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~FINAL DA «TAÇA»~ 

ENTRE ACADÊMICA E FICA 
Pela terceira vez na his

tória da Taça de Portu
gal os finalistas são A cadé
mica e Benfica. A primei TUDO PODE ACONTECE ••• 

BENFICA - J osC l l enrique; 
Malta da Silva. Humbe rlo, Ze
ca, e Adolio ; Toni e Coluna; 
J . Augusto. Torres, Eusébio e 
Simões 

ra foi em I939, exaclamen- . 
le 0 ano de «estreia» da 1 regulamento da p~·ova, que 1 res .enchentes, t~nt_o mais 
com/Jclição. Venceram 0 s sero mesmo re_solvida. que se trata. do ultimo e11-

esludanles, por 4.3, e, em A expectativa, portanto, conllo da_ epoca, q~e ~n-

1 b f . volve equipas de pnmeiro 
r951, gan 1ara1n os en t- ••••••••• ••••••••., 

/ quislas /Jor 5-I. : O CRANDE DESAFIO: pano . . 
Esta referência serve pa- ! : Acredila:se_ que !! « Taç~» 

. . 'd d • COM EÇA AS 17 HO- : - comjJet1çao «mr-generis» 
m aumentar a cunosi a e : RAS NO ESTAD10• · f' 
fJUP se verifica em redor : ' : - vai ter} ~ste ano, um t-
d d f' l h- : NACIONAL : 11al a condizer com as suas 0 esa w l e atnan a, no • : características. Os c<lea1ns>1 
Estádio Nacional} pelas r7 "'-•••••••• ••••••••• eni lula demonstrart11n, ao 
horas, fJois Benfica e Aca-, é muito grande e tudo le-
dé · - longo da prova estar per-

mrca lem, assim, uma va a crer que o belo par- feitamente à altura de fJJ'o -
quesltio de desempate pa- que do ]amor vird a re- porcionarem um desfJique 
rn ..-solver e sabe-se, pelo gistar uma das suas maio- emotivo, de agrado para os 

1
••••••••••••••••••••••

1 espectadores, albn de cons

HOJE À NOITE 
ANDEBOL DE SETE - Ta

ça «dr. Vaz Pinto»: Boa Ho
ra-Penha, no r inque do primei
ro, às 21 e 30. 

no Pavilhão Universitário e Lis
boa Ginásio-Fiães, na Faculda
de de Ciências, às 21 e 30. 

tiluirem duas das melho-
res equipas, de rnoniento, 
do futebol português, visto 
ambas lerem subida con
sideràvelmente de re11di
mento nos últimos tcmfJos. 

so, /JToceder-se-â a u tn pro
longamento de trinta mi
nutos, divididos em dua.1 
parles de quinze, sem inter
valo, mudando as equipas 
de campo. Caso o empa
te ainda subsista, a Fede
ração de Futebol marcará 

A TELEVISÃO 
NÃO TRANSMITE 
A FINAL 
EM DIRECTO 

A F. P . F. informa 
que o jogo da final da 
T aça de P &tuga.I, que 
se realiza amanhã no 
Está<lio Nacional, entre 
o Benfica e a Académi -
ca. não s·erá tiransmitl
do, em cJi,recto, pela Te 
levisão. 

110110 jogo, em dia , cam po 
" hora a indicar. 

Equipas prováveis 
ACAD >:M I C A - Viegas; 

Cu raào, Belo, Veira Nunes e 
Gervásfo; Ru i Rodrigues e Pe
res; l\láJ· io Campos, l\fa.nuel 
António, Nene e V. Campos. 

SUPLENTE : Br assa rd, 
Ma rques, Uocha, CriSpim e 
Sera fim . 

SUPLENTES : Xascim ento. 
Ra.ul, J a ime Graça e Abel. 

Futuros internacion·ais 
juniores jogam antes 
Para com /J letar o /uogra-

ma da fi11al da Ta.ça de 
Portugal, 1ogam a11les dos 
seniores, às 15 e 30, duas 
equipas. /nováve1s /1ara as 
futuras selecçôf'~ 11anouais 
de juniol'es d e '9íº <' J971. 

...........••.......... , 

FUTEBOL LISBOETA 
Estão marc8dos para amanhã 

os seguintes encontros de pro
vas organizadas pela Associa
ção de Futebol de Lisboa: 

Ili DIVISÃO - FINAL -
Venda do Pinheiro-Santa Ma
ria, no campo da Areeira (Lou
res), às 17 horas. ............. 

