sé Carks: Mamuel Anrtónio fi
c-.-0u sóz'inho, d:mt.J:o da gro.n
die á r eJ. <c!ec111.inm>, mas demo
rou o 1a:nce e acabou por &eJ.' 
de·ziarn1.ado por Annaindo. 

No seguimunit.o dest:a jogada 
a Sport.iing cedeu doilS «can1tos>i E9te tento ((marcou» nltida_ 

mente n equipa <<leontn.a», que 
perdeu o bom ritmo de jogo a••••••••••••••••••••••• 
que vinh,\ e fectuando_e de tal l'._,7""''*"',' :> 
modo que pouco depois esteve \ ., ~., lf 1-"f .~,. 
à beira n::>vo golo da Acadé- • 

~a.~·ª ·p~~·~v~<~~t~>il!r~o1:0 ~~; MANUEL LUíS 
Mário Campos se preparava VENCEDOR para rematar. 

E a.s dif'.culdades dos lis
boetf_ls . não parara.m aí. pois 
segmrB.lu.se tm:üs dois «can
tos» e d idos pela sua defesa. 
Con~inuo.u. depois, a equipa 

do S;>cir tmg a impor a sua 
sup~ema~u. mas a.gora já .sem 
o r1tdno do período inicfa,l e 
com um Iutebol feLto à baise 
de I"eGJ'elõe:s e de a.rrain:actas 
seim consequências p air.a a ba: 
lliza e_sico!ar. havendo a.penas 
a assinala~. aos 36 tnl.nutos, 
um pnm:.roco rema:t~ de Pe
dras, que propc,rcia.nou a Vie
g~s uma vi~tose. defe3·a, a en
n aa:- a bcila para «oonto». 

l••••m•e•s••~n•~•••••••• 

,Ç-:ZllJ:t·tt 
Técnico ·- invkto 

no ccNacion·ah> 

O encontro Técnico-f'. C. 
Porto, para a sexta jornada da 
primeira volrn do Nacional de 
Voleibol (Divisão de Honra) 
revestia-se de especial impor: 
tância, pois as duas equipas 
eram as únicas invictas. 

Os portistas começaram sen
sacionalmenre. chegando a 12-
.. o no pr. neiro «sern, que vie
ram a ganhar por 15-8. Depois 
os «engenheiros» realizaram, 
gaoharum OS «SetS)) seguintes 
05-7 e 15-13) e no quarto 
«set» {que durou 28 minutos) 
a ,luta foi empolgance, mas o 
Tecnico acabou por vencer 
com l6-14. 

O Benfica venceu 
o «Nacional» feminino 
RJea>Iizou-S€ no Porto a últi

ma jornada do Camp.eonatto 
Nacional d~ Voleibol, p a:ra 
equi'p..:i.s f~m;nin3.s, o quad te:-
ntinc'll com a vitória d-0 Ben
fica, ven~edor de todos o.s jo
gos. 

R esu!tados dos encoru:ros 
de hoje: Fiuvía!-Benfica, 1-3 
e Leixõe!-C. D. u. L., 3 ff. 

DO GRANDE PRÉMIO 
DO F. C. PORTO 

TermJnou e;ta larde o {(V 
Grande Préufo do F. C. Por
to)), se-ndo a seguinte a classi
ficação da última tirada: 

i.o, Emiliano Dionísio, Spor
ting, 5 h. 40 m. e 27 s.; 2.0, 
Cosme Oliveira, F. C. Porto, 
m. t.; 3.o, Huber Niel, F. C. 
Porto. m. t. 

O benfiquista Manuel Luís -
ma.n eve a ca•njsoJa laranja, 
pelo que foi o vencedor da 
competição. 

l•••••••••••U 
GIMONDI 
GANHOU 
A VOLTA À ITÁLIA , 

ROMA. 8 - O italiano Fe
iice Gimondi ganhou a 52." 
Volta à Itália em Bicicleta. 
A última etapa, disputada 
h oje, entre Folgarida e Milão, 
numa distância de 257 quilô
metros, foi ganha pelo italia
no Attilio Benfa.tto. _ (F. P.}. 

m••••••••••••••••••••••I 

tli1.U.-?4Ji1') 
O Almada à frente 
do «Nacion•al» da 

li Divisão 
Pa:-a o Gampeonato Nacio

naJ. de andebol de seoe. da H 
Divisão (seniores) o Senhora 
da Ho.ra p2~eu cOm o Alma
da. 90r 15-26. O AlmOOa, co
manda invicto. a classificação. 

Ontem. cm Guimairães. IJ'9.Ta 
o Nac :ona! de Juniores da 1I 
Divisão, o G. D. Hola nda ven
ceu o Benfica. Por 16-11. 

