
EM ALVALADE DESPORTO Guardado estava o bocado ••• 
Taça ((Ribeiro dos Reis>> T~ÇA PORTUGAL - e os estudantes aproveitaram 

4: jornada 
GRUPO" 

Espinht>-Leixões .' ......... ........... . 
Varzim-V. Guimarães ............ . 
Penafiel-Leça ..... ..................... . 
Sa1gueiros-Tirsense ••.•••••.•••••.•• 

2-3 
2-1 
1-0 
3-1 
9-1 

Com ·o ~e}lfica quase na Final 
a Académica prepara-se 

A Académica foi a Alvalade jo
ga,- em contra-ataque (4x4x2 - ní
tido), deixou o Sporting coman
dar o jogo e no final conseguia 
um 2-1 a seu favor que, à primeira 
vista, parece ser injusto. 

:e. de sempre a tradicional tran
quilidade dos estudantes quando 
toca defrontar seja que adversá
ri ofor. De maior ou menor no ... 
meada. 

Braga-Boavista ....................... . 

Classificação - 1.0
•, Leixões e 

Penafiel, 7 pontos. 
para ser o outro finalista 

Dai a descontracção a favorecer 
os rapazes de Coimbx a e a ener-GRUPO B 

Ac. Viseu-Peniche .................. . 
Valecambrense-U. Lamas ...... . 
Desp. Gouveia-T. Novas .........• 
Sp. Covilhã-Tramagal ........... . 
Sanjoanense-Beira Mar .......... . 

4-2 
0-2 
1-1 
2-2 
2-0 

Classificação - 1.0 , Torres Nfr
vas, 7 pontos; 2.0 ª Tramagal e Bei
ra Mar 6 pontos. 

GRUPO C 

Torriense-Benfica ............ .. ...•• 
Marítimo-Belenenses .............. . 
Sporting-Atlético .................... . 
Sintrense-Oriental .. ............... . . 
·«Os Leões»-Alhandra ......... .. ... . 

1-0 
2-0 
0-0 
3-1 
0-4 

Classificação - 1.0 Benfica, 6 
pontos; 2.º' Atlético, Marítimo, 
Sporting, Alhandra, 5 pontos. 

GRUPO D 

Seixal-Barreirense ... ()..2 
V. Setúbal-Almada .................. 4-1 
Lusitano-Luso ... ................... .. 
Sesimbra-Montijo .................. . 
Portimonense-Cuf ............. .. ... . 

2-1 
2-2 
1-0 

Classificação - 1.0 V. Setúbal, 7 
pontos; 2.º Portimonense 6. 
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Sorteio das meias-finais 
do «Nacional» de Juniores 

O sorteio dos campos para as 
meias finais do Campeon_;ito Na
cional de J uruores, realiv .se hoje, 
pelas 18 horas, nas instalações da 
A.F.L., na R. Nova da Trindade. 

No sábado à noite e ontem à 
tarde disputaram-se , os jogos da 
1.º «mão» das meias-finais da «Ta
ça Portugal». 

No encontro de sábado, jogado 
no Estádio da Luz, o Benfica, der
rotou a Cuf, por 5-1, com J.{/, ao 
intervalo. 

Os «encarnados» que por certo 
fizeram a sua melhor exibição da 
temporada mereceram o triunfo 
justificando plenamente o resulta
do que obtiveram e lhes permiti
rá encarar com compree1tsível 
confiança o jogo da 2.º «mão» a 
disputar no domingo no Lavradio. 

De saudar o esperançoso regres
so de Eusébio à forma que o tor
nou famoso em todo o Mundo e 
também a grande melhoria reve
lada pelos campeões nacionais a 
dizer-nos que o Benfica europeu 
poderá muito bem não estar longe. 

No outro jogo entre o Sporting 
e a Académica, jogado em Alva
lade, saiu vencedora a equipa estu
dantil por 2-1, com J.() ao inter
valo. 

