
DEGPDRTD ALMADA FESTEJOU 
A «ESTREIA» DA LUZ • 
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A JORNADA DE DOMINGO NO JAMOR 
-··--·wl'"""-""-•····---~· •••.•• •...•.•.•...•••.••.. 

COIMBRA VEM A LISBOA 
E QUER LEVAR A TAÇ_A ••• 
COIMBRA. 19 - A presença 

da Acadêmica na final da Ta. 
ça de Portugal fez surqirl de 
um momento para o outro, ex
traordinário entusiasmo nesta ci
dade, depositando-se na equipa 
do~ estudantes - principalmen
le os seus adeptos. como é na· 
furai - as maiores esperanças 
na conqu ista do ambicionado 
troféu. 

Preparam-se numerosas ex-

t este o pensamento dominan· 
te. até entre os próprios joga
dores, como se depreende de 
breve troca de impressões que 
tivemos com o «internacional,. 
Vítor Campos. que também jo
gou na célebre final de 1961. 
com o Vitória de Se túbal: 

- Parece-me que a equipa 
deste ano está m elhor do que a 
de 1961 quanto a prepa ração fí. 
sica. Só desejo é que não este
ja o mesmo calor sufocante de 
então. o qual foi para nós um 
suplício. De resto, a .. malta .. 
não tem complexos. embora, pe· 
rante o Benfica. sintamos sem. 
pre uma certa dificuldade. 

Acredito nas nossas possibilj. 
dades. até porque temos uma 
equipa mais ióvem do que a do 
Benfica. E queremos trazer o 
•Taçc, paro Coimbra! 

de conjunto realiza.se esta tat· 
de e a partida para Lisboa es
tá marcada para amanhã, na 
autocarro do clube. 

A caravana da Académica é 
consliluída pelos seguintes ele
mentos: drs. Alberto Mesquita e 
Moreno Pinheiro, respectivamen· 
te presidente e vice-presidente 
da secção de futebol; médico dr. 
Francisco Soares: massagistas 
Guilherme e Pa ~coai; treinador 
Francisco Andrade: e os joga
dores Viegas. Brassard. Curado, 
Vieira Nunes. Belo, Marques. 
Gervásio. Rui Rodrigues. Nene. 
Mário Campos. Manuel António. 
Vítor Campos. Perez. Rocha. 
Crispim e Serafim. 

•••••••••••• 

A e41uipa para domingo deve 
ser sensivelmente a mesma que 
alinhou nas meias-finais. A úni
ca dúvida está em saber se Pe
res. aliás rctcuperado. jogaÍá o 
tempo todo. 

O Sporting convidado 
para torneios em Cór
dova e S. Sebastian 
Um entpr esário espanhol d i

r igiu convite ao Sporting pa.ra 
P3.d'ticipar em dois torneias in
ternacionads de futebol a I1êa
lizar nos fins de Agosto. 

Tra,ta-se de um torneio em 
Córdciva. nos dias 25, 26 e 27, 
seguindo-se outro, em S. Se
biwtiaJn. nos dias 29, 30 e 31. 
O deparv.imwto de f u te b o I 
«leoni.110» vai debruçar-se so
bre as pcSSiibilidades de parti
cipa1r nas duas competições. 

NO CAMPO DO PRAGAL 
Para comemorar a ina11gur11~ 

çi.o da ilummaçã.o artificial no 
campo do Pr11g11l . o Almada 
promoveu 11111 festival de fute
bol, O(lm. a P11rti.ci.paçã.o de Co
va da Piedade, Vitória de Se
túbtd e «Os Bel8nense.s». 

O primeiro desafio, que co
mefou ainda crnn luz diurna, 
opw a equipa da «casa» ao 
({)1Ja da Piedade. Sob arbitra
gem de ] iíli.o Gomes, de Lis
boa, alinharam e marcara-m: 

ALMADA - Figueiredo; 
Pestana, Lonrefro, Eduardo Al
fles e Franquelim; Cam pos e 
Leitão; Pásc:o11, Rt1musg11, Fe1._ 

rã.o e D11rio. 
COVA DA PIEDADE - Pi

menta; Luca.s ,Cravo, Luís Fe,·. 
111111do e Durãe1; Adanjo e Tor
res,· Vilarinho (1), Carlos 1''er· 
reira, Vitorilf.o e Rui (1). 