- Para o torneio da taca 
<<Dr. Vaz Pint.o». o Boa, HoÍ'a 
venceu o S por ting da Penha 
P<>r 28-8. 

Po_r 2.500 contos, óptimos acabamentos, junto à 
linha do elêctrico, 7 inquilinos. Todo aluga.do. Rende 
cerca de 175 contos. Facilitam-se 760 contos à C. G. 
dos DeJ>ósitos. 

TRATA O PRóPRIO 

Av. da República, 3-7.• - Telef. 538309 e 538437 

Sa1lguei.ros-Tir~en~e . 
E'S!plnt.hc-Leixões 
P-emaifiel-Leç.-. ... 
Braga-Boavisita .... ... . 
Viairlliln-Guimau:ães 

GRUPO B 

3-1 
2-3 
1--0 
9.1 
2-1 

Viseu-Peniche . . ... . .. . . 4-2 
Vale-cambren.-La.mas 0-2 
Covilhã-T~:am aga l .. .. 2-2 
Sanjoanen.-Beira Mad" 2-0 
Gouv;eia-Torries Novas 2-1 

GRUPO C 

f1~~~~ei;; ~~~r~~~~àa~ fi~~~o, Pinho e Vítor Bap-
n , José João e Mendonça. MONTIJO - Luís Filipe; 

ORIENTAL - Edmundo· Bexiga, Moreira, José António 
Capucho. Marques, cordeiro ~ e Nelson; Jacob e Espírito 
José António; Viria.to e Fer- Santo; Ernesto, Armando Jú
rfi.o (Ribeiro); Gamboa, Vito- lio. Sabino e Porfírio. 
ri no. II .. Faustino e Inácio. Primeiru parbr: 2-1. 

Prnnero-a psrte: 1--0. Marca<lores: Vítor Ba.ptists 
Re&u~1"oado finiaJ: 3-1. e Pin:ho p e!-0 S zsimbra; Jacob 
~aircadores : Jcsé João, Ma- (2) p eilo Montijo. 

d:eN"a e Tecxlor.o, pelo Sirutren- 1 
se, e Ga mboo pelo Oriental. Setúb.al, 4 - Al.mada, 1 

«Os Leões», O 
Alhandra, 4 Torreen5e, 1 - Benfica; O ~ú:i.ád10 do Bco:i·f1m, em Se-

campo Alfredo Agu>iat·. (No fim da l .ª parte) daA, rdl>~tcFoa: i·Vo·l.'-gC>liJno de Almei-
A1·btitro: António Vito1rino, ç 

de Lei.na. !{~~{~: dX~~~~asÃuasiLácio. v. SETúBAL - Torres ; 

ne~?~~!~:!~.Va?~f~ ~t~ · de Lisboa. ~~~~do,e J~be~~n~an~et~ 
e Jo-aquim Jo:;é: Medeiros e TORREENSE - Jordão: Amânoio; OCJtávio, M.aiteus, Pe
Spí.nob; Abílio, Máf'io, J·ooo ~ªlT~~~~· !1:~~~iºCa1;:1:a.~ tita e Armando. 
e Simão. N1neu; Quintas, Rodrigues, Se- AL~ifADA - Figueh'edo: Pe-
Srtt;~N~d~o J-0;;~~T~~: raifim e Mendes. d1·0~ Loureii:·o. Eduardo Alves 
bm e SiJvério: Quim e DaitTi- BENFICA - Nasciimento; e Frnnque-lim: PaJnt"J. e Lei-
11 oa F e11m-a.111.des, R :1.1ul, MM"ques e l,fl.o ; Durão, R a musgo, F ecl'ft.o 
e l~inho~·Hitos, Madeira, J~·ge TO'l.nâ.s; Vítor Ma1rti.ns e Ma- i! llm:ta. 

l.ª p :-irte : 0-1. ~i'n~~~:.vão, Pi·tüa, Raul Aguas rr~:~.:1~~:!:rt~~â,~~o (2), 

Jort~~~~~;~u~m ~~~~u <2L No f'im da. prirnl lira p.a11it.e 0 Tomé e Octávio. P~~o Seitúba1; 
Tcrree.111::e gaJnh:wa por 1--0. Leitão, pa1o Almada. 

Si ~=~~:::~i.~n~,.~~::~::~,}- ,GRUPO O Seixal, O - Barreirense, 2 
re·tm). Sesimbra, 2 - Monti1º0, 2 Oa1mpo do Br~yo. 
Arb~bro : Arm-am.do castro, ArOO ro: Pcrm~ndo Gcc:nP." 

de Lisboa. Camvo Vila. Amália. cD~ U.sbo-a. 