Os «leões» que dominaram na 
maior parte do tempo, só não fo
ram felizes no capitulo remate. 

Não quererá isto dizer, por cer
to, que a vitória da Académica não 
tenha sido o prémio que afínca
damente soube procurar. Tenaz na 
defesa das suas balizas, prática no 
ataque, caprichando em espalhar 
pelos quatro cantos do rectângulo 
o veneno do seu ;ogo, para o qual 

a turma lisboeta não conseguiu 
o necessário antídoto, os «capas 
negras» não têm culpa que o adver-
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PONSON DU TERRAIL 83 

- J!. Impossível. 
- Porquê? 
- Não está cá. 
- Espera aí - disse o major - ontem pela manhã ouvimos lati-

dos de cães andando à caça, e um aldeão disse-nos que eram os cães 
do senhor Vulpin. Não era ele que andava à caça? 

- Não, mas dois amigos seus. 
- Bem! Nesse caso faz com que travemos conhecimento com eles. 
- Veremos. 
- Que homens são? 
- Dois Jovens de Paris. 
Por sua vez o major deu mostras de Inquieto. 
- Moram cá no sítio? 
- Não - disse Baptlsta. Vieram à caça, estão hospedados em Boi .. 

-Lambert... em nossa casa. 
- Mas o senhor Vulpln bá-<le voltar? 
- Daqui a oito dias. 
- :e muita demora, pen.sou o major. Toma-se preciso dar quanto 

antes um assalto. 
- Mas - disse por sua vez Baptista - onde estão os senhores 

bolpedados? 
- Em Cérlzay, aldeia que fica para além da floresta. 
- Em casa de quem? 
- Nuoia estalagem. Passamos por negociar em madeiras. 
- Bem - volveu Baptista - Irei amanhã. Diz-se que a noite é boa 

conselhelrn. Tenho necessidade de reflectlr estanoite no melo de os 
Introduzir na Orgerelle. 

Baptista toniou a pegar na espingarda e a pô-la ao ombro. 
Em seguida tomou a atitude de Fredeciro Lcmaitre em «D. César 

de Bazan». 
- Boas noites meus senhores - disse ele. 
E retirou-se sem que o major fizesse wn gesto para o deter. 
- Ora esta! - disse o barãozinho o meu caro major deixa-se tra-

Baptista saiu das ndnas da «Cegonha», e pôs-se a caminho, diri-
gindo a si mesmo o seguinte monólogo: 

- A noite efec-tlvamente é boa conselheira. Preclsoreflectir, e ver 
se não ganho mais em servtr o senhor Raimundo, amigo de Oliveiros, 
do que em meter-me nos negócios daquele tratante que se chama ba
rãozlnho. O senhor Oliveiros de Kermarieuc é um verdadeiro fidalgo, 
o amigo portanto não deve ser nenhwn aventureiro. Há pois três ve
zes mais probabilidades de que Raimundo venha a casar com a me
nina de Guérigny. Por outro lado, se o casamenÍo se efectua,, o senhor 

sário não tenha podido chegar ao 
triunfo. 

Assim o Benfica com quatro go
los de vantagem sobre a Cuf apa
rece com um pé no Jamor. E por• 
que passa o jogo da 2. º «mão» no 
seu campo, leva um precioso golo 
à maior, a Académica prepara-se 
para ser outro fundista. O que 
não querer dizer que o Sporting 
não possa ir fazer a Coimbra o 
que a Académica fez no Alvalade 
ou até melhor. 

Mais uma semana e a resposta 
poderá ser definitiva. 