A meio d o encontro, escu 
receu e o árbitro suspendeu o 
jog para se 11ce11de-rem aJ Ju. 
zes. Nesta altura, um jovem. -
Alberto Quaresma, aluno do 
1.0 ano da Escola António da 
Cost ... - proferi-u algumas /)a· · 
lavras, assiualaudo o melhor11-
mento. 

D epois, realizou-se o segrm
do jogo, entre s-adiu·os e lis
boetas. Alinh111·am e mafcaram, 
sob a arbitragem de Carlos Al
b erto, de Setúbal: 

VITÓRIA DE SETOBí!L
T arres (Carlos Alberto); Vi-

to-r, «Leiria», Artur e Ra.ngel; 
Mateus e OctáflÍO/ Amâncio, 
José R ocba, Anuddo ( 1) e Ar· 
mando (Frt1nco). 

•OS BEtENENSES» - Nefl 
(Mário Sif.va); Cesário, Montei
ro, Martins e Silva,· Adelino e 
João Pet'eÍr11; Carlw S er1J1,fim, 
Dourado, Carlos Alberto e Âl· 
varo (Mário V e11tun1) (1). 

Uma vez que se registava um 
emf>dite, reocorreu-se a séries de 
três «Penallies». 

Dourado e !Ht1le11s trausfor· 
maram a primeira série de 
cada eq11i/Ja, mas, 11a seg11.11d11, 
o seeub11le11se falhou logo o 
Primeiro remate, depois de o 
b eleneuse ter convertido 11s res
pectivas 'lll!Jrcaçôes. A ssim, 101 

Belenenses» lrimifarrnn por 
7-4. 

•••••••••••• 

JOAQUIM 
AGOSTINHO 
no «Grande Prémio 
F amel-Zundapp» 

cursões de autocarro, sabe-se 
que muita qente se deslocará de 
automóvel. e a própria secção 
de lulebol da Académica orga
nha um comboio esp ecial. pre
'e11do-se que milhares de en
tuskrstas assistam à grande jor
nada de domingo, no Estádfo 
Nacional. Pode dizer-se que 
Coimbra inteira vai a Lisboa. E 
quer trazer a .. raça ... . 

A mesma equipa 
das meias-finais 

11t1tU:tlt• 
~······················ 

Prepara - se activ.amente a 
rea-lização do 1 Gramde Pré
mfo Fa.mel-Zundapp, que de-
correrá ,no próximo fim de 
semana, na região C:a Bair
rada. 

...•.......•. 
mt·ZVTU:f·lt 
Englobado nas come-mora· 

{Õt:. do seu 39.0 aniversário, o 
Campolide Atlético Clube or
gan izou um corneio de ba.sque. 
tebol docado com a taça «Ani· 
1·ersário». Resultados da pri

·meira jornada: 

O programa de trabalho dos 
jogadores da Académica não se 
alterou esta semana. O treino ............. O BENFICA CONQUISTOU 

Foi já dis tribuído o regu
lamento da prova, que oons
tia. de três etapas, sendo a 
primei.ria n.o sábado <Aw.·.e d1a
-Avieiro, 153 quiJóinetros) e 
as duas restantes no domingo 
(Agueda-Agueda, l62 quilóme
tros., e pista de Sanga]hos, 2 
quilómekos), 

Liberdade . Combatences. 40. 
.JO e Campo!ide-Rangel, 24-50 

O Liberdade e o Range! de
frontar-se-ão para os dois pri
meiros Juga•res, enquarn.co as 
equipas vencidas discutem a 
1erccira e quarta posições. ............... 
A CARAVANA 
PARA OS JOGOS 
lUSO-BRASILEIROS 

Para os Jogos Luso-Brasilei
ro,, a rc11lizat 110 próximo mh 
dt: )11/bo, a Federafã-0 Po r:u
guesa d-e Ginástica tem já 1 .>: -
111ada a wfocção e constituída 
J c11ra.Vt1'1la. 

Dirigente - António Ma. 
1111e/ Antunes Sebastião, secre
ttmo-ger11J da Federa.çio; ,_ .. é t.-

11ador - Carlos Abreu: giuas
taJ masculinos - José Filipe 
Abreu (Lisboa Ginásio), M1-
guel Angelo de Carvalho ~l_o
búo S/Jort Clube), Telmo i:cr-
11a11des e José Luís Fernandes, 
ambos do Ginásio Clube Por
tuguês,· mp/ente: Virgílio Dias 
(Sport;,,g); ginastas femiuinos 
- Maria Manuel Contreirt1s, 
Isabel Negrão e Maria Joio 
,\la/ra, todas do Lisboa Gi•1ásio 
t Mari;1 Manuela Frt1di11ho (Gi· 
1111sio Clube Português); suPlen
i; a indicar Pelo Professor 
Silmmer, do Lobi.to S. C. 