•••••••••••••••••••••••• L:~~.~·o : Mário Vidreiro, de no-:ra~1f~· DJ.;~·~1~5do~ ~€~~~i~ 

l!lliildiJI 
José Quina favorito no 
Campeonato de Portu-

gal de «Finn's» 
Com excelenee 01·grunJização 

d? Sport Algés e DaflUldo, es
ta a decorrer em S. José d.e 
Ribamar o 'J..am.peonato de Por
tugal da Classe «Finns». a que 
con-correm repre.seruta;ntes de 
várias frotas . Ontem disputa
ram-se dua..s regatas, gainhas, 
respectivamente, por airq. Tei
xeira da Fonseca e Henrique 
Nehl, ambo5 do C. N. L. De re
ferir o oomporta.mento do an
golano Sen.a Rodrigues. do Clu
be Nun 'Alvares, de Luanda. 
que obteve o 2.o e o 3.º pootos 
n-a.s corridas realizadas. Jo.sé 
Manuel Quina cs. A. D.l. ven 
cedor das duas primei.las rega. 
tas, e que comanda a classifi
cação geJ:·aJ, com 11 pontos. en~ 
trou em 4.0 e 2.o lugares, res
pectivamente, na.s corri.das de 
ontem. 

•••••••••e••••••••••••• 

An·tónio Vin°agre (Spor
ti n.g) gan.hou a Taça 

«Francis~o Carvalho» 
Na sede da Associação Lis

bonense dos Amadores de Bi-
lhar, reaJizou-se wn t:Jil.·neio
~relâmpago 1 às três tabelffs. 
erutre os componentes da se
lecção na:c-ional que re-cente
mente, no Porto, deITotou a 
d:e Esprunha pe>r 11-5. 

O venced01· fol o .spm.·tin
guista e «capitão» da equipa 
n-aieioorul, _António Vinagre, 
que conqmstou a taça «Fran
cisco Ca:rvalho>)1 em homena
gem ao dirigente da AsSOCla
ção do Porto. 

Antes, toda a equipa e o 
referido dirigent.e foram obse~ 
quJJa.dos. pela Feclera,ç.ão, com 
wn jantai!", a que presidiu o 
dr. H enrique Marques, presi
dente daquel-e orgaallsmD. ... 

SESIMBRA - Mário Tor- Gorgulho e Eugén i.tQ; Cambe.~ 

res; Artur, Fragata. Turídio Ls.~~R~~i:d~~~Ee J~sé:;1~. •••••••••••••••••••••••1 03.ndehs. Serm, Bandeira e 

EM PARIS 

O F. C. PORTO 
GANHOU (3-2) 
AO SEDAN 

PARIS, 8 - No Parque dos 
Príncipes, perante cerca de 
20 mil pessoas, a equipa do 
F. C. Porto decrotou, esta 
tarde, a do Sedan. por 3-2 
(2-1 na 1.ª parte). 

Os golos dos portuenses fo_ 
ram marcados por Pinto (2) 
e <cChicon.- (E.). 

P altrício; Mim e Valter; Ribei. 
[.~ José Carlos, Brás e Rcgé 

P.r'imeiira ip·axte: 0--0. 
Resultado final: 0-2. 
Mar<:ado.r.es: Eusébio e Ser

ra. 
Ou1tros resui11t.3.dos: 
Lusii.:ta1110-Luoo .. . .. . . . . 2 1 
Port.imonense-Cuf .. . . 1-0 

SPORTING-ATLÉTICO 
ESTA NOITE 
EM ALVALADE 

O desafio Sporting .Atlético, 
da quarta jornada da Taç.a Ri
beiro dos Reis, realdw-se logo 
à noi..te, às 21 e 45 hora.IS, no 
Estádio José Alvalade. 

MUNDILAR 
RUA LUíS DE CAMOES, 2 E RUA Lo DE MAIO 138 

RAOIOS * TELEV ISORES * FRIGORI FICOS 
FOGÕES E TODOS OS ARTIGOS ELECTRO-

OOMÉSTICOS , 

VENDAS A PARTIR DE 100$ MENSAIS 

A PRONTO PAGAMENTO 
PREÇOS OE COMBATE 

FÉRIAS NO ALGARVE 
ALBUFEIRA 

A lugam-se casas eompletarneate mobilad~ na Vi 1a e juoto 
ao mar 

IM031UÁR!A ll'EAL, ALBUFElf?ENSE 
S. A. 8, L. 

APARTADO 13 TELEF. 191 

Estádio do Bessa. 
Arbitro _,__ Diogo Manso, de 

Braga. 
BOAVISTA - Luz; Martins, 

AlbinD, Santos e Rocha; casL 
miro e Margarido; Vítor l, 
Santiago, Vítor II e Joã-0. 