BASQU ETEBOL - Grande 
Torneio Feminino: Atlético-En
carnação, às 21 e 30, e Sin
tra-Algés. às 22 horas, nos 
campos dos visitados. 

, Campeonato Nacional da 2. ª 
Divisão: Académica de Espinho
-Esmoriz, no Pavilhão do pri
meiro, às 2'2 horas. 

A dúvida quanto ao pro
vável vencedor é absoluta. 
Pensamos, mes1no, que só 
no inwginaçâo dos adeptos 
de cada um dos clubes ha
verá favoritismo para um 
ou /Jara outro. Conhece
-se . a capacidade dos «en
carnados», fruto de longa 
experiênria de partidas se
melhante,, 11ws também se 
reconh ece nos aesrolares)) 
um raro /Joder de inter
/ne/IJÇ<io do lij>o d e f11te
bol mais adequado /Jnra a 
circunstlin cia. 

TAÇA «RIBEIRO DOS REIS» 

JUNIORES DA 11 DIVISÃO -
Série A - lmpério-Mem-Mar
tins, no campo «Arminio de 
Carvalho» , às 11 e 15; Ar
roios-Cama rate, no campo «An
tónio da Fonseca», às l 1 e i 5. 
Série B - Santa Catalina-Boa
- Hora, no campo «Alfredo Mar
ques Augusto», às 9 e 30; 
Vilafranquense-Santa Iria , no 
campo Vila Franca de Xira, às 
1 O e 30. Série C - Aguias
-T o jal , no Estádio «P na Ma~ 

nique» (treinos A) . às l 1 e 15; 
Casalense-Liberdade, no campo 
José Ramos, às 11 e 15. Sé
rie D - Mafra-Carregado, no 
campo «Dr. Mário da Silveira» , 
às 10 e 30; Estori l- Futebol 
Benfica, no campo da Amorei· 
ra, às 1 O horas. ( 10.' !ORNA
DA) - Série A - Adicense
-S. L. Águias, no campo do 
Vitória; Económicos-Bela Vista , 
no c a m p o «José RamOSI); 
Águias-$. Bento, no Estád~o 
«Pina Manique» (treinos A} , 
às 9 e 30. Série B-E. Alvala
de-Liberdade, no campo «A:i
tónio da Fonseca», às 9 e 3.:); 
Fonte-Santense - Águias ( B J, 
no Estádio Nacional f campo 
duro n. 0 2), às 11 horas: Ca5-
lelo-Santana, no campo do v;
tória, às l 1 e 15. Série C -
Campolide - Bairro Taxa. rio 
campo «Al fredo Marques Au
gusto», às 11 e 15. Série D -
Lusitano - Rengel, no cami:;o 
«Eng.º Carlos Salema)), Amo
reiras - Mirantense. no campo 
do Boa Hora, às 9 e 30; Uni
versitário - Lisboa, no Estádio 
Universitáfrio (campo n. 0 3), 
às l O e 30. Série E - Fo"1-
tainhas-Sete Mo i n h os , no 
campo da Amoreira (Estoril), às 
1 1 e 30; Calhariz-Unda-a-Pas
tora, no Estádio «Francisco Lá
zaro)), às 11 e 15; Dafundo
-Lusitano (8), no Estádio Na
cional (campo duro n.0 1 ) , às 
1 l horas. Série F - Graça
-Centro Católico. no camPo 
«Armindo de Carvalho» e Prior 
Velho-Andorinha, em Sacavém, 
às 9 e 30. Série G - Carmo
-Santa Maria, no campo «Dio
go José Gomes» (Odivelas ) , às 
1 O e 30; 1 ntendente-Gradilen
se, no campo {(Eng.º Carlos Sa
lema», às 11 • 15. 

FUTEBOL - Taça de Lisboa: 
Cruzeiro-Palmense, no campc 
do BoaHora, às 18 e 30. 

HOQUE I EM CAMPO - T or
neio Feminino, no campo da 
Uga de Algés, às 21 e 30. 

HOQUEI EM PATINS - Tor
neio Aberto de Infantis: Oeiras
-Campo de Ourique, às 20 e 
15 · Paço de Arcos-Sintra e 
Be~fica-Futebol Benfica, às 21 
horas. 