O jJrofessor SJi111J1u:r é tam
bem o resflomáve/ /Jela flrelJa
raçio de Miguel Angeto, que 
dlVe chegar a Lisboa, em l: 
dt julho, para, com a equt/)11 
fazer uma senuNJa de estávw. 
/'I 1111e a flarliáa Para o Bni· 
Hf será a 18 d11que/.e mês. 

11oi ahula solicitada su/Jerior
mente a deslocação da Proles· 
HJta Paulimz Cardoso, como 
trehur:lora da equipa feminina. 
Solicitação iuS'ta, já que !rf:'S 

d:1- ginaistas são S'Uas pUpitu, 
J (4r/os Abreu a/Jesar de f ,'JdO 

o seu valor e voutade, será in · 

mficiente para tremar as du:i.s 
turmaJ, 

· XAORIE Z 
l:'ross .:gu1, am os campeona 

L~· reg '.onais de xadrez. orgc'>. 
mzados pela Associação de 
Sul. Na.s partidas referentes .:. 
quu ;:ta jornada do torneio de 
2.M categorias. apuraran1.se o& 
s ·guin.c0 s resultados· 

ALEKHINE, 1,5-C. D . U. L .. 
2.5 - Mora is Sarmento. Val(-' 
Duarte. 0.1: Rosado Dom'ngos. 
-Eng. Alexandre Navalho 0. 1: 
Pedrosa Franco.Simão R.ibei 
ro. 1-0: Artur Costa.Eng. Arw1· 
Da1nas. 0.3-0.5. 

BENFICA. ! -SPORTING. 3 
- Sampaio Viola.Rau: Eduar 
do. 0-1; Rui Ribe:ro-Alineida e 
Sá 0.5-0.5: Vidiga! Salgueiro. 
-Ma nuel Estêvão 0.5-0.5; Ar. 
naldo Fernandes.Qrl::mdo Al 
m eida 0-1. 

••••••••••••• 

Era aguardado com justifi
cada expectat iva o jogo de de
sempate para o título nacio
na!I. da l Di visão de ténis de 
mesa. Não admirou, por isso, 
que ao Pav ilhão do Campo de 
Ourique acorresse muito públi
co, ramo mai.i'S que se defron
tavam Benfica e Sporting. 

Os o: leôes», vencedores do 
Campeonato de Lisboa e que 
tinham afastado os o:cnca rna
dos» da Taça de Portugal, eram 
naturalmente favoritos. Se ali
nha-ssem completos, duo, mas 
faltaram-lhes nada menos que 
Delfim Soares (lesão concraída 
durante exercícios militares) e 
João Ca:roipos (ausente em Es
panb a por m04.·i·vos profiSS'iO· 
naÍ's) e a ex:pectativa de.svaine
ceu-se um rointo, pois o Benfi-

ut••········· 
PAÇO DE ARCOS E SPORTING 
FAVORITOS DA TAÇA 
«ROGÉRIO FUTSCHElb 

Resultados da penúltima jor. 1 com o Cascais no dia 23) são 
nada da taça «Rogério futs- os favoritos. O jogo de amanhã 
cber», em hÓqu~i em pacins: encre ambos, está a revestir: 

Cascais-Salesiaaa, 3-1 (2·1 ao -se de grande imeresse. 
intervalo); Cimento Tejo-Paço Na jornada de ontem, ali· 
de Arcos, 0-5 (O·l); Sporcing- nharam e marcaram: 
-Sporting de Torres, 8-1 (3·1). CASCAIS - Melo; Costa, 

Gonçalves. Luís Barros (3). 
Cunha. Sombreireiro, Pereira e 
«Quinrn. 