JOAO VALADA 

OS MARCADORES 

DA TAÇA 
Para a Taça de Portugal, a 

posição dos melhores marca
dores é a seguinte: 

EUSÉBIO (Benfica) ...... 16 
Monteiro (Cuf)' ......... ...... ? 
Lourenço (Sporting) ... :.. 6 

Com 5 golos - José Carlos· 
(Barrierernse). Carlos Manuel 
(V. ·Guimarães); Gôis («Os 
Nazarenos»), Màrinho (Sport
ing), Alberto (U. Tomar), Ma
nuel António (Académica), Pe
dras (Sporting) e Brás (Bar
reirense). 
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HOMENAGEM 

PARDAL, DO SINTRENSE 
VAI TER A SUA FESTA 

Um grupo de associados do Sin
trense, constittúdo em Comi.ssão, 
vai promover uma testa de home
nagem ao futebolista do clube de 
Sintra, Feliciano Pardal, que há 12 
anos consecutivos enverga a e-aro.i
sola do clube, já tendo realizado 
um total de 325 jogos. 

A festa de homenagem, realiza
-se no campo de jogos «Manuel 
S. Barreto», em Sintra, e o seu 
programa é o seguinte: 

).s 14.30: Pero Pinheiro-«Os Mon
telavarenses» para disputa das ta
ças «Spo:rit União Sintrense» e «A. 
J. Pereira Forjaz». 

Às 16.15: Alocução, entrega da 
,Medalha de Mérito» da A.F.L. e 
prendas ao homenageado e distri
buição de medalhas comemorati
vas a todos os participantes. 

Às 17: Académica de Coimbra. 
-Sintrense para disputa da Taça 
«Câmara Municipal de Sintra». 

Hoje, pelas 17 horas, a embai
xada desportiva da Académica se
rá recebida na Câmara Municipal 
de Sintra, seguindo-se um bebere
te no Palácio Valenças, oferecido 
pela Comissão Municipal de Tu
rismo de Sintra. 
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O BELENENSES 
VAI COMEMORAR 

.AS SUAS «BODAS DE OURO»· 
1 Para dar a conhecer o programa A seguir, o dirigente Acácio Rt>-

das comemorações do seu cinquen- sa deu a conhecer o vasto progra-
tenário, o Belenenses recebeu no ma das comemorações, a iniciar 
sábado à tarde os representantes amanhã e que se prolongarão até 
dos órgãos de informação que fo- fins de Outubro e entre as quais 
ram saudados pelo juiz desembar- estarão presentes o R. Madrid e o 
gador Gouveia da Veiga presiden- Vasco da Gama e a participação 
te do clube de Belém, o qual for- de diversas equipas estrangeiras 
neceu os pormenores do movimen- noutras modalidades. 
to dos portugueses do Brasil pró- Propõe-se o Belenenses instituir 
-estádio do Belenenses. um medalhão comemorativo dos 

seus 50 anos em prol do desporto. 
111111 111111111111111 1111111 No sábado com entrada livre no 

TAÇA «NACIONAL DE JUVENIS» Estádio do Restelo realizar-se-á 
uma parada de jovens do clube 

Porto, Académica, V. Setúbal 
e Sporting 

DisputaJram--se OOJtem, os jogos 
respeitantes à 2.ª «mão» dos quar. 
tos de fünad do Caanpecinato Na
oionad de Juruores, tendo-se veri
fioado os S"1!Uintes resul•tad.os: 

ZONA NORTE 
Boavista-Acadé,:n.ica, 2-2 
Fafe-F . C. Porto, 1-1 

ZONA SUL 
Caddas-V. Setúbail, 2-1 
LUSÍ!tano-5,porting, 1-2 
Apurados para as meias firuiis 

as equiipas do F. C. do Parto, Aca
d6mica, Virtónia de Setúbal e 
Sporting, embora ootem nem to
das hajam oonfuma.clo as vi,tónias 
obtidas na l.a. «mão» reaiLiza<la na 
poosada qui.nta-fe:i:ra. 

C'Om bandeira, que sairá do local 
onde nasceu o clube, seguindo pe
la R. do Embaixador (residência 
de Artur José Pereira) e de Vieira 
Portuense até ao local do primei
ro campo (Pau de Fio) e por últi
mo ao Estádio do Restelo. 
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Trofeu Ricardo Ornelas 
- época de 1968/69 

O Trofeu «Ricardo Ornelas» ins
tituído pelo jornal «O Casapiano», 
sobre o patrocíinio da F. P. F. 
foi aitribuídos, em relação à épo
ca em curso, como segue: 

I Divisão - Sporting de Braga 
II Divisão - Almada A. C. 