Campeonato Distrital de ln! 
ciados: Oeiras-CamPo de Oun
que, às 20 e 45; Sporting
-C. U. F., às 21 horas; Pa 
ço de Arcos-Sintra e Benfica
- Fulcbol Benfica, às 21 e 30. 

Campeonato Distrital de Ju
venis: Oeiras-Campo de Ourique. 
às 21 e 45; Física-Parede e 
Sporting-C. U. F., às 22 h,>
ras· Paço de Arcos-Sintra 
Be~fica-Cascais, às 22 e 30. 

Campeonato Distrital de l~ 
niores: Oeiras-Campo de Ouri
que, às 22 e 45. 

TENIS DE MESA - Dia 
Olimpico, nas Caldas da Rainha, 
às 21 horas. 

Campeonato Regional de Se
niores: Orfeão de Viseu-Víseu 
e Benfica, Abravezes-Mangua!
d e Canas de Senhorim-Mo1-
mcnta da Beira, às 21 e 15. 

VOLEIBOL - Campeonato 
Nacional: Leixões-Técnico, no 
campo Filatélico; C. D. U. P.
-Nun'Alvares, no Pavilhão Uni
versitário; Nacional de Ginásti-

Campeonato Nacional da 1 .. ª 
Divisão: Académica -Santo Tirso. 

•••••••••••• 
PROVAS 
DA A. F. SETOBAL 
E~t:io marcados pam ama · 

nh,i os st!'guintes jogos de pro. 
vas organizadas pela .\ssocia. 
1;ão de Futebol de Setúbal: 

II Divisão (fa;:c fin.al) - Pi. 
nba:hl-oveinee - Quinn.s, no cam
po (1 Sa.1uos J orgen; Comércio e 
lndústria·Ileira Mar, no campo 
·Bt!la \'i sta1), ambos ào; i6 ho. 
f 3.'), 

Juniores - União Sport-Al· 
mada, no campo f(Meróbriga)); 
Ila.nbeirense-Comércio e fndús
u·ia., no campo (1P almeirasn, 
ambos à s IO horas. 

Amndor.es (FINAL - 1.• 
,.MAO,,) - Independente da 
Lomba-Águias Negras, no cam
po nilipólito S. Cu11ba1), às 
16 horas. 
ca-F. C. Porto, no Pavilhão da 
Juventude Salesiana; e Benfica
- Espinho, no Pavilhão da Luz , 
às 21 e 30. 

r•••••••••••• 
Luta Greco-Romana 

Vitória do Benfica (6-1) 
sobre a «Física» 

A contar para a 17.11 jOJ':na
dl do 08.rnpeouato Naciooal 
<equipas) de luta greco-roma
na, o Beiúicn foi a Torres Ve
dras vencer a turma da Edu
cação Físdca, por 6-1. Al•bi.trou 
Luis Vieira CaUdas e o.s r -. ul
t z.<ios parciuri.s ferem: 

62 quilos - Rui Silva lB.). 
v. L e.11ndro Vagueil-o <E. F.) : 
68 - Ar .ur Casquilho lB.), v. 
Bernardino Abreu (E. F.), am 
bru por pontos; 74 - Vítor 
Du•rurlie (B.) , v. Vítor Aldeia
-Nova (E. F.); !JO - Arm•ando 
Gcnça1lves <B.), v_ F rancisco 
Brás CE. F.), ambos por as
s~ntame.nto de &pádu:is; 82 
- J csé Ca1rlos Sousa <B.) e 
Mainu-e1 LC'ur€nç.o fE. F .) fo
r.:;m desc:·a~üiCJ.dOS; n:as ca
tegoria..s de peso de 48. Antó
nio Fran:o ~ da Edu::ação Fi
si'CS) e de 52 e 57. Jo.lquirn 
Pe3tan..' e João Abreu <ambos 
do Benfic.l) fCf'am 00Il3idet·a
dos ven:.e-::loces por falta de 
ooanparênJia doS col'res})On
de-r1Jtes adversã.rios. 

Sendo assim, a final da 
" T aça-6 9» promete reves
tir-se dl' assinalável inferes. 
se e leva a admili1 qve .. 
tudo /Jode aco11/ece1 1 

Em caso de. empate .. 