A uma jornada do fim, Spor. 
cing e Paço de Arcos (este com 
um jogo a menos, a disputar 

MALAS 
SACOS * PASTAS 
LUVAS * Carteiras 
Chapé us de sol 

Porta-moedas 
O MAI OR SORTIGO 
AOS MELHORES PREÇOS 

OS CARVALHOS 
f' RAÇA OA FIGUEIRA li 

(ES\.,>UINA CA R O OUA;t 1 E.1 

SALESIANA - Messias; Iná
cio Soares. Espadinha. AntÓ· 

~~~!~~~e~~!· Venâncio, Balei-

Ârbitro - "ctávio Andrade. 
SPORTING - Vitor Ferrei. 

ra. Reis ( 1 ). Ba·raca, Ponte (2), 
Paulo (2), Marques (3), Muge e 
Vasco .. 

SPORTING DE TORRES -
Pedro Nunes; Sobreiro, Luís 
Corre ia. Eurico (1). Rodrigues. 
Grazina. Faustino e Henriques. 

Árbitro: Per~ira da Si;va. 

Posição actual 

SPORTING 
Pu;o de Arcos 
Azeitoriense 
Cmais 
Fisica 

J. V E. D. B P 
6 6 - - ?1- 6 18 
5 5 - - 21· 5 1'5 
7 3 1 3 9-W 14 
5 4 - 1 18- 6 1 ~ 

tG\ Westinghouse 0·•.L. \.!:!:) A MAIOR MARCA ~MERICANA 9-23 
DE ElECTRD · DDMESTICDS 

s~lasia na 
lp. Torres ..... . 
Cimento Tejo .. . 

6 2 - 4 13-18 ·~ 
6 2 - 4 19.;9 10 
6 1 1 4 9-31 9 
7 - - 7 7-28 7 

ú ltima jornada (amanhã): 
Sporting de Torres-Cascais; Sa. 
lesiana-Física e Paço de Arcos
-Sporcing. 

O TITULO NACIONAL , 
ca co-nm va com rodos os seus 
princi1pa1is elementos. 

Assim, parecia resolvida a 
q uestão do círnlo, confirmada, 
devois, com a relativa facili
dade com que os «encarnados» 
cregaram a 4.0. 

Entretanto, no jogo que po
deri: ser o derradeiro, o dr. 
António Osório, jogando muito 
bem. venceu Alvoeiro, e ini
ciou a reacção sportinguisca 
que reduziu a marca para 3-4, 
depo•íi:s de Luís Amaro e de novo 
Osório terem derrocado, clara
mente, Ma11uel Carvalho e João 
Ru.= Competia, e ntão, ao jo. 
vem sportinguista Gameiro, de. 
frontar o veterano Manuel Car. 
va lho, e o primeiro «set» foi 
fácil para o bcnfiquisca; mas, 
no segundo. o jogador «leoni
no», depois de estar a perder 
por 7- 14, conseguiu chegar aos 
20-ZC e perder nas «Vantagens» 
por 21-23, fazendo com que 
acabasse emotivo o que come
çara com escasso interesse. 

O Benfica conquistou, assim, 
con: mérito. valorizado pela ré. 
plica do seu adversário, o tí
tulo de campeão nacional da 
l Divisão - 1969. 

A emoção sobrepôs-se ao 
bon- jogo, mas o encontro che. 
gou a ter fases de boa execu
ção. sobretudo q uaindo da re
cuperação «leonina», com bc>ns 
«puxanços» de Osório, o o:cor-

FÉRIAS «6 9)) 
Incluindo passagem d e 

a vião desde Madrid e re.
gresso e 15 dias de pensão 
completa 

Maiorca . 
lbiza 
Cosia Brava 
Cosia do Sol 
Can ar ias 
Rimini 

1.660$00 
2.415SOO 
2.688SOO 
3.090SOO 
3.570$00 
4.035$00 

Solicite inform'lçâo ~o 
bre outras modalidades 
com 8 dias de viagem e 
partidas dt> Uarcelona ou 
Valência. 

VIAGENS 

lvfi\t1%Ut1 
Av da Lib('rda de. n-.-\ 

Tclefs. 35505 - 323142 

re» em esti lo inédito de Ama
ro, a experiência de Carvalho 
e a habilidade de AJvoeiro e 
João Rui , João Garneiiro pa
gou o tributo da inexperiên
cia. 

Desenvolvimento das parti. 
das: Alvoeiro (B) v. Gameiro, 
por 2·1 (19·21, 21-9 e 21·10); 
João Rui (B) v. Luís Amaro 
(S), por 2-0 (2 1-14 e 21-17); 
Manuel Carvalho (B) v. dr. An. 
cónio Osório, Por 2-0 (21·12 
e 21·16); João Rui (B) v. An· 
c6nio Gameiro (S), por 2-0 
(21- 13 e 21-12); Alvoei ro (B) 
perdeu com Osório (S), por 
0-2 ( 18-21 e 14·2 1); Carvalho 
( B) perdeu com Luís Amaro 
por 0-2 (9·2 1 e 16-21); João 
Rui (B) perdeu com Osório 
(S), por 0-2 ( 15-21 e 15-21) 
e Carvalho (B) venceu Garnei
ro (S) por 2-0 (21-12 e 23-21). 

••••••••••••• 
~NATAÇlf(>: 

Numerosos nadadores de 
palmo e meio no Torneio 

de Junho 
Organizado pela Associação 

de Natação de Lisboa, realizou. 
-se, na piscina do Algés o Tor. 
neio de Junho, para ~Escolas 
de Clubes» (nadadores dos 8 
aos 9 anos), com a participa. 
ção do Algés, Cova da Pieda
de, Pedrouços e Benfica. 

Nada de especial a assina
lar, a não ser o elevado nú
mero de concorrentes, oque 
prova o êxito da iniciativa. 

Vencedores: 

Estão 1nscri~os os m.c·lhol'les 
corredores 111aciouais, entre 
e les o sporUng"ist.a Jo.aquim 
Agiostiniho, que, após a Volta 
ao Luxemburgo, se prepara 
paria disp.ut.a-r a Volt.a a Fran
ça, 

O RAGUEBI 
praticado 
a partir 
dos 11 anos 

Sob a presidência de Luís 
Miramon. reuniu· · e o congresso 
da Federação Portuguesa de Râ
guebi, para ap:eciar o projec· 
to de alteração do Requlamento 
Geral de Provas . elaborado pelo 
conselho técnico. de colaboração 
com uma comissão nomeada 
paro o efeito. 

Compareceram delegados do 
Benfica. C. D. U. L.. Técnico , .. Os 
Belenense · ... Económicas. DJ. 
reito. Regentes Agrícolas de 
Coimbra e Escola Emídio Navar
ro, tendo sido aprovados os prJ. 
meiros 36 artigos, todos de ma· 
tério gene:-alizada. 

33 METROS, BRUÇOS -
Criscina Alves, Algés, 43,7 s. gulamentação francesa: o ra· 
33 METROS, COSTAS - Pau. quebi passará a ser praticado. 
lo Lopes, Benfica, 36,4 s.; 66 oficialmente. 0 oarlir dos 11 
METROS, COSTA - Susana anos. Foram criadas duas cate
Serra. Algcs, 1. 20,6 s, 66 ME- garias até agora inexistentes: os 
TROS. ESTILO LIVRE - Or- infantis f ll -12 anos) e os inicia· 
lando Di as. Algés, 1. 05.6 s. dos (13-14 anos/. Por out-:o lado. 
33 METROS. ESTILO LIVRE os joqadore só serão seniores 
- Luísa Maq;wrida, Algés, a partir dos 20 anos. visto que 
44,9 s. 33 METROS, BRUÇOS os que têm 19 anos pertencerão 
- Carlos Banha. Algés, 37.5 s. a um escalão 1 .. A.,) da catego-
66 MEI'R 'JS. BRUÇOS -Su. da de juniores. O escalão ·B• 
san i: Serra. A Jgés, 1.30. 66 referir-se-á 0 - s oraticontcs de 
ME fROS. CO~l AS - Carlos 11.1 8 anos. Sem oltera; ào, ape-
Barreiros, Alges. 1.27,4 s. 33 nas a cateqoda de iuvenis (15-Ji; 
METROS, COo f AS - Maria anosi . 
Jo · • LAMA S, A!ges ,34,5 s. 33 

No importante capítulo dos es
calões etários - art. 85.0 

-

também se verific:;u aprovação 
do sistema estabelecido. o qual 
assenta. essencialmente na re-

METROS, ESl !LO LIVRE -
Carlos Banha. Algés, 34,I s. O · DIARK PO?UL AR• 
66 METROS. E~TILO LIVRE E T R A N e p O R TA D') 
- Aida Pedroso. Pedrouços, 1. v 
07,_2 s; 66 MHRO_?. BRUÇOS [ NOS AVlõE::: DA P. A. A. 
- Lu" Claudrno, ~ova da Pie- PARA TODO O MUNDO 
dade, t.30,5s . 
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