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vamos discutir ... 
SEGUNDA-FEIRA, 23 OE JUNHO OE 1969 N.0 16 705 ANO 49.0 UM ESCUDO 

Nene, do Académico, com o camisola do 
Benfica e o famoso Eusébio com o equi pa
mento neg ro dos estudantes de Coi mbra . Uma 
imagem feliz do g rande aconteci mento deste 
primeiro domingo de Verão : o fi nal do Teça. 
Uma final que não fo i apenas um vulgar jogo 
de futebol, com o quase hostil idade de mu itas 
partidos dec isivos. Entre os jogadores e os 
adeptos de a mbos os equipas prev:i leceu o 
melhor compreenão e amizade. E terminou 
assim : de camisolas encornod:1s, os estudan tes 
de Coimbra, e os do Benfica t endo ao peito 
o símbolo dos es tudantes. (Ler reportagem 
supleniento desportivo). 

VO GOVERNO FRANCÊS 

RÊS MINISTROS 
RO-EUROPEUS 

PARIS, 23 - (R.) - Os 1· França e a Europa pare
jectos para uma mais cem agora mais desanu
ima cooperação en tr e a I vi·adoo, uma vez que 0 pr.e-

sldente Pompid·ou nom eou 

nist·ro dos N egócoos Es-
VISADO tva.ng·eiros, Maurice Schu-

PELA CENSURA ---

HO/E 28 PAGINAS I' três pró-europeus -:- º mi-

(Continua na ultirila página) 1 

O reneral de qaulle e ar esposa no regresso a. Colom. 
Jtey.lesDeux.Eglises, depois do cur.Lo exílio voluntário 

t » Jrbnda .- O ex.presidente voltou a França no próprio 
. 4ia em que o Conselho ConsUtucional t>roclama.va os 
resultados oficia-is da eleição que levou ao Poder o 

udclfimn do rcnera.J 
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Tragédia 
- ' 

no Zambeze 
por se ter voltado 

um batelão com tropas 

S ABADO à ta rde . Movimento nos ruas e nos 
passeios. Quem posso páro às montras 

atraentes.. Há novidades em expos ição. A 
maior novidade, essa, deu-se, al i, poro os lodos· 
da Estrelo. · N,:i montra de um antiquário (Belle 

· Époque), .de misturo com mblitos preciosidades 
fim de século· há do lodo de dentro do montra 
do is modelos ~ivos . Mexem-se. Movem-se bem, 
no exiguidade de uma solo -most ruário. Sé
culo XIX . Coma ornamento, peços mo?Jníf icos 
e pret7osas. Vários «Comp:mhios dos lndios ». 
Pois, neste ambiente, duas jovens tomam os 
hábitos do époc.o, sentam-se à mesa. Conver
sam. Falam. De foro, não se ouve o que dizem, 
mos vêem-se. Estão mais vivas que aqueles 
«antigos» . Todavia, poro dor absoluto cor de 
época, ela veste de domo antigo da século XIX, 
ele uso o trajo de ca'ialeira do século XVII!. 
Não são dois simples manequins contratados 
para uma «p::lssogem». São senhoras do socie
dade que quiseram mostrar o que, de novo, 
se pode fazer com o antigo. Sábado à tarde. 
Um antiquário da Estrelo tornou, nesse dio, 
Lisboa uma cidade moderno. 

PAGINAJ 


	DiariodeLisboa_23Jun1969_0001