ACAD!tMICA - M ano; Fé
lix, Vítor Manuel , Lucas e 
Couceiro; Carvalhos a e Vale ; 
Paulo. Carctooo, José Manuel 
e Cruz. 

Primeira parte: i-0. 
Marcadores: João e Santiago 

pelo Boavista. e Joz-é Manuel 
(2) pela Académica. 

Fafe, 1-F. C. Porto , 1 
Arbitro - Sa111tas PeTe.iru, 

de Aveiro. 
FAFE - Tó, J orge, João. 

Freitas e Lopes; Berto e Pe
reiira; Serra, Oas.bro, R ogéri-0 
e Moés. 

F. C. PORTO - Pinto; Bár
tolo, Tomás, Zeca Ribeiro e 
Paulo; Hélder Ernesto e Vítcr 
Silva; Sceiro, Rui M ''11Uel, 
Duarte e Eduard-0. 

Prtmeira pal·te: 0- l. 
Marood-0res: Ca:s.tro P·"'lü F ~

fe e Soeix-0 pelo F. e. Porto. 

ZONA SUL 
Caldas, 2 -Setúbal, 1 
Arbitro - Carlos Dinis, de 

Lisboa. 
CALDAS - Hicardo: Telha

da, Pancada, José António e 
Gemes; Fialho e Orlando; Fer
renho. Valas II (Valter), Va~ 
!as I e Lé. 

SETúBAL - Jo'.lquim: Lino, 
Léo, Romão e Ferrenho <Zé-
_Zé): casaca e E telvino; Rei
naldo, Cé>àr, Fonseca e Gar
rudo (João). 

Primeira parte: 2-1. 
Marcadores : F~rrenho e 

P ancada, pelo Caldas S. e. e 
R.ein:t.ld::> pelo V. Setúbal. 

Lusitano F, C .. 1 
Sporting, 2 

Arbitro - Má:-"io A!ve.3. de 
Bc·~a. 

LUSITANO F. r. - Lu;s; 
F·ernando (Viegas t Mi.r:-:.lllc'la), 
CoSlta., Gervásio e J3vttt.J: 
José Eduaordo e Na.térc:o; 
Afonso, Dmni.ngos, Edgar e 
Zeca. 

SPORTING - Vi teor Mnnu 'l 
<Urma.}); Lairanje:ira, Miran
da, Vi~ira e Dias; C.J..peoo e 
Perdigão; Terri.n~a lGóis ), 
Ma-c.h aido, Celestino e Reis. 

Primeira pa'rte: 1-l. 
Marcadores: Mach ado e Go.~ 

pelo S~rting e Dcmingcs, pe
lo Lusu.tano. 

Reg:on·a l da 11 Divisão 
Com os jogos da 4.:i jornada. 

começou a segunda volta do 
Oampeonato de Jun.iores da II 
Di'Visão da A. F. L. R esu!J;ados · 

Série A: Império-Arroios. 5-2 
e Mem Martins-CamanTute 2-1 
Série B: Santa Ca.tari1na-ViJa: 
-Franquense, O-O e Boa Hora-
-Sainta Iria, 3-0. Série C: 
Agu_:.a.s-Casalense. 0-1 e TojaJ· 
-Lfüerda.de, 9-1. Série D: Ma
fra-Estorü, 1-0 e Cairregado-F. 
Benfica, 1-2. 

Campeon•ato de Ama
dores 

Séri~ A: Ad.i.cense-S. Bento, 
1-3; Bela Vista-S. L. Agu;a.s, 
0-4; Série B: E. Alvak\de-San
t a1llta., 1-1 ; Fonte-Santense-cas
telo, 1--0; Série C: S. L. Aguias
-Inte!"na.cionaJ., 1-2; Série D: 
Amorciras-Universitár'.o, 0-9; 
M Lra.111tense-R angel, 1-3: Série 
E: FonooJ.nhas Lusi·tano Olubz 
B, 2~; Calhariz-Dafundo. 3-4 e 
Linda--a-Pastcira~Sete Moinhos, 
5-1; Séria. F: S. L. O rientaJ
-Andorinha, 1 -1: Graça-Pr:or 
Velho, 2-8 ; Série G : Carmo .. 
-InteP.rlente, 1-4. 

G. 
MOBILIAS 

GAPARICA 
Ve.ia em Lishoa e con

sulte em Almada catalo-
2"0S e or~os fixos. na 1c Lu
sospumall, R. C.:àndido dos 
Reis. =17 e 51-.'\ - Caci
lhas. l'elef. 21'362. 
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