III Divisão - Sport Faro e Ben
fica 

A entrega do referido t:rofeu, 
s<!rá feita no princpíio da próxima 
época, em data a designar. 

var os «leões» que viram várias 
oportunidades de golo perdidas. 

Um golpe de sorte (golo ·de Pe
res) para os estudantes mais con~ 
fundiu os SJ)Ortingu:istàs que até 
ao intervalo mantiveram sup~ 
macia mal compensa:da. 

+ 
Houve prelecção na cabina -

Fernandes Vaz é mestre - e de 
inicio julgou-se possível uma re
viravolta. 

De facto, o Sporting chegou ao 
1-1 - tento saudado em delirio 
pelo seu público - mas sem ati
nar com a boa forma d.e jogar. 

Não admirou que a Académica 
fosse torneando todas as dificul
dades e, quase no fim, tenha des. 
ferido o golpe de' misericórdia -
que sentenciou a derrota para o 
Sporting. 

* 
Uma derrota de sabor amargo. 

imprevisa face à forma como 
actuou a turma da casa e que po
derá supor a sua eliminação da 
prova. 

+ 
Fernando Vaz, que, ao serviço 

do Vitória de Setúbal, chegou à 
final das quatro últimas edições 
da Taça, poderá obstar a que se 
confirme o favoritismo dos e-o. 
ni.mbricenses, depois da sua vitó
ria de onoom. 

De qualquer forma, a Académi· 
ca tem vantagem. Saberá valer-se 
dela? 

VICTOR DOS REIS 
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HOQUf:I EM PATINS 

Torneio Inter-Regional 
das Associações de Santarém 

e Leiria 

A Associação de Patinagem de 
Santarém, de colab0ração com a 
sua congénere de Leiria, promo
veu um torneio Inter-Regional de 
hóquei em patins, que tem vindo 
a despertar assinalado interes:,e. 

Nas primeira quatro jornadas, 
registaram-se os seguintes resulta
dos: 

1.• jornada - Com. Santarém, 9 
- Hóquei Clube de Turquel, 2 ; 
Desp. de T. Novas, 2 - S. C. Ma· 
rinhense, O. 2.• jornada: Turquel, 
5 - T. Novas, 9; Marinhense, ?
Alcobaça, 1; Sporting Tomar, 8-
Com. de Santarém, O. 3.• jornada: 
Alcobaça, 4 - Turquel, 4; Torres 
Novas 5, - Com. Sanitarém, 3. 4.• 
jornada: Turquel, 3 - Rossiense, 
2. 4.• jornada: Turquel, 18 - En
troncamento, 1; Com. Santarém, 
5 - Alcobaça 4; T. Novas, 7 -
Sporting Tomar, 2; Marinhense, 2 
- Rossiense, 6. 

Comanda a classif icação geral 
na 4.• jornada o Grupo Desport i
vo de Torres Novas com 12 pon~ 
tos seguido do Sporting Clube To
m.ar, 6 pontos, mas com um jogo 
a menos. 
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O Atlético do Cacém 
o seu parq11e de jogos 

vai inaugurar 

O Atlético Clube do Cacém, vai 
inaugurar o seu parque de jogos 
que ficará a denominar-se doa
guim Vieira». 

A inauguração está marcada pa
ra amanhã, com o seguinte pro
grama: 

Às 10.30: Atlético do Cacém-F. 
Benfica (Juniores). 

Às 15 horas : Atlético do Cacém
-1.0 de Dezembro (seniores). 

As 17 horas: Atlético C. Portu
gal-Benfica. 

Dignam-se assistir à inaugura
ção as erntklades ofi.oiads do Coo• 
celho e Desportivas. 
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