Parece-nos oponuno re
ferir a fórmula de desem
pate, /Jaro o caso de os con
tendores chegarem ao fim 
dos 90 1ni11utos de /ogo em 
igualdade. A acontecer is-

Disp ut.a ·se amanhã a 6.ª jor
nada da 1.ª fase da taça (( R i· 
bei·ro dos Reisn com os segnin· 
tes jogos: 

GRUPO A - Espi11J10-Ti1·. 
sense, no campo da Aventi-da, 
às 10 e 30; V<Mnim·S:Ll g-ucilfos, 
no Estádio V<trtim , 3s 15 hora\S; 
Penaficl.Lcixões, 110 Estádio 
Muni<Jipal , às 15 e 30; Urag.a· 
-Gui111anics, no Es1ádio 1128 de 
Ma•io)) e Boa~vi.sta-Leça, n.o cam· 
po 11 Eng. Vidal Pinhcfro)), à~ 
11 horas. 

GRUPO H - Vakcambren 
~. J'eni4.:he, no ca•mpo das Dai
ra,s, às 11 horas; Co' ilhã-Viseu, 
110 campo HD ·r. Samos Pinto1), 
às 15 hol'as; Cou,·eia- La.mas, no 
i:arn po do Fanão; Sa11joancnsc· 
·Tra.inab"tll, no campo <cConde 
D i>a"' Garci.::rn e Beira l\fa r-T or· 
rcs NO\':tS , no Es1:\dio 1• i\l :lrio 
Dua·nen , às 17 horas. 

GRUPO C - nO~ Lcõesll
-Ori.cntal, no campo 1• Alfrcxlo 
Agltliia:T1l, t: Torrcc11se-Si11Lrensc, 
no campo d<Hi Covas, às 10 e ~o: 
Spo1,tig-1\ lhan.dra , no Es.t:'tdio 
11José Akaladc>l e Marí1imo-

~ 
SIEMENS 

Siemens no mundo de hoje 

Expomos este ano uma grande variedade 
de aparelhagem técnica, desde a mais 
moderna central telefónica à mais peque
na máquina de lavar superautomática 

Aguardamos com prazer a sua visita na 
X Feira Internacional de Lisboa, entre o 
dia 9 e 23 de Junho para lhe apresen
tarmos o 

Stand Siemens na F. I. L. / 69 

. Jlenfica, no Estádio dos Barrei. 
ros, às 1 7 hor~u; t10s Bclcnen~ 
seS,l·ALlétioo, no Esládfo do Rcs. 
telo, às 10 e 30. 

GRUPO D - Sctúbal·Barrci
rcnsc, no Es1ádio do Bonfim e 
Sesiml.>ra-Seixal, no campo Vila 
Am:ília , às 10 e 30; Portia:no. 
nense-A.lmada, no Esu:i<lio Por
timonense, às 17 horas; Lusi · 
tano·Montijo, no campo Estre· 
la , ;\s 10 e 30; 1 uso-C. U. F., 
li() oo mpo da Quinta Pequena , 
à<i 10 horas. 

••••••••••••• 
flU·lQiWlt 
O C. D. U. L. venceu 
o Algés para o «Cran
de Torneio» feminino 
A completar a primeira jor-

nada d-a fase final do «Grande 
Torneio Feminino» de basque. 
tebol. o C. D. U. L. venceu o 
Algés, por 25-20, após jogo 
cq u.il ibrado. Sob a arbitragem 
ele António Arnú jo, alinharam 
e marcaram: 

ALGÉS (20) - Conceição 
(2), Helena (2), Eugénia (2), 
Fátima Teresa (4), Fátima Al
meida (10), Ana Cardoso e Ana 
do Carmo. 

C. D. U. L. (25) - Ana 
Távora (6), lnês, Filomena, Te. 
resa (8), Manuela (2), Concei
ção (2) e Felicidade (7). Ao 
intervalo: 14·13. 

A segunda jornada realiza. 
.se, hoje, com os seguintes jo
gos: Sintra-Algés, às 22 horas; 
Atlético·Encarnação, às 21 e 
30, nos recintos dos clubes in. 
dicados em prime iro lugar. 

TAÇA DE LISBOA - 3.• 
Eliminatória- 2.ª «mão»-Eri
ceirense - Fanhões. no cam
po «Henrique Tomás Frade»; 
Bucelense-Odivelas, no campo 
«Júlio Camilo Alves»: Arroios
-Caramão, no campo «António 
da Fonseca». todos às 17 hords. 

RESTAURANTE 
SALÃO DE CHÁ 

NO POSTO S H E L L EM 

AZEITÃO 

ESTRAOA LISBOA - SETúBAL - Tel. 228244 

LOCAL MUITO APRAZfVEL E SOSSEGADO 